
 
 

Comissã o Permãnente pãrã Anã lise 
de Metodologiãs e Progrãmãs 
Computãcionãis do Setor Ele trico 

 

GT Metodologiã 
 

 

 

 

 

 

 

Representação da Árvore de Cenários e 

Variabilidade Amostral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico do GT Metodologia da CPAMP – nº 002-2018_rv0 de 31 de agosto de 2018



2 
 

Sumário 

 

1. Apresentação ............................................................................................................ 4 

2. Introdução ................................................................................................................. 5 

3. Metodologia .............................................................................................................. 6 

3.1. Reamostragem dos Cenários de Afluências .................................................................. 8 

 Método de reamostragem por recombinação ...................................................... 9 

 Método de reamostragem plena .......................................................................... 9 

3.2. Passo da reamostragem ................................................................................................ 9 

3.3. Formas para estimar o ZINF e ZSUP ............................................................................ 10 

4. Reamostragem ........................................................................................................ 11 

4.1. Tipo de Reamostragem: por Recombinação ou Plena ................................................ 12 

 Garantia Física ..................................................................................................... 12 

 PDE ...................................................................................................................... 17 

 Caso PLD – Fevereiro/2015 ................................................................................. 24 

 PMO outubro/2017 – Neutro a Risco .................................................................. 37 

4.2. Passo (frequência de iterações para realização da reamostragem) ........................... 38 

 Garantia Física ..................................................................................................... 38 

 PDE ...................................................................................................................... 45 

 Caso PLD – Fevereiro/2015 ................................................................................. 50 

 PMO outubro/2017 e julho/2014 – Neutro a Risco ............................................ 55 

5. Número de cenários Backwards ............................................................................. 56 

5.1. Variabilidade com diferentes sementes iniciais - PMO .................................................... 57 

5.2. Variabilidade com diferentes sementes iniciais - Garantia Física ............................... 59 

6. Avaliações decorrentes da Reamostragem ............................................................. 65 

6.1. Critério de Parada ....................................................................................................... 65 

 A função de custo futuro ..................................................................................... 66 

 Testes estatísticos ............................................................................................... 72 

 Garantia Física ..................................................................................................... 73 

 PDE ...................................................................................................................... 75 

6.2. Parametrização do CVaR ............................................................................................. 78 

 Garantia Física ..................................................................................................... 78 



3 
 

 PDE ...................................................................................................................... 81 

 Caso PLD – Fevereiro/2015 ................................................................................. 83 

 PMOs de 2017 ..................................................................................................... 89 

 Avaliação dos resultados dos Backtests .............................................................. 94 

7. Conclusões e Considerações Finais ....................................................................... 102 

8. Referências ............................................................................................................ 105 

9. Anexo: Avaliação da Função de Custo Futuro ....................................................... 106 

9.1. Newdesp: avaliação multi-estados ........................................................................... 106 

9.2. Avaliação da função de custo futuro: Método das Distâncias .................................. 111 

 



4 
 

1. Apresentação 

Este relatório está inserido no contexto do Grupo de Trabalho “Questões Metodológicas 

Associadas aos Modelos Computacionais para o Planejamento da Expansão, Operação do 

Sistema Elétrico Brasileiro - SEB e Formação do Preço do Mercado de Curto Prazo”, chamado de 

GT Metodologia da CPAMP – Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 

Computacionais do Setor Elétrico, criada pela Resolução CNPE nº 1, de 2007 e regulamentada 

pela Portaria MME n° 47, de Fevereiro de 2008, com a finalidade de garantir coerência e 

integração das metodologias e programas computacionais utilizados pelo MME, EPE, ONS e a 

CCEE. 

O Grupo de Metodologia da CPAMP é coordenado pela Empresa de Pesquisa Energética -EPE 

(representada pela Assessoria da Presidência e Superintendência de Planejamento da Geração 

– SGE) e conta com a participação do Ministério de Minas e Energia - MME (representado pelas 

Secretarias de Energia Elétrica – SEE, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético 

– SPE e Assessoria Econômica - Assec), da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

(representada pela Superintendência de Regulação da Geração – SRG), do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico - ONS (representado pela Gerência Executiva de Planejamento Energético) 

e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (representada pela Gerência de 

Preços - GPRE). O grupo conta com a assessoria técnica do Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica - CEPEL (representado pelo Departamento de Otimização Energética e Meio Ambiente). 

Este relatório tinha como objetivo inicial apresentar propostas de avanços metodológicos para 

o modelo NEWAVE para aplicação nos estudos oficiais de planejamento da operação e formação 

de preço a partir do início do ano 2019. No entanto, o GT Metodologia entendeu que seria 

importante aprofundar algumas questões que surgiram ao longo das discussões, sendo os 

prazos insuficientes para conclusão dos estudos e, portanto, avaliou que seria prudente 

postergar esses avanços para o ano seguinte, 2020. Nesse sentido, esse relatório traz os estudos 

realizados ao longo do ciclo de trabalho 2017/2018, visando sua ampla divulgação e o 

recebimento de contribuições da sociedade, que serão fundamentais para a continuidade dos 

estudos relacionados a esta atividade. 
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2. Introdução 

Após a aprovação da entrada de 12 Reservatórios Equivalentes de Energia - REEs pela CPAMP, 

em julho de 2017, as simulações com os PMOs a partir de agosto de 2017 mostraram, para todos 

os meses, uma redução abrupta do CMO no quarto mês, na consulta à Função de Custo Futuro 

(FCF), que se refletia em uma menor geração térmica nos estudos de PMO, conforme 

apresentado na Figura 2.1, que exibe a evolução do CMO médio para 2000 séries sintéticas nos 

PMOs de agosto a novembro de 2017. 

 

Figura 2.1 - Evolução do CMO médio para 2000 séries com 9 e com 12 REEs, sem reamostragem. 

Naquele momento, foram realizadas diversas avaliações pelas instituições integrantes da 

CPAMP e pelo CEPEL, visando identificar a causa desse comportamento, com as quais não foi 

possível constatar nenhum erro de programação. Análises preliminares sinalizaram, então, a 

necessidade de realizar estudos e indicar avanços metodológicos que contribuíssem com a 

melhoria da árvore de cenários e a redução da variabilidade amostral, reduzindo assim a 

probabilidade de que situações como essa voltassem a se repetir. O estudo da árvore de 

cenários do modelo NEWAVE foi, então, priorizado na CPAMP com o objetivo de sinalizar 

aperfeiçoamentos a serem operacionalizados em janeiro de 2019.  

A árvore de cenários compreende um conjunto de cenários para a simulação forward, que define 

os estados para o qual a FCF é calculada ao longo do horizonte, e também um conjunto de 

cenários utilizados na simulação backward, para consulta à FCF do mês seguinte. Uma possível 

melhoria na representação da árvore de cenários consiste em aumentar o número de cenários 

da árvore amostrada para a simulação forward e, assim, possibilitar um aprimoramento da FCF, 

por meio da utilização de técnicas de reamostragem de cenários durante o cálculo da estratégia 

ótima de operação, as quais apresentam o benefício adicional de redução da variabilidade 

amostral sem comprometer o tempo computacional para resolver o problema. 
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Este documento traz uma breve descrição da metodologia de reamostragem dos cenários de 

afluências forward no capítulo 3; os resultados dos estudos realizados nos capítulos 4, 5 e 6, que 

sustentam as conclusões e considerações finais apresentadas pelo Grupo de Trabalho de 

Metodologia da CPAMP no capítulo 7. Adicionalmente, no capítulo 9 são apresentados estudos 

que foram muito importantes para construção do raciocínio e desenvolvimento de senso crítico 

do grupo, mas não apresentaram resultados conclusivos, portanto, neste momento, não foram 

considerados na tomada de decisão com relação aos aprimoramentos propostos neste relatório. 

3. Metodologia 

Nos estudos de planejamento da operação de longo/médio prazo do sistema interligado 

nacional (SIN), onde o horizonte típico considerado é de cinco anos de planejamento mais cinco 

anos de período pós, discretizados em períodos mensais, totalizando 10 anos de período de 

estudo e com 20 cenários hidrológicos em cada período, a árvore completa que representa as 

incertezas possui cerca de 20120 cenários, o que torna a resolução do problema inviável 

computacionalmente. Além disso, o objetivo do planejamento da operação não é apenas 

resolver esse problema de árvore completa em si, mas também construir uma função de custo 

futuro a partir da qual se pode simular qualquer cenário hidrológico. Desta forma, no algoritmo 

adotado para resolvê-lo, ao invés de se percorrer todos os subproblemas da árvore de cenários 

(árvore completa) durante a simulação forward, apenas um subconjunto de cenários 

(subárvore) é resolvido, os quais são escolhidos da distribuição original da variável aleatória. Os 

cortes de Benders que compõem a função de custo futuro são construídos iterativamente 

durante cada recursão backward para todos os nós da subárvore percorridos na última 

simulação forward e, na próxima simulação forward, novos valores para as variáveis de estado 

níveis de armazenamento nas usinas hidroelétricas são obtidos. Normalmente, o critério de 

parada do processo iterativo, utilizado para algoritmos que utilizam métodos de amostragem 

em programação estocástica linear multi-estágio, é baseado em uma análise estatística de 

convergência, isto é, o algoritmo é considerado convergido quando o limite inferior calculado 

para o valor ótimo (ZINF) está contido dentro do intervalo de confiança do limite superior do 

valor esperado do custo total de operação (ZSUP). O critério de parada também pode basear-se 

em critérios não estatísticos, tais como a estabilidade do ZINF.  

Na Figura 3.13.2 são apresentados diagramas esquemáticos a, b e c da árvore completa e das 

subárvores utilizadas durante a simulação forward e a recursão backward, respectivamente, no 

método da programação dinâmica dual estocástica (PDDE). 
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t=0 t=T

(a) (b) (c) 

   
Figura 3.13.2 - (a) árvore completa (b) subárvore forward (c) subárvore backward. 

Com o objetivo de aumentar o número de cenários da subárvore amostrada para a simulação 

forward sem comprometer o tempo computacional para resolver o problema e, assim, 

possibilitar um aprimoramento da função de custo futuro e, consequentemente, obter uma 

melhor aproximação de ZINF em direção ao valor ótimo teórico do problema, podem ser 

empregadas técnicas de reamostragem de cenários durante o cálculo da estratégia ótima de 

operação. Para tanto, a subárvore utilizada durante a simulação forward é modificada ao longo 

do processo iterativo da PDDE de maneira a permitir que uma parcela ainda mais representativa 

da árvore completa de cenários seja visitada. 

Por sua vez, os ruídos da amostra backward (termo aleatório) permanecem inalterados durante 

todo o processo iterativo por constituírem o problema de otimização de árvore completa a ser 

resolvido. Ressalta-se ainda que a reamostragem da forward é uma condição necessária para 

que o algoritmo da PDDE atenda aos requisitos teóricos de convergência assintótica à solução 

ótima. 

Além do aprimoramento na função de custo futuro, a adoção de técnicas de reamostragem traz 

consigo o benefício adicional de redução da variabilidade amostral frente à utilização de 

diferentes sementes iniciais para obtenção de uma sequência de números pseudoaleatórios. A 

semente inicial consiste no número utilizado para dar partida ao processo de geração de 

amostras de ruídos aleatórios multivariados utilizados para produzir os cenários de afluências 

utilizados no algoritmo da PDDE.  

 Em [1] são detalhados a metodologia e os aspectos relacionados ao desempenho do processo 

de reamostragem, tais como o passo da reamostragem (i.e., de quantas em quantas iterações é 

aplicada a reamostragem). 

A seguir são apresentadas, de forma sucinta, as duas abordagens estudadas – a reamostragem 

por recombinação e a reamostragem plena, assim como aspectos metodológicos relativos às 

técnicas de reamostragem de cenários hidrológicos. 

t=Tt=0 t=Tt=0
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3.1. Reamostragem dos Cenários de Afluências 

O processo de reamostragem de cenários de afluências consiste em empregar diferentes 

subárvores, estatisticamente indistinguíveis, em cada simulação forward, ao longo do processo 

iterativo da PDDE de maneira a permitir que uma parcela ainda mais representativa da árvore 

completa de cenários seja visitada. No modelo NEWAVE, os ruídos aleatórios da simulação 

forward e da recursão backward do algoritmo de PDDE são obtidos aplicando-se amostragem 

seletiva [2] a partir de uma amostra de 100.000 valores1. Com a adoção de reamostragem, os 

ruídos aleatórios da simulação forward são obtidos por amostragem aleatória simples, pois 

quando o número de cenários é elevado, os dois tipos de amostragem para os cenários forward 

são equivalentes. Portanto, a introdução de técnicas de reamostragem não implica na 

necessidade de aumento da amostra original de ruídos utilizada. 

Na Figura 3.3 é ilustrado um diagrama esquemático de como a reamostragem de cenários é 

aplicada à PDDE. Neste exemplo, a árvore completa é composta por 16 possíveis cenários (item 

a, Figura 3.3). No algoritmo tradicional da PDDE, uma subárvore com 3 cenários é escolhida 

(linhas em negrito no item b, Figura 3.3) e utilizada durante todo o processo iterativo. Quando 

se aplica a reamostragem, a cada iteração um novo conjunto de 3 cenários é escolhido (linhas 

em negrito nos itens c e d, Figura 3.3). Ao final do processo iterativo é possível verificar que uma 

parcela maior da árvore completa de cenários foi visitada durante o cálculo da política ótima de 

operação (item e, Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Exemplo de reamostragem - (a) árvore completa, (b), (c), (d) subárvore ite = 1,2,3 e           
(e) parcela da árvore completa visitada durante a PDDE. 

A seguir, serão apresentados os métodos de reamostragem por recombinação e plena. Os ruídos 

da amostra backward (termo aleatório) permanecem inalterados durante todo o processo 

iterativo, por constituírem o problema de otimização de árvore completa a ser resolvido.  

                                                           
1 Foi mostrado que o tamanho 100.000 para a amostra de ruídos continuou adequado quando se adota 
a representação do parque hidroelétrico por 12 REEs, vide [6]. 
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 Método de reamostragem por recombinação 

Uma abordagem para a escolha de uma nova subárvore a cada iteração do algoritmo da PDDE 

durante a simulação forward é manter a amostra de ruídos a cada período, porém combinando-

os de forma distinta entre os períodos. Este método é chamado de reamostragem por 

recombinação. 

Como mencionado anteriormente, somente os ruídos aleatórios que irão compor a amostra 

forward são reamostrados. No entanto, como a energia natural afluente calculada para os 

cenários backward depende das energias passadas dos cenários forward (por se tratar de um 

modelo autorregressivo), os valores das energias que compõem os cenários backward também 

irão se alterar. 

Na primeira iteração do algoritmo de PDDE são amostrados nsim ruídos aleatórios em cada 

estágio do horizonte de planejamento. Com esses ruídos aleatórios e de posse das afluências 

passadas, são obtidos nsim cenários de afluências aos REEs. Até este momento, as afluências da 

simulação forward são idênticas ao procedimento sem reamostragem. Na segunda iteração, não 

serão amostrados novos ruídos aleatórios. Os ruídos aleatórios originalmente amostrados terão 

apenas sua posição alterada, gerando novos cenários de afluências quando somados às 

afluências passadas. Este procedimento se repete para cada estágio e para cada iteração de 

reamostragem. Ressalta-se que, a cada iteração, a subárvore resultante é distinta das iterações 

anteriores e representa apenas uma pequena porção da árvore completa. 

  Método de reamostragem plena 

No método de reamostragem plena, a cada iteração do algoritmo de PDDE são amostrados 

novos ruídos aleatórios para geração da subárvore forward. Os nsim cenários de afluências aos 

REEs da primeira iteração são idênticos aos do processo sem reamostragem e ao processo de 

reamostragem por recombinação. Mas a partir das próximas iterações de reamostragem - os 

ruídos podem ser, e muito provavelmente o serão, diferentes, porém cada amostra apresenta a 

mesma distribuição de probabilidade. Este tipo de reamostragem permite, naturalmente, uma 

maior representação das afluências aos REEs. 

No modelo NEWAVE, os ruídos aleatórios da simulação forward da primeira iteração do 

algoritmo de PDDE e da recursão backward são obtidos aplicando-se amostragem seletiva [2]. 

Porém, para as demais iterações, os ruídos aleatórios da simulação forward são obtidos por 

amostragem aleatória simples. Quando o número de cenários é elevado, os dois tipos de 

amostragem para os cenários forward são equivalentes, principalmente quando se considera a 

reamostragem de cenários. Para um número de cenários menor, como os considerados na 

recursão backward, a amostragem seletiva é mais vantajosa.  

3.2. Passo da reamostragem 

Um parâmetro importante de ser analisado e definido é o “passo” para a reamostragem, ou seja, 

o intervalo entre iterações para trocar (reamostrar) a subárvore forward. Quanto menor o 

passo, maior será a abrangência da subárvore no final do processo iterativo, pois uma parcela 
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maior da árvore completa terá sido visitada. Porém, é possível que a FCF não seja capaz de reter 

as informações (memória) dos estados visitados por cada subárvore, se estes forem alterados 

com frequência elevada. 

3.3. Formas para estimar o ZINF e ZSUP 

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura considera a incerteza hidrológica somente a 

partir do segundo estágio sendo o primeiro estágio considerado determinístico. Neste caso, 

pode-se dizer que o estimador de ZINF é “estrito”. Porém, na formulação atualmente utilizada 

pelo setor elétrico brasileiro, o estimador de ZINF é “estatístico”, uma vez que a incerteza é 

considerada desde o primeiro estágio. Isto ocorre porque o objetivo do planejamento de 

longo/médio prazo não é obter um despacho de operação para o primeiro mês, mas sim para 

calcular uma política de operação para todo o horizonte de planejamento. Assim, é 

recomendável que se considerem vários cenários de afluências também para o primeiro mês. 

Ressalta-se que o ZINF “estatístico” pode estar acima ou abaixo do ZINF “estrito”, e o valor de 

ZINF “estrito” pode ser obtido resolvendo-se o problema do primeiro estágio considerando os 

cenários de afluência da recursão backward. 

Na abordagem tradicional da PDDE, o mesmo conjunto de cenários de afluências é utilizado ao 

longo das iterações para calcular a função de custo futuro e para avaliar a convergência do 

processo. Quando a reamostragem de cenários é aplicada, as estimativas de ZINF e ZSUP2 

(estimadores “estatísticos”) são calculadas a cada iteração para um conjunto diferente de 

cenários. Desta forma, os valores de ZINF e ZSUP poderão oscilar ao longo das iterações o que 

dificulta a avaliação da convergência do processo e o estabelecimento de um critério de parada.  

Algumas opções podem ser utilizadas para avaliar os limites inferior e superior da solução ótima 

do problema, quando se utiliza a técnica de reamostragem de cenários para simulação forward 

do algoritmo de PDDE. Dentre elas estão, por exemplo, a forward avaliativa, o nó zero e a 

utilização de cenários fixos para o primeiro mês. 

A utilização de cenários fixos para o primeiro mês consiste em aplicar a técnica de reamostragem 

a partir do segundo estágio do algoritmo de PDDE. Isto significa que os cenários de afluências 

para o primeiro estágio passam a ser fixos, da mesma forma que o procedimento atual, o que 

permite a comparabilidade entre as convergências obtidas com as estratégias com e sem 

reamostragem. Por este motivo, esta opção (cenários fixos para o primeiro mês) de avaliar os 

limites inferior e superior da solução ótima do problema foi escolhida para a avaliação dos 

estudos da técnica de reamostragem no âmbito da CPAMP ao longo de primeiro semestre de 

2018.  

É importante salientar que, embora as amostras de ruídos aleatórios não sejam reamostrados 

no primeiro estágio, a função de custo futuro que será considerada na resolução de cada um 

                                                           
2 ZSUP é o valor esperado do custo de operação dos nsim cenários ao longo de todo horizonte de estudo. ZINF é o 
valor esperado do custo de operação do primeiro estágio mais o valor estimado do segundo estágio até o final do 
horizonte, obtido pela consulta da FCF. ZSUP e ZINF são dados em unidade monetária, por exemplo, R$. 
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dos problemas de despacho de operação do primeiro estágio foi construída a partir de cenários 

que foram reamostrados a cada iteração do algoritmo de PDDE. 

4. Reamostragem 

Nesse capítulo serão apresentados os estudos realizados pelo grupo de trabalho, visando avaliar 

os impactos da consideração da reamostragem dos cenários forward nos resultados do 

problema de otimização, bem como definir a metodologia de reamostragem mais robusta - 

plena ou por recombinação. Além disso, o grupo também estudou uma forma para auxiliar na 

decisão com relação ao passo (frequência em que os cenários são reamostrados) a ser utilizado 

na metodologia de reamostragem, conforme mostrado no item 4.2. 

Para a realização desses estudos, foram simulados diversos casos considerando diferentes 

sementes para a geração dos cenários para as simulações forward. Para tanto, o CEPEL 

disponibilizou para a CPAMP para realização das análises pelo GT Metodologia, versão do 

modelo NEWAVE que permite variar essa semente forward. Porém, tendo em vista que com a 

consideração da reamostragem no problema de otimização é esperada uma redução da 

variabilidade amostral, tem-se que a solução do problema é robusta a essa variação de semente, 

portanto, a versão a ser encaminhada para homologação da ANEEL futuramente, não deverá 

conter essa opção. 

Dentre os casos simulados, foram considerados diferentes configurações (PMO, PLD, Garantia 

Física e PDE), com e sem a adoção de mecanismos de aversão ao risco. 

Para casos neutros a risco, o aprimoramento da função de custo futuro ao se considerar 

reamostragem é diretamente identificado avaliando-se a redução do valor esperado do custo 

total de operação. Entretanto, para casos com CVaR, essa análise não pode ser realizada, pois 

quando se adota a combinação convexa entre as medidas valor esperado e CVaR na construção 

dos cortes de Benders, o valor esperado do custo de operação reflete apenas uma das duas 

dimensões que compõem a função objetivo do problema de otimização.   

Para casos com CVaR, para se avaliar o aprimoramento da função de custo futuro ao se 

considerar reamostragem é necessária a análise conjunta de diversas variáveis. A análise é 

iniciada pelo ZINF, pois é o valor esperado do custo total de operação obtido a partir da solução 

dos problemas do primeiro estágio, utilizando os cenários da simulação forward. Cabe lembrar 

que o custo total de operação do primeiro estágio é majoritariamente composto pela parcela 

referente à consulta à função de custo futuro, que é construída utilizando as medidas valor 

esperado e CVaR. Para a análise dos resultados obtidos, são apresentados gráficos e tabelas com 

os valores de média, desvio-padrão e intervalo de confiança, considerando todas as sementes 

simuladas para uma dada configuração (alterando a metodologia de reamostragem e o passo).  

Para calcular o intervalo de confiança da média do ZINF, 𝜇, admite-se que o ZINF apresenta uma 

distribuição normal com média e desvio padrão desconhecidos. Considerando nsem casos 

gerados ao mudar a semente utilizada na geração dos cenários, calcula-se a média �̅� e desvio 

padrão 𝑠 amostrais. Ressalta-se que nsem é pequeno, por isso utiliza-se a distribuição t com 
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nsem-1 graus de liberdade e valor crítico 𝑡𝛼

2
,𝑛𝑠𝑒𝑚−1. Assim, o intervalo de confiança é calculado 

conforme a expressão abaixo [4]: 

�̅� − 𝑡𝛼
2

,𝑛𝑠𝑒𝑚−1
𝑠/√𝑛 ≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑡𝛼

2
,𝑛𝑠𝑒𝑚−1

𝑠/√𝑛 

Onde: 

�̅� = ∑
𝑍𝐼𝑁𝐹𝑖𝑠𝑒𝑚

𝑛𝑠𝑒𝑚

𝑛𝑠𝑒𝑚

𝑖𝑠𝑒𝑚=1

 

 

𝑠 = √ ∑
(�̅� − 𝑍𝐼𝑁𝐹𝑖𝑠𝑒𝑚)2

𝑛𝑠𝑒𝑚 − 1

𝑛𝑠𝑒𝑚

𝑖𝑠𝑒𝑚=1

 

 
Ressalta-se que o estimadora estimativa da média 𝜇 é a própria média amostral, �̅�, já o 

estimadora estimativa do desvio padrão é 𝑠/√𝑛, que serão apresentados neste capítulo para os 

respectivos casos. 

Além disso, foi considerada como premissa para os estudos desta etapa 45 iterações fixas para 

a construção da política de operação. 

4.1. Tipo de Reamostragem: por Recombinação ou 

Plena 

 Garantia Física 

Neste item, serão apresentadas as análises dos resultados da aplicação dos métodos de 

reamostragem descritos anteriormente, para um caso típico de cálculo de garantias físicas 

(estático, com 10 anos de período de pré-estudo, 5 anos de período pós), considerando 10 

sementes (0, 25, 75, 125, 175, 225, 375, 575, 625, 775) para geração de cenários para simulações 

forward e 45 iterações fixas.  

O caso de referência utilizado é o Caso Base para o LEN A-4/2018 [5], no qual são considerados 

12 reservatórios equivalentes de energia, CVaR com parametrização (50,40), 200 simulações 

forward e 20 aberturas para simulações backward utilizadas na construção da política de 

operação.  

A Figura 4.1, no primeiro gráfico, apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração para o Caso Base 

do LEN A-4/2018, sem a consideração de reamostragem (SemReam); com reamostragem plena 

(Plena) e com reamostragem por recombinação (Recomb) aplicadas a cada iteração (passo 01) 

e a cada três iterações (passo 03). O segundo gráfico da Figura 4.1 e a Tabela 4.1 apresentam a 

média e o desvio padrão considerando a amostra de 10 sementes para a geração de cenários 

para as simulações forward.  

Observa-se: 

i. Redução na variabilidade dos valores de ZINF na 45ª iteração ao se considerar 

reamostragem. 
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ii. Reamostragem plena apresenta menor variabilidade que reamostragem por 

recombinação, independente do passo. 

iii. A reamostragem aplicada a cada três iterações (passo 03) apresenta menor 

variabilidade nos valores de ZINF na 45ª iteração e maiores valores que quando aplicada 

a cada iteração (passo 01). 

 

 
Figura 4.1 – ZINF na 45ª iteração. 

 

Tabela 4.1 – ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais – Passos 01 e 03. 

Tipos de Reamostragem 
ZINF na 45ª iteração (amostra de 10 sementes forward) 

Média (R$106) Desvio Padrão (R$106) IC (95%)3 

Sem Reamostragem 369 965 610  [368 584, 371 346] 

Passo 1 - Por Recombinação 368 783 591  [367 445, 370 121] 

Passo 1 - Plena 370 412 404  [369 498, 371 326] 

Passo 3 - Por Recombinação 382 134 535  [380 925, 383 344] 

Passo 3 - Plena 384 581 367  [383 751, 385 412] 

                                                           
3 Para 10 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,262.  
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Logo, os resultados de ZINF na 45ª iteração com reamostragem se mostram melhores, em 

termos de variabilidade, que sem reamostragem. E a reamostragem plena apresenta valores de 

ZINF na 45ª iteração maiores e com menor variabilidade que a reamostragem por recombinação. 

A conclusão acima se mantém ao longo das iterações, conforme pode ser visto Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Valores de ZINF por iteração 

As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos a partir da simulação final com 2.000 

cenários de séries sintéticas.  

A Figura 4.3 apresenta o valor esperado do custo total de operação referenciado ao primeiro 

ano do período de planejamento. Observa-se que: 
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i. O valor médio do custo total de operação apresenta um discreto aumento ao se 

considerar reamostragem, o que seria um resultado pouco intuitivo (dado que a função 

objetivo do modelo é minimizar o custo de operação). Entretanto, observa-se no item 

4.1.4 que em casos neutros a risco isso não acontece. 

ii. A variabilidade do custo total de operação diminui quando se considera a 

reamostragem plena, independente da frequência de aplicação da reamostragem 

(passo). 

 
Figura 4.3 – Valor esperado do Custo Total de Operação - Passos 01 e 03. 

A Figura 4.4 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit sem reamostragem. Na Figura 4.5 são apresentados os diagramas de dispersão para o 

custo de geração térmica versus o custo de déficit com reamostragem por recombinação e plena 

para os passos 01 e 03.  

Observa-se: 

i. Redução da variabilidade do custo de déficit ao se considerar reamostragem. 

ii. Redução da variabilidade do custo de geração térmica ao se considerar reamostragem. 

Em particular, a reamostragem plena apresenta menor variabilidade que a 

reamostragem por recombinação. Adicionalmente, a reamostragem plena com passo 3 

é a que apresenta valores menos dispersos. 

 
Figura 4.4 – Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – Sem Reamostragem. 
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Figura 4.5 – Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit - Com 

Reamostragem. 

 

A Figura 4.6 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para os dois tipos de reamostragem e passos, além do caso sem reamostragem. 

Observa-se que: 

i. A reamostragem reduz o custo de déficit. 

ii. O custo de geração térmica aumenta ao se considerar reamostragem e ao variar o passo 

de 1 para 3. 

 

Figura 4.6 – Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit. 
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A Figura 4.7 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação no 

período de planejamento para cada uma das 10 sementes, sem considerar a reamostragem. 

 

Figura 4.7 – Evolução mensal do CMO no período de planejamento – Sem Reamostragem. 

A Figura 4.8 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação no 

período de planejamento para cada uma das 10 sementes. Note que com a reamostragem plena, 

independente do passo, a dispersão entre as curvas de CMO é menor que com a reamostragem 

por recombinação e sem reamostragem. 

 

Figura 4.8 – Evolução mensal do CMO no período de planejamento – Reamostragem – Passo 01 e 03. 

Portanto, considerando o conjunto de casos simulados e apresentados neste item, a 

reamostragem plena com passo 03 é aquela que apresenta melhor representação da função de 

custo futuro, por apresentar maiores valores de ZINF, com menor variabilidade. No item 4.2 

serão avaliados os resultados obtidos com outros passos para a reamostragem plena, dado que 

esta metodologia se mostrou mais promissora. 

 PDE 

Neste item, serão apresentadas as análises dos resultados da aplicação dos métodos de 

reamostragem descritos anteriormente, para um caso típico do Plano Decenal de Expansão de 

Energia, considerando 10 sementes (0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 1000) para 

geração de cenários para simulações forward e 45 iterações fixas.  
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O caso de referência utilizado é o PDE 2026 [7], no qual foi considerada o CVaR com 

parametrização (50,40), 200 simulações forward e 20 aberturas para simulações backward 

utilizadas na construção da política de operação.  

A Figura 4.9, no primeiro gráfico, apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração para o PDE 2026, 

sem a consideração de reamostragem (SemReam); com reamostragem plena (Plena) e com 

reamostragem por recombinação (Recomb) aplicadas a cada iteração (passo 01) e a cada três 

iterações (passo 03). O segundo gráfico da Figura 4.9 e a Tabela 4.2 apresentam a média e o 

desvio padrão amostrais.  

 

 
Figura 4.9 – PDE 2026 - ZINF na 45ª iteração. 

Tabela 4.2 – PDE 2026 - ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais - Passos 01 e 03. 

Tipos de Reamostragem 
ZINF na 45ª iteração (amostra de 10 sementes forward) 

Média (R$106) Desvio Padrão (R$106) IC (95%)4 

Sem Reamostragem 197 013 854 [195 081; 198 944] 

Passo 1 – Por Recombinação 194 872 527 [193 680; 196 064] 

Passo 1 - Plena 196 326 428 [195 357; 197 295] 

Passo 3 - Por Recombinação 202 418 380 [201 559; 203 278] 

Passo 3 - Plena 201 994 299 [201 317; 202 671] 

 

                                                           
4 Para 10 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,262. 
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Os resultados do PDE levaram à conclusão semelhante aos dos Casos de Garantia Física com 

relação à variabilidade dos valores de ZINF na 45ª iteração considerando implementação da 

reamostragem. Destacando inclusive a menor variabilidade de resultados para o tipo de 

reamostragem plena.  

A conclusão acima se mantém ao longo das iterações, conforme pode ser observado na Figura 

4.10, que apresenta a evolução dos valores de ZINF para as 45 iterações por semente, passo e 

tipo de reamostragem. 

 
Figura 4.10 – PDE 2026 - Valores de ZINF por iteração – Sem reamostragem, Passo 01 e 03. 
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As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos a partir da simulação final com 2000 

cenários de séries sintéticas. 

A Figura 4.11 apresenta o valor esperado do custo total de operação referenciado ao primeiro 

ano do período de planejamento. Observa-se que a variabilidade diminui quando se considera 

a reamostragem plena, independentemente da frequência de aplicação da reamostragem 

(passo). 

 

Figura 4.11 – PDE 2026 - Valor esperado do Custo Total de Operação. 

A Figura 4.12 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit sem reamostragem. Na Figura 4.13 são apresentados os diagramas de dispersão para 

o custo de geração térmica versus o custo de déficit com reamostragem por recombinação e 

plena para os passos 01 e 03.  

Observa-se: 

i. Redução da variabilidade do custo de déficit ao se considerar reamostragem. 

ii. Redução da variabilidade do custo de geração térmica ao se considerar reamostragem. 

Em particular, a reamostragem plena apresenta menor variabilidade que a 

reamostragem por recombinação. Adicionalmente, a reamostragem plena com passo 3 

é a que apresenta valores menos dispersos. 
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Figura 4.12 - Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – 

Sem reamostragem. 

 

 

Figura 4.13 – PDE 2026 - Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus custo 
de déficit – Com reamostragem. 

 

A Figura 4.14 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para os dois tipos de reamostragem e passos. Observa-se que: 

i. A reamostragem reduz o custo de déficit. 

ii. Com reamostragem, o custo de geração térmica aumenta e o custo de déficit diminui 

ao se variar o passo de 1 para 3. 
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Figura 4.14 – PDE 2026 - Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit. 

 

A Figura 4.15 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação para 

cada uma das 10 sementes, sem considerar a reamostragem. 

 

Figura 4.15 – PDE 2026 - Evolução mensal do CMO no período de planejamento – Sem reamostragem. 

 

A Figura 4.16 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação para 

cada uma das 10 sementes, para os Subsistemas Paraná e Nordeste. Note que na reamostragem 

plena, independentemente do passo, a dispersão entre as curvas de CMO é menor que na 

reamostragem por recombinação e sem reamostragem. 
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Figura 4.16 – PDE 2026 - Evolução mensal do CMO (Paraná e Nordeste) no período de planejamento – 

Reamostragem – Passo 01 e 03 

Portanto, dentre o estudo apresentado nesse capítulo que usaram como referência o PDE2026, 

a reamostragem plena com passo 03 foi aquela que melhor representou a função de custo 

futuro, tendo em vista os maiores valores de ZINF com menor variabilidade de resultados para 

as sementes utilizadas.  

No item 4.2 serão avaliados outros passos para a reamostragem plena. 
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 Caso PLD – Fevereiro/2015 

Nessa sessão serão apresentados as análises e os resultados da aplicação dos métodos de 

reamostragem de cenários forward descritos anteriormente, para um caso do Preço da 

Liquidação das Diferenças (PLD) que considerou 6 sementes, 45 iterações fixas, 12 REEs, 200 

cenários forward, 20 aberturas backward e CVaR com parametrização (50,40). 

Como referência, tem-se o caso do PLD de Fevereiro de 2015 sem reamostragem, no qual 

também foram considerados 12 REEs, 200 cenários forward, 20 aberturas backward e CVaR com 

parametrização (50,40).  

Avaliação do ZINF 

A Figura 4.17 apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração para o caso do PLD de Fevereiro/2015 

para os casos sem reamostragem, com reamostragem plena e com reamostragem por 

recombinação utilizando 6 valores diferentes de semente (s0, s200, s400, s600, s800 e s1000). 

Observa-se uma menor variabilidade nos valores de ZINF para a reamostragem plena, em 

comparação com os resultados da reamostragem por recombinação e sem recombinação. 

 
Figura 4.17 – PLD Fev/2015 - Valor de ZINF (R$ 106) na 45ª iteração. 

A Figura 4.18 e a Tabela 4.3 apresentam o valor esperado e o desvio padrão do estimador de 

ZINF na 45ª iteração para as 6 sementes utilizadas, considerando a reamostragem plena e a 

reamostragem por recombinação, além do caso sem reamostragem.  Observa-se que o desvio 

padrão reduz ao considerar a reamostragem plena. E os valores esperados estão todos dentro 

do mesmo intervalo de confiança. 
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Figura 4.18 – PLD Fev/2015 - Estimador do ZINF na 45ª iteração para 6 sementes: valor esperado e desvio padrão. 

 

Tabela 4.3 – PLD Fev/2015 - Valor esperado e desvio padrão para o estimador de ZINF na 45ª iteração para 6 sementes. 

Tipos de 
Reamostragem 

Estimador de ZINF (R$ 106) 

Valor Esperado Desvio Padrão IC (95%)5 

Sem Reamostragem 253 029 2 388 [246 889; 259 169] 

Plena Passo 1 254 959 2 620 [248 223; 261 696] 

Plena Passo 2 263 852 2 399 [257 683; 270 021] 

Plena Passo 3 264 622 2 624 [257 876; 271 367] 

Recombinação Passo 1 248 208 3 997 [237 931; 258 485] 

Recombinação Passo 2 260 055 3 394 [251 328; 268 782] 

Recombinação Passo 3 260 941 3 032 [253 147; 268 736] 

 

Da Figura 4.19 até a Figura 4.25 são apresentados os valores de ZINF por iteração para cada 

passo (01, 02 e 03) e tipo de reamostragem, além dos resultados para os casos sem 

reamostragem (veja fórmula para cálculo do intervalo de confiança em 4.1.1). 

Observa-se uma menor dispersão para a reamostragem plena. Nota-se uma estabilidade dos 

valores de ZINF para os casos sem reamostragem a partir de uma determinada iteração, 

aproximadamente a 23, o que não acontece para os casos com reamostragem, pois apresentam 

uma tendência de subida, o que indica que a qualidade da FCF está melhorando. 

 

                                                           
5 Para 6 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,571. 



26 
 

 
Figura 4.19 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: sem reamostragem. 

 
Figura 4.20 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem plena – Passo 01. 

 
Figura 4.21 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem por recombinação – Passo 01. 
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Figura 4.22 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem plena – Passo 02. 

 
Figura 4.23 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem por recombinação – Passo 02. 

 
Figura 4.24 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem plena – Passo 03. 
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Figura 4.25 – PLD Fev/2015 - Valores de ZINF por iteração para 6 sementes: reamostragem por recombinação – Passo 03. 

Avaliação da variabilidade do Custo Total da Operação 

A Figura 4.26 apresenta os resultados do custo total da operação, considerando a aplicação das 

técnicas de reamostragem (plena e por recombinação), para os passos 1, 2 e 3 com os seus 

respectivos conjuntos de sementes. Como referência têm-se os casos sem reamostragem, com 

os resultados para cada uma das sementes. Ressalta-se que os casos supracitados foram 

simulados considerando a configuração de 12 REEs e CVaR (50,40). 

Analisando os resultados do gráfico, observa-se que o custo total da operação dos passos da 

reamostragem plena possuem menor variabilidade quando comparados a reamostragem por 

recombinação. Além disso, observa-se um aumento do custo total de operação com a 

reamostragem, que seria um resultado pouco intuivo (dado que a função objetivo do modelo é 

minimizar o custo de operação). 

 
Figura 4.26 – PLD Fev/2015 - Custo total da operação para os dois tipos de reamostragem. 



29 
 

Gráfico de dispersão custo da geração térmica x custo do déficit 

A Figura 4.27 apresenta o gráfico de dispersão que avalia os resultados do custo da geração 

térmica e do custo do déficit, para o caso do PLD de Fevereiro/2015, considerando a 

reamostragem plena para os passos 1, 2 e 3, tendo-se como referência o caso sem 

reamostragem. O gráfico, também, apresenta o desvio padrão do custo da geração térmica, para 

cada um dos passos avaliados, além do desvio padrão dos casos sem reamostragem. 

 
Figura 4.27 – PLD Fev/2015 - Gráfico de dispersão para a reamostragem plena com desvio padrão do 

custo da geração térmica do SIN. 

Por sua vez, a Figura 4.28 apresenta o gráfico de dispersão que avalia os resultados do custo da 

geração térmica e do custo do déficit, para o caso do PLD de Fevereiro/2015, considerando a 

reamostragem por recombinação para os passos 1, 2 e 3, como referência têm-se os casos sem 

reamostragem. Cada conjunto de pontos representa um dos passos indicados na legenda e suas 

respectivas sementes. O gráfico, também, apresenta o desvio padrão do custo da geração 

térmica, para cada conjunto de casos avaliados.  

 
Figura 4.28 – PLD Fev/2015 - Gráfico de dispersão para a reamostragem por recombinação com desvio 

padrão do custo da geração térmica do SIN. 
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Avaliando os gráficos da Figura 4.27 e da Figura 4.28 observa-se que existe uma menor 

variabilidade dos resultados com a reamostragem plena. Por exemplo, o custo da geração 

térmica, para um determinado passo na reamostragem plena, não se altera muito em função da 

semente escolhida. Esse mesmo comportamento não é observado na reamostragem por 

recombinação. 

Complementarmente, a Tabela 4.4 apresenta o coeficiente de variação do custo da geração 

térmica do SIN. O coeficiente de variação é uma métrica que pode ser usada para avaliar a 

variabilidade de uma amostra, quanto menor for o coeficiente de variação, mais homogêneos 

serão os dados. Dessa forma, os resultados indicam a menor variabilidade dos resultados da 

reamostragem plena quando comparada aos resultados sem reamostragem e com 

reamostragem por recombinação. 

Tabela 4.4 – PLD Fev/2015 - Avaliação do coeficiente de variação do custo da geração térmica do SIN. 

Tipo de reamostragem e passo Desvio padrão Média 
Coeficiente de 

variação6 

Sem reamostragem 0,41 56,89 0,73% 

Plena - Passo 1 0,18 57,40 0,32% 

Plena - Passo 2 0,12 58,49 0,20% 

Plena - Passo 3 0,11 58,41 0,19% 

Recombinação - Passo 1 0,67 56,75 1,17% 

Recombinação - Passo 2 0,62 57,96 1,06% 

Recombinação - Passo 3 0,49 57,92 0,84% 
 

Avaliação do CMO 

A Figura 4.29 e a Figura 4.30 apresentam, respectivamente, a trajetória do PLD nos submercados 

sudeste (SE/CO) e nordeste (NE) para o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da 

técnica de reamostragem plena, a cada iteração (passo 01) para as seis sementes consideradas 

nessa sensibilidade. Como referência tem-se o caso sem reamostragem, com 12 REE e CVaR 

50,40. 

 

Figura 4.29 – PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 1. 

                                                           
6 É a razão do desvio padrão pela média, logo é adimensional. 
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Figura 4.30 - PLD Fev/2015 -  Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 1. 

A Figura 4.31 e a Figura 4.32 apresentam a trajetória do PLD nos submercados SE/CO e NE para 

o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da técnica de reamostragem plena, passo 2 

e as seis sementes usadas nessa sensibilidade. 

 

Figura 4.31 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 2. 
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Figura 4.32 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 2. 

 

A Figura 4.33 e a Figura 4.34 apresentam a trajetória do PLD nos submercados SE/CO e NE para 

o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da técnica de reamostragem plena, passo 3 

e as seis sementes usadas nessa sensibilidade. 

 

Figura 4.33 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 3. 
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Figura 4.34 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Plena - Passo 3. 

A Figura 4.35 e a Figura 4.36 apresentam a trajetória do PLD nos submercados SE/CO e NE para 

o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da técnica de reamostragem por 

recombinação, a cada iteração (passo 01) para as seis sementes usadas nessa sensibilidade. 

 

Figura 4.35 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - 
Passo 1. 
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Figura 4.36 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - 
Passo 1. 

A Figura 4.37 e a Figura 4.38 apresentam a trajetória do PLD nos submercados SE/CO e NE para 

o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da técnica de reamostragem por 

recombinação, passo 02 e as seis sementes usadas nessa sensibilidade. 

 

 

Figura 4.37 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - 
Passo 2. 
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Figura 4.38 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - 
Passo 2. 

A Figura 4.39 e a Figura 4.40 apresentam a trajetória do PLD nos submercados SE/CO e NE para 

o deck de Fevereiro/2015, considerando a aplicação da técnica de reamostragem por 

recombinação, passo 03, para as seis sementes usadas nessa sensibilidade. 

 

 

Figura 4.39 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - Passo 3. 
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Figura 4.40 - PLD Fev/2015 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Recombinação - Passo 3. 

Observando a Figura 4.29 até a Figura 4.40 fica evidente que não há grande mudança no 

comportamento da série do CMO utilizando o passo 01 para os dois métodos de reamostragem. 

Para os passos 02 e 03, há um descolamento entre as diferentes séries, sendo que as curvas 

referentes ao submercado Sudeste demonstram que a reamostragem aumenta o valor do CMO 

quando comparado ao caso sem reamostragem, e as curvas referentes ao submercado Nordeste 

mostram que há uma redução no valor do CMO quando feita a mesma comparação.  

Adicionalmente, recordando a análise das Figura 4.27 a Figura 4.40, vale ressaltar que apesar da 

escolha do passo 1 ter resultado em pouca alteração na trajetória do CMO em relação ao caso 

de referência, o resultado do custo de geração térmica e de custo de déficit apresentou maior 

variabilidade. Nessa análise, o caso com reamostragem plena, passo 03 foi o que indicou menor 

variabilidade em termos de custo da geração térmica e custo do déficit.  
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 PMO outubro/2017 – Neutro a Risco 

Com o intuito de averiguar se o uso do CVaR estaria impactando nos resultados obtidos para o 

custo total da operação (CTO) com o uso da reamostragem, foram realizados estudos neutros a 

risco, onde a função objetivo do modelo voltaria a ser apenas a minimização do CTO. 

A análise do CTO para métodos de reamostragem plena (R1) e por recombinação (R0) mostra 

uma ligeira vantagem, para um conjunto de quatro diferentes sementes, para a modalidade 

plena, conforme mostra a Figura 4.41. Foram adicionados a esta análise casos sem 

reamostragem (SR), variando-se as mesmas quatro sementes. Observa-se que os casos sem 

reamostragem apresentaram CTO mais elevados, evidenciando assim a vantagem do uso da 

reamostragem de cenários forward nos estudos de planejamento da expansão, da operação e 

de formação de preço. 

 

Figura 4.41 - Custo total de operação - PMO Out/2017 – Reamostragem Plena e por Recombinação - 
Passo 3  

A mesma tendência pode ser observada para outros passos de reamostragem, como visto na 

Figura 4.42, em que é apresentada, por passo, a média do valor esperado do CTO, para as 4 

sementes forward simuladas, em cada um dos métodos de reamostragem.  

Além do deck do PMO outubro/2017, foram também analisados os resultados considerando 

outras configurações (outros decks) de PMO, porém avessos ao risco, com a utilização do CVaR 

no custo conforme os decks oficiais. Os impactos da consideração da metodologia de 

reamostragem na melhoria da função de custo futuro e na redução da variabilidade amostral 

e/ou maior estabilidade dos resultados foram semelhantes àqueles obtidos para os casos de PLD 

(item 4.1.3) e podem ser consultados em [1]. 
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Figura 4.42 - Média do CTO - PMO Out/2017 – Reamostragem plena (barra vermelha) e por recombinação 

(barra azul) - 4 sementes 

 

4.2. Passo (frequência de iterações para realização da 

reamostragem) 

 Garantia Física 

Neste item, serão apresentadas as análises dos resultados da aplicação da técnica de 

reamostragem plena, para os passos 01, 03, 05, 08, 15, 23 e 45 (que equivale a não considerar 

reamostragem), para um caso típico de cálculo de garantias físicas (estático, com 10 anos de 

período de pré-estudo, 5 anos de período pós), considerando 10 sementes (0, 25, 75, 125, 175, 

225, 375, 575, 625, 775) para geração de cenários para simulações forward e 45 iterações fixas.  

O caso de referência utilizado é o Caso Base para o LEN A-4/2018[5], no qual são considerados 

12 reservatórios equivalentes de energia, CVaR com parametrização (50,40), 200 simulações 

forward e 20 aberturas para simulações backward utilizadas na construção da política de 

operação. 

A Figura 4.43 apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração, para a reamostragem plena, passos 

01, 03, 05, 08, 15, 23 e 45 (que equivale a não considerar reamostragem), considerando as 10 

sementes mencionadas anteriormente. A Figura 4.44 e a Tabela 4.5 apresentam as estimativas 

da média e desvio padrão do ZINF. Observa-se que: 

i. Os valores de ZINF na 45ª iteração podem ser divididos em grupos estatisticamente 

equivalentes: inferior (passos 45 e 01); dois níveis intermediários (passo 23 e passos 15 

e 05) e superior (passos 05, 08 e 03). Portanto, a reamostragem plena com passos 05, 

08 ou 03 apresenta um aprimoramento da função de custo futuro em relação aos 

demais passos simulados, por apresentar valores de ZINF maiores. 

ii. Entre os passos 05, 08 e 03, para a reamostragem plena, o passo 03 é aquele que 

apresenta menor valor de desvio padrão amostral. 
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Figura 4.43 – ZINF na 45ª iteração – Reamostragem Plena – Passos. 

 
Figura 4.44 - ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais – Reamostragem Plena – Passos. 
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Tabela 4.5 - ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais - Reamostragem Plena – Passos. 

ZINF na 45ª iteração - Reamostragem Plena (10 sementes forward) 

Passos Média (R$106) Desvio Padrão (R$106) IC (95%)7 

45 369 965 610 [368 584, 371 346] 

1 370 412 404 [369 498, 371 326] 

23 373 086 734 [371 426, 374 745] 

15 380 163 778 [378 404, 381 923] 

5 383 029 506 [381 884, 384 174] 

8 383 838 480 [382 754, 384 923] 

3 384 581 367 [383 751, 385 412] 

 

A Figura 4.45 apresenta os valores de ZINF por iteração para a reamostragem plena e passos 

01, 03, 05, 08, 15, 23 e 45 (sem reamostragem), considerando a amostra de 10 sementes para 

geração de cenários forward. Observa-se que: 

i. Para os passos 01 e 03, a reamostragem plena apresenta menor dispersão ao longo das 

iterações. 

ii. Por volta de iteração 25, destaca-se a divisão em dois níveis: inferior (passos 01 e 45) e 

superior (passos 03, 05 e 08). 

 

 

                                                           
7 Para 10 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,262. 
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Figura 4.45 – Valores de ZINF por iteração para 10 sementes - Reamostragem Plena – Passos. 
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As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos a partir da simulação final com 2000 cenários de séries sintéticas.  

A Figura 4.46 apresenta o valor esperado do custo total de operação referenciado ao primeiro ano do período de planejamento para reamostragem plena, 

passos 01, 03, 05, 08, 15, 23 e 45, considerando uma amostra de 10 sementes para geração de cenários forward. Observa-se menor variabilidade nos valores 

de custo total de operação para os passos 01 e 03. 

 

Figura 4.46 – Valor esperado do Custo Total de Operação- Reamostragem Plena – Passos. 

 



43 
 

A Figura 4.47 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para a reamostragem plena e passos 01, 03, 05, 08, 15, 23 e 45, considerando uma 

amostra de 10 sementes para geração de cenários forward. Observa-se que: 

i. À medida que aumenta a frequência de reamostragem, isto é, o valor do passo, observa-

se um incremento de geração térmica, do passo 01 até o passo 08. Depois, para os 

passos 15 (2 reamostragens) e 23 (1 reamostragem), os valores de custo de geração 

térmica tendem a se aproximar do passo 45 (sem reamostragem). 

ii. Para cada passo, de 01 até 08, os elementos da amostra são estatisticamente iguais, em 

relação ao custo de geração térmica. O que não se verifica para os passos 15, 23 e 45. 

iii. Ocorre redução de custo de déficit ao se considerar reamostragem plena. Dentre todos 

os passos, o passo 03 é aquele cujos elementos da amostra estão menos dispersos, tanto 

em termos de custo de geração térmica quanto de custo de déficit. 
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Figura 4.47 - Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – 
Reamostragem Plena – Passos. 

A Figura 4.48 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação para 

cada um dos passos. Entre todos os passos, a dispersão entre as curvas de CMO é menor para 

os passos 01 e 03. 

 

Figura 4.48 - Evolução mensal do CMO n o período de planejamento – Reamostragem Plena – Passos. 
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 PDE 

Neste item, serão apresentadas as análises dos resultados da aplicação da técnica de 

reamostragem plena, para os passos 01, 03, 05, 08 e 15, para o Caso do PDE 2026, considerando 

10 sementes (0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 1000) para geração de cenários para 

simulações forward e 45 iterações fixas.  

O caso de referência utilizado é o PDE 2026, no qual são considerados 11 subsistemas (e 

reservatórios equivalentes de energia), CVaR com parametrização (50,40), 200 simulações 

forward e 20 aberturas para simulações backward utilizadas na construção da política de 

operação. 

A Figura 4.49 apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração, para a reamostragem plena, passos 

01, 03, 05, 08, 15 e 45 (que equivale a não considerar reamostragem), considerando as 10 

sementes mencionadas anteriormente. A Figura 4.50 e a Tabela 4.6 apresentam as estimativas 

da média e desvio padrão do ZINF. Observa-se que: 

i. Os valores de ZINF na 45ª iteração podem ser divididos em grupos estatisticamente 

equivalentes: passos 45 e 01; passos 45 e 15; passos 15 e 8; passos 08 e 03 e passo 05. 

Portanto, a reamostragem plena com passos 08, 03 e 05 apresenta um aprimoramento 

da função de custo futuro em relação aos demais passos simulados. 

ii. Entre os passos 08, 03 e 05, para a reamostragem plena, o passo 03 é aquele que 

apresentou menor estimativa do desvio padrão do ZINF. 

 

 
Figura 4.49 – ZINF na 45ª iteração – Reamostragem Plena – Passos. 
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Figura 4.50 - ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais – Reamostragem Plena – Passos. 

ZINF na 45ª iteração - Reamostragem Plena (10 sementes forward) 

Passos Média (R$106) Desvio Padrão (R$106) IC (95%)8 

45 197 013 854 [195 081;198 944] 

1 196 326 428 [195 357;197 295] 

15 199 925 568 [198 640; 201 210] 

8 201 594 384 [200 726; 202 461] 

3 201 994 299 [201 317; 202 671] 

5 205 818 487 [204 717; 206 919] 

Tabela 4.6 - ZINF na 45ª iteração – Média e desvio padrão amostrais - Reamostragem Plena – Passos. 

A Figura 4.51 apresenta os valores de ZINF por iteração para a reamostragem plena e passos 01, 

03, 05, 08, 15 e 45 considerando a amostra de 10 sementes para geração de cenários forward. 

Observa-se que o caso sem reamostragem (passo 45) apresenta a maior dispersão ao longo das 

iterações. Da mesma forma, é possível observar que a reamostragem plena apresenta menor 

dispersão ao longo das iterações para o passo 03.  

                                                           
8 Para 10 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,262. 
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Figura 4.51 – Valores de ZINF por iteração para 10 sementes - Reamostragem Plena – Passos. 
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As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos a partir da simulação final com 2000 

cenários de séries sintéticas.  

A Figura 4.52 apresenta o valor esperado do custo total de operação referenciado ao primeiro 

ano do período de planejamento para reamostragem plena, passos 01, 03, 05, 08 e 15, 

considerando uma amostra de 10 sementes para geração de cenários forward. Observa-se 

menor variabilidade nos valores de custo total de operação para os passos 03 e 05. 

 

Figura 4.52 – Valor esperado do Custo Total de Operação- Reamostragem Plena – Passos. 
 

A Figura 4.53 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para a reamostragem plena e passos 01, 03, 05, 08 e 15, considerando uma amostra 

de 10 sementes para geração de cenários forward. Para efeitos de comparação com o caso “sem 

reamostragem”, que seria o passo 45, foi apresentado um gráfico com todos os resultados. 

Observa-se que: 

i. À medida que diminui a frequência de reamostragem, isto é, o valor do passo aumenta, 

observa-se um incremento de geração térmica, do passo 01 até o passo 05. Os valores 

de custo de geração térmica do passo 08 tendem a se aproximar do passo 01 e os valores 

do passo 15 se dispersam entre os valores dos passos 01 e 03. 

ii. Ocorre redução de custo de déficit ao se considerar reamostragem plena. 

iii. Dentre todos os passos, os passos 03, 05 e 08 são aqueles cujos elementos da amostra estão 

menos dispersos, tanto em termos de custo de geração térmica quanto de custo de déficit.  
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Figura 4.53 - Diagrama de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – 
Reamostragem Plena – Passos. 
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 Caso PLD – Fevereiro/2015 

Avaliação do ZINF 

A Figura 4.54 apresenta os valores de ZINF na 45ª iteração de cada uma das 6 sementes, para a 

reamostragem plena, considerando os passos de 1 ao 5. Como referência tem-se o caso sem 

reamostragem.  

 

Figura 4.54- Valor de ZINF (R$ 106) na 45ª iteração – Reamostragem Plena – Passos 1 ao 5. 

A Figura 4.55 e a Tabela 4.7 apresentam o valor esperado e o desvio padrão do estimador de 

ZINF na 45ª iteração para os passos considerados. Os passos 2, 3 e 4 possuem resultados 

semelhantes, porém, quando o passo é 3, a frequência em que ocorre a reamostragem é maior, 

o que significa que mais cenários são visitados pelo algoritmo. 

 

Figura 4.55 - Estimador do ZINF na 45ª iteração para cada passo: valor esperado e desvio padrão. 
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Tabela 4.7 - Valor esperado e desvio padrão para o estimador de ZINF na 45ª iteração para cada passo 

Tipos de Passo 
Estimador de ZINF (R$ 106) 

Valor Esperado Desvio Padrão IC (95%)9 

Sem Reamostragem 253 029 2 388 [246 889; 259 169] 

Passo 1 254 959 2 620 [248 223; 261 695] 

Passo 2 263 852 2 399 [257 683; 270 021] 

Passo 3 264 622 2 624 [257 876; 271 368] 

Passo 4 265 370 2 366 [259 287; 271 453] 

Passo 5 261 593 2 566 [254 995; 268 191] 

A Figura 4.56 mostra o valor de ZINF ao longo das iterações para cada um dos passos. Observa-

se uma menor variabilidade entre as sementes do caso com passo 3. 

 

Figura 4.56 - ZINF por iteração para cada passo. 

  

                                                           
9 Para 6  sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,571. 
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Avaliação do Custo Total de Operação 

A Figura 4.57 mostra o custo total da operação simulado para a reamostragem plena variando 
os passos e as sementes. Os passos 03, 04 e 05 obtiveram resultados semelhantes com pouca 
variabilidade entre as sementes. 

 
Figura 4.57 - Custo total da operação - Reamostragem Plena variando o passo. 

 

Dispersão custo da geração térmica x custo do déficit 

A Figura 4.58 apresenta o gráfico de dispersão que avalia os resultados do custo da geração 

térmica e do custo do déficit, para o caso do PLD de Fevereiro/2015, considerando a 

reamostragem plena e passos de 1 a 5. Cada conjunto de pontos representa um dos passos 

indicados na legenda e suas respectivas sementes.  
 

 
Figura 4.58 - Gráfico de dispersão custo do déficit vs. custo da geração térmica para diferentes passos e sementes. 
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Observa-se que os pontos do passo 3 e 4 estão mais próximos uns dos outros, indicando que os 

resultados possuem menor variabilidade entre eles. 

Avaliação do CMO 

Complementando a avaliação dos casos apresentados na seção 4.1.3, apresentam-se os 
resultados da trajetória do PLD nos submercados sudeste (SE/CO) e nordeste (NE), considerando 
os casos com reamostragem plena para os passos 04 (Figura 4.59 e Figura 4.60) e 05 (Figura 4.61 
e Figura 4.62). 
 

 
Figura 4.59 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Passo 4. 

 

 
Figura 4.60 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Passo 4. 
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Figura 4.61 - Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015 – Passo 5. 

 

 
Figura 4.62 - Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 – Passo 5. 

 
Os resultados dos passos 04 e 05 foram similares ao resultado do passo 03. No entanto, a 

frequência de reamostragem é maior com passo 03, o que implica em um maior número de 

cenários visitados, resultando em maior qualidade da FCF. 
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 PMO outubro/2017 e julho/2014 – Neutro a Risco 

O número ideal de passos pode ser analisado, no caso neutro a risco, pela redução do Custo 

Total de Operação (CTO), função objetivo do problema nesta condição. A Figura 4.63 mostra, 

para o PMO de outubro de 2017, a média do CTO de quatro sementes, para cada número ímpar 

de passos de 1 a 7, considerando a reamostragem plena.  

 

Figura 4.63- Média do CTO - PMO out/2017 – Reamostragem plena - passos 1, 3, 5 e 7 – 4 sementes 

A Figura 4.64, por sua vez, já tendo eliminado o passo 1, e analisando os passos 3, 4 e 5, mostra 

para cada passo a média do CTO para 12 sementes para o PMO de outubro de 2017. 

 

Figura 4.64 - Média do CTO - PMO out/2017 – Reamostragem plena - passos 3, 4 e 5 - 12 sementes  

O mesmo é mostrado, na Figura 4.65, para o PMO de julho de 2014. 

 
Figura 4.65 - Média do CTO - PMO jul/2014 – Reamostragem plena - passos 3, 4 e 5 - 12 sementes 

Nota-se que, a partir do passo 3, não é verificada redução significativa do CTO. Indica-se, desta 

análise, que deve ser recomendado o passo 3, por realizar um maior número de reamostragens.  
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5. Número de cenários Backwards 

De forma a endereçar a motivação deste estudo, é mostrada na Figura 5.1 para os PMOs de 

janeiro a novembro de 2017, a evolução do CMO com 20 e 30 cenários backward, com 

reamostragem plena e passo 03. 
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Figura 5.1 - Evolução do CMO, PMOs de janeiro a novembro de 2017, 20 e 30 cenários backward. 

Verifica-se que a redução abrupta do CMO no quarto mês, que ficou conhecida como “dente”, 

e que ocorre com 20 cenários backward, mesmo com reamostragem, é eliminada ao se utilizar 

30 cenários backward.  

Esses “dentes”, que até o momento estão sendo tratados como “acidentes amostrais”10, podem 

ser evitados, ou melhor, ter a sua probabilidade reduzida, com avanços metodológicos e/ou 

revisão de parâmetros dos modelos que contribuam com o aumento da qualidade da árvore de 

cenários e também com a redução da variabilidade amostral. Nesse sentido, neste capítulo, são 

apresentadas análises que buscam identificar e avaliar os ganhos decorrentes do aumento do 

número de cenários da recursão backward. 

 

5.1. Variabilidade com diferentes sementes iniciais - PMO 

A seguir, faz-se uma análise do comportamento do custo de operação (COPER) e do limite 

inferior para o problema (ZINF) ao se aumentar o número de cenários backward, considerando 

diferentes sementes para a geração dos cenários backward e reamostragem plena, passo 3 para 

os cenários forward, utilizando-se o deck do PMO de Setembro/2017. Uma discussão maior dos 

resultados e a análise de outros casos são apresentadas em [1]. 

A Figura 5.2 e a Figura 5.3 ilustram o comportamento do valor esperado do custo total de 

operação (COPER) e do limite inferior para a solução ótima (ZINF), respectivamente, variando-

se o número de aberturas backward nos valores de 20, 30 e 40, e para diferentes sementes 

iniciais na geração dos cenários da recursão backward. Os resultados são relativos à 45ª iteração 

do algoritmo da PDDE. 

                                                           
10 Atendendo a uma solicitação do GT Metodologia, durante os estudos associados à adoção da 
metodologia de reamostragem dos cenários forward realizados no ciclo de trabalho 2017/2018 da 
CPAMP, o CEPEL está concluindo as análises objetivando a identificação da causa do “dente”. 
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Figura 5.2 - Análise do valor esperado do custo total de operação – COPER.                           

PMO Set 2017. 

 

 
Figura 5.3 - Análise do limite inferior do valor esperado do custo total de operação – ZINF. 

PMO Set 2017. 

Considerando 20 cenários backward, vê-se que a variabilidade dos resultados entre as sementes 

iniciais é semelhante quando se compara as situações sem e com adoção da reamostragem. Já 

quando se adota o número de 30 ou 40 cenários backward, a variabilidade entre as sementes 

iniciais se reduz um pouco quando comparado a 20 cenários backward. Mas de 30 para 40 

cenários backward, não se observa redução significativa. A Figura 5.2b, que ilustra o valor 

esperado e o desvio-padrão dos valores das 11 sementes iniciais consideradas, reforça as 

observações levantadas. As mesmas observações podem ser listadas para a estimativa do limite 

inferior do valor esperado do custo total de operação. 

A Figura 5.4 apresenta a análise de “trade-off” a partir das variáveis custo esperado de geração 

térmica e valor esperado da energia não-suprida, considerando a não adoção de reamostragem 

com 20 cenários backward e reamostragem plena com 20, 30 e 40 cenários backward, todos 

eles com 11 sementes iniciais distintas. Observa-se que (i) a adoção da reamostragem, para 

diferentes números de cenários backward, traz uma maior aversão a risco; (ii) a adoção da 

reamostragem reduz a variabilidade do valor esperado da energia não suprida quando 

comparada à não adoção de reamostragem; (iii) a variabilidade das duas variáveis analisadas se 

reduz ao aumentar o número de cenários backward de 20 para 30 e 40, com um pouco mais de 

intensidade para o valor 40. 



59 
 

 

Figura 5.4 - Análise de trade-off entre o valor esperado do custo de geração térmica e valor 

esperado da energia não suprida. 

5.2. Variabilidade com diferentes sementes iniciais - 

Garantia Física 

Neste item, serão apresentadas as análises dos resultados da aplicação da técnica de 

reamostragem plena com passo 03 para um caso típico de cálculo de garantias físicas (estático, 

com 10 anos de período de pré-estudo, 5 anos de período pós), considerando 11 sementes para 

geração de cenários para simulações backwards, semente 0 para geração de 200 cenários 

forwards e 45 iterações fixas.  

O caso de referência utilizado é o Caso Base para o LEN A-4/2018 [5], no qual são considerados 

12 reservatórios equivalentes de energia, CVaR com parametrização (50,40). 

A Figura 5.5 e a Figura 5.6 apresentam os valores de ZINF na 45ª iteração sem considerar 

reamostragem, para 20 aberturas para as simulações backwards, considerando 11 sementes; e 

para reamostragem plena com passo 03, para 20, 30 e 50 aberturas para as simulações 

backwards, também considerando as mesmas 11 sementes para a geração de cenários.  
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Figura 5.5 – ZINF na 45ª iteração - Variação de cenários Backwards. 

 

 

Figura 5.6 – ZINF na 45ª iteração - Variação de cenários Backwards. 

Tabela 5.1– ZINF na 45ª iteração para 11 sementes Backwards - Reamostragem Plena Passo03. 

Variação de cenários Backwards (11 sementes) 

Backwards 
Média 
(R$106) 

Desvio Padrão 
(R$106) 

IC (95%)11 

SemReam 20 BW 349 614  3 731  [341 301, 357 928] 
Plena 20BW 361 714  4 114  [352 686, 370742] 
Plena 30BW 374 462  3 522  [366 732, 382 192] 
Plena 50BW 367 381  1 385  [364 342, 370 419] 

 

                                                           
11 Para 11 sementes o valor crítico considerando 95% de nível de confiança é 2,228. 
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Observa-se redução na variabilidade dos valores de ZINF na 45ª iteração ao passar de 20 para 

30 aberturas e, mais significativamente ainda, ao passar de 30 para 50 aberturas para as 

simulações backwards, conforme se verifica na Tabela 5.1. 

Cabe destacar que os valores esperados de ZINF na 45ª iteração ao se variar as sementes 

forwards (Tabela 4.1 e Tabela 4.5) e backwards (Tabela 5.1) são próximos, o mesmo, entretanto, 

não ocorre com o desvio padrão. O desvio padrão do valor de ZINF na 45ª iteração ao variar 

sementes backwards chega a ser 10 vezes maior que ao variar sementes forwards. Esse fato nos 

instiga a nos aprofundar na avaliação da variabilidade amostral dos cenários backwards.  

A Figura 5.7 apresenta os valores de ZINF por iteração para a reamostragem plena com passo 

03, para 20, 30 e 50 aberturas para as simulações backwards, considerando 11 sementes para a 

geração de cenários. Observa-se que a variabilidade amostral dos valores de ZINF ao longo das 

iterações se reduz ao passar de 20 para 30 aberturas e, mais significativamente ainda, ao passar 

de 30 para 50 aberturas. 

 
Figura 5.7 – Valores de ZINF por iteração para 11 sementes Backwards - Reamostragem Plena Passo 03. 

 

A Figura 5.8 apresenta o valor esperado do custo total de operação referenciado ao primeiro ano do 

período de planejamento para reamostragem plena com passo 03, considerando uma amostra de 

11 sementes para geração de cenários backwards. Observa-se redução na variabilidade dos valores 

de custo total de operação ao se aumentar o número de cenários backwards. 
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Figura 5.8 – Valor esperado do Custo Total de Operação – Variação de sementes Backwards. 

A Figura 5.9 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo de 

déficit para a reamostragem plena com passo 03, considerando uma amostra de 11 sementes para 

geração de cenários backwards. Observa-se redução do custo de déficit e, ainda mais significativa, 

do custo de geração térmica, ao se passar de 20 aberturas para 30 ou 50 aberturas.  
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Figura 5.9 - Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – Variação de 
sementes Backwards. 

A Figura 5.10 apresenta a evolução mensal dos valores dos custos marginais de operação para 

20, 30 e 50 aberturas, considerando reamostragem plena com passo 03. Observa-se que a 

dispersão dos valores amostrais se reduz ao se aumentar o número de cenários backwards.  



64 
 

 

 
Figura 5.10 – Evolução mensal do CMO no período de planejamento – Reamostragem plena Passo03.  
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6. Avaliações decorrentes da Reamostragem 

Conforme apresentado nos itens anteriores, tanto a consideração da metodologia de 

reamostragem dos cenários forward, quanto o aumento do número de cenários backward, têm 

influência sobre as metas mensais para operação decididas pelo modelo de otimização, sobre 

os custos marginais de operação e, consequentemente, os preços do mercado de curto prazo, 

além de grandezas relevantes para o planejamento da expansão. Com a reamostragem, 

claramente a geração térmica prevista pelo modelo para atendimento à carga de energia 

elétrica apresentou um aumento, que juntamente com a aplicação do CVaR no custo de 

operação do problema (maior valoração dos cenários de maior custo) como um mecanismo de 

aversão ao risco, levou a um aumento da percepção de aversão ao risco, diferentemente 

daquela que se tinha quando definiu-se para os parâmetros alfa e lambda os valores de 50% e 

40%, respectivamente [3].  

O GT Metodologia concluiu, então, que a avaliação da necessidade de reparametrização do CVaR 

deveria ser feita pelo grupo como consequência dos aprimoramentos propostos, de forma que 

uma possível alteração desses parâmetros fosse encaminhada como uma proposição 

juntamente com as demais. 

Neste mesmo contexto, a consideração da metodologia de reamostragem impactou 

significativamente o comportamento do valor estimado do limite inferior do custo de operação 

– ZINF – ao longo das iterações.  Dado que esta variável compõe a métrica utilizada como critério 

de parada vigente no modelo, o GT entendeu que a revisão do critério também seria parte da 

atividade “representação da árvore de cenários e variabilidade amostral”.  

6.1. Critério de Parada 

Após as definições referentes à implantação do processo de reamostragem no modelo NEWAVE, 

ou seja, metodologia de reamostragem plena e passo 3, tornou-se necessário reavaliar outros 

conceitos e parâmetros adotados pelo modelo. Dentre eles se destaca o critério de parada para 

o algoritmo PDDE. 

Ao analisar os resultados, especialmente a evolução do limite inferior do problema de 

otimização (ZINF) ao longo das iterações, constatou-se uma elevação significativa do número de 

iterações realizadas sob o critério de parada vigente (três iterações sucessivas com variação de 

ZINF inferior a 0,2%), o que acarreta em um acréscimo de tempo computacional que pode vir a 

prejudicar os processos nos quais o modelo NEWAVE é empregado. 

Apesar do aumento do número de iterações, identificou-se que a técnica de reamostragem por 

si só já agregava qualidade a função de custo futuro, em relação aos resultados obtidos ao não 

considerá-la, isto ocorrendo para um mesmo número de iterações. 

Desta forma, o grupo de trabalho verificou que a partir de um determinado número de iterações 

(aproximadamente 30) já se atingiria um nível de qualidade adequado, a partir do qual não 

haveria ganho em dar continuidade ao processo iterativo. Assim, neste momento, o grupo 

entendeu como uma possível solução alternativa, relaxar o critério adotado de limite de delta 
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de ZINF por 3 iterações consecutivas menor igual a 0,2%, para menor ou igual a 0,4%, 

considerando em contrapartida um número mínimo de iterações igual a 25 (iteração a partir da 

qual se verificou maior estabilidade dos resultados). No entanto, essa decisão deve ser 

precedida de uma análise mais completa sobre o critério de parada, avaliando não só variações 

do critério de parada atual como também novas propostas para o critério de parada, o que 

deverá ser realizado no próximo ciclo de trabalho da CPAMP. 

Estas conclusões parciais foram obtidas a partir dos estudos listados abaixo, que serão 

detalhados logo em seguida: 

 Análise da função de custo futuro e critério de parada; 

 Análise da evolução do limite inferior (ZINF) ao longo das iterações; 

 Análises com a funcionalidade pseudo partida-quente apresentando resultados de Custo 

Total de Operação e CMO: Testes estatísticos (Teste-T). 

 A função de custo futuro  

Para ratificação ou identificação da necessidade de ajuste do critério de parada atualmente 

empregado para finalizar o algoritmo de PDDE, foi realizada uma análise com base na avaliação 

do ganho de qualidade na política de operação, através do conjunto de funções de custo futuro 

em cada um dos estágios. Essa avaliação da FCF pode ser consultada com mais detalhes em [1]. 

Considerando como referência o PMO de setembro de 2017, a Figura 6.1 ilustra a evolução do 

ZINF ao longo das iterações do algoritmo de PDDE sem e com a adoção da reamostragem plena 

com passo 03 e 30 cenários para a recursão backward. Observa-se um crescimento do valor de 

ZINF a partir da 12a iteração quando comparado ao caso sem adoção de reamostragem. Este 

crescimento decorre de uma avaliação mais abrangente, pela simulação forward, da árvore de 

cenários de afluências aos REEs no algoritmo de PDDE, proporcionada pela reamostragem plena. 

 

Figura 6.1.- Evolução do ZINF ao longo das iterações do algoritmo de PDDE. 

Já a Figura 6.2 apresenta a diferença do valor do ZINF de uma iteração com o da iteração anterior 

sem e com adoção da reamostragem plena e passo 03 (delta de ZINF). O caso sem adoção de 

0

20000000000

40000000000

60000000000

80000000000

100000000000

120000000000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

ZINF - BACK30 - PLENA passo 3

SEM REAMOSTRAGEM - ZINF PASSO3 - ZINF



67 
 

reamostragem convergiu na 37a iteração e o caso com reamostragem convergiu na 51ª iteração 

considerando o critério atual de parada (delta de ZINF abaixo de 0,2% por três iterações 

sequenciais). 

 

Figura 6.2 - Evolução do delta de ZINF ao longo das iterações do algoritmo de PDDE. 

Observa-se que quando não se adota a reamostragem, os valores de delta de ZINF tendem a 

diminuir mais rapidamente do que quando se adota a reamostragem. Em princípio, este 

comportamento indicaria que com reamostragem seria necessário um número maior de 

iterações para se obter o mesmo patamar de variação do delta de ZINF do caso sem 

reamostragem. No entanto, conforme já destacado na Figura 6.1, a partir da 12ª iteração o valor 

do ZINF calculado pela reamostragem plena é sempre superior ao do caso sem reamostragem. 

Assim, torna-se necessário complementar esta análise com a verificação do impacto de um 

número maior de iterações em variáveis como o custo de geração térmica e valor esperado da 

energia não suprida. Esta análise será apresentada mais adiante, ainda nesta seção.  

O valor de ZINF é dado pelo valor esperado do custo total de operação obtido a partir da solução 

dos problemas do primeiro estágio, utilizando os cenários da simulação forward. O custo total 

de operação de cada um dos cenários é dado pela soma do custo de operação do primeiro 

estágio mais o custo futuro do estágio 2 até o final do horizonte de estudo; o custo futuro é 

fornecido pela função de custo futuro (FCF) ao ser consultada com os armazenamentos dos REEs 

ao final do estágio 1, obtidos da solução do problema, e com as energias afluentes de cada 

cenário. 

Outra investigação realizada sobre a qualidade da FCF foi avaliá-la levando em consideração 

outros níveis de armazenamento dos REEs. Foi calculado o custo total de operação do estágio 2 

até o final do período de estudo considerando, para cada cenário de energias afluentes da 

simulação forward, cinco possibilidades de níveis de armazenamento nos REEs, resultando no 

total em 1.000 pontos. A Tabela 6.1 lista os níveis de armazenamento selecionados para esta 

consulta. 
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Tabela 6.1 - Níveis de armazenamento considerados para consulta à função de custo futuro. 

A Figura 6.3 apresenta o valor do custo total de operação obtido da FCF para cada um dos 1.000 

pontos (compostos por níveis de armazenamento e energias afluentes passadas nos 12 REEs 

considerados), com e sem adoção da reamostragem plena. O conjunto de pontos em azul 

utilizaram a FCF resultante da primeira iteração do algoritmo da PDDE, em vermelho da 37ª 

iteração e em verde da 51ª iteração. O primeiro bloco de valores está associado aos níveis de 

armazenamento mais baixos (nível 5 da Tabela 6.1) acarretando em custos de operação mais 

elevados e, por sua vez, o último bloco de valores estão associados aos níveis de 

armazenamento mais altos (nível 1 da Tabela 6.1). Os pontos da primeira iteração são idênticos 

nos casos sem e com reamostragem, já que os cenários de energias afluentes são os mesmos. 

Quando se compara os pontos resultantes da FCF da 37ª iteração percebe-se que: 

i. Os valores da função de custo futuro obtidos com reamostragem plena são mais 

altos do que aqueles obtidos sem reamostragem, devido a uma avaliação mais 

abrangente, pela simulação forward, da árvore de cenários de afluências aos REEs 

no algoritmo de PDDE proporcionada pela reamostragem; 

ii. Os blocos de valores com custos de operação mais elevados apresentam maior 

dispersão, quando comparados aos blocos com custos de operação mais baixos. Isto 

se deve a necessidade de despachos térmicos específicos por cenário hidrológico 

quando os níveis de armazenamento estão mais baixos. Níveis de armazenamento 

mais altos apresentam despacho térmico reduzido. Esta observação vale tanto para 

o caso sem adoção de reamostragem como para o caso que a considera; 

iii. Quando se comparam os blocos de pontos associados ao nível 1 sem e com adoção 

de reamostragem, a dispersão é ligeiramente maior no caso com reamostragem. 

Esta dispersão aumenta para níveis de armazenamento mais baixos (nível 5). Isto 

indica que a adoção da reamostragem plena construiu cortes de Benders mais 

aderentes às necessidades de atendimento à demanda quando os níveis de 

armazenamento estão mais baixos; 

iv. Os valores obtidos na 37ª iteração quando comparados à 1ª iteração são 

significativamente diferentes, indicando que a FCF recebeu novos cortes de 

Benders, que promoveram ganhos operativos. Isto é mais significativo quando se 

considera a adoção de reamostragem. 

v. Quando se considera a reamostragem plena, os valores obtidos na 51ª iteração já 

não são tão diferentes àqueles obtidos na 37ª iteração, indicando que os novos 

cortes de Benders adicionados à FCF entre estas duas iterações já não trazem 

ganhos operativos tão significativos. 

Níveis de 
Armazenamento

Nordeste demais REEs

1 70% 75%

2 50% 60%

3 40% 50%

4 20% 40%

5 10% 20%
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(a) 

 (b)  (c) 

Figura 6.3 - Avaliação da FCF em 1.000 diferentes condições de hidrologia e níveis de armazenamento 
– 30 cenários backward. 

A Figura 6.4 apresenta a evolução da consulta à FCF com os 1.000 valores de níveis de 

armazenamento e condições de hidrologia, obtendo-se um custo de operação médio para cada 

iteração do algoritmo de PDDE. Novamente, se observa uma melhoria na política de operação 

com a adoção da reamostragem plena. 

 
Figura 6.4 - Evolução da consulta à FCF ao longo das iterações do algoritmo da PDDE. 
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A Figura 6.5 ilustra uma análise de “trade-off” a partir das variáveis custo esperado de geração 

térmica e valor esperado de energia não-suprida, com e sem reamostragem plena, passo 3 com 

30 cenários para a recursão backward do algoritmo de PDDE. Cada ponto da figura corresponde 

a uma iteração da PDDE. 

 
 

Figura 6.5 - Análise de “trade-off” entre os valores esperados do custo de geração térmica e da 
energia não suprida. 

Observa-se que: 

vi. A evolução da relação entre as duas variáveis estudadas ao longo das iterações é 

muito maior quando se considera a reamostragem; 

vii. Com a reamostragem, obtêm-se os menores valores para o custo esperado da 

energia não suprida; 

viii. A adoção de reamostragem levou a um despacho térmico mais elevado, que 

juntamente com o uso do CVaR no custo de operação do problema, resultou em um 

aumento na percepção de aversão ao risco; 

ix. Adicionalmente, foram marcados os pontos correspondentes às iterações de 

convergência com critério de parada igual a 0,2%, 0,4%, 0,5% e também com 45 

iterações. Observa-se que os pontos obtidos com o critério de parada 0,2% e 45 

iterações são muito semelhantes. Quando se adota o critério de parada 0,4% 

verifica-se que há redução do custo esperado de geração térmica, porém sem 

variação relevante no valor esperado da energia não suprida, indicando que há 

redução nos custos operacionais do sistema, sem comprometer a sua segurança. 

Ou, de outro ângulo, quando se muda o critério de parada de 0,4% para 0,2%, há 

um aumento nos custos operacionais sem o consequente aumento na segurança do 

sistema. Já quando se adota o critério de 0,5%, o custo esperado de geração térmica 

ainda reduz um pouco mais acompanhado de um ligeiro aumento no custo esperado 

da energia não suprida. 

 

Repetindo a Figura 6.1 com a marcação dos pontos correspondentes aos critérios de parada 

0,2%, 0,4%, 0,5%, podemos observar que se adotando o critério de 0,4% o ganho no valor 

de ZINF ainda é muito expressivo com relação ao caso atual (sem reamostragem), 
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propiciando ainda o benefício de se reduzir o número de iterações e, por consequência, o 

tempo computacional do algoritmo de PDDE. 

 
Figura 6.6 - Evolução do ZINF ao longo das iterações do algoritmo da PDDE 

Vale ressaltar que as análises apresentadas acima ainda devem ser complementadas com a 

informação do tempo computacional das simulações, para a avaliação do trade-off entre o 

aumento da qualidade da FCF e o aumento do tempo. 

Outra análise interessante foi construir o gráfico de “trade-off” entre os valores esperados do 

custo de geração térmica e da energia não suprida, a cada iteração do algoritmo de PDDE, a 

partir dos resultados das simulações com os 200 cenários do passo forward. A Figura 6.7 ilustra 

os resultados. 

 

Figura 6.7 - Análise de “trade-off” entre os valores esperados do custo de geração térmica e da 
energia não suprida a cada iteração da PDDE. 
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É interessante notar que, no caso que não adota reamostragem, os resultados de cada uma das 

iterações da PDDE não apresentam muita dispersão quando comparados aos resultados ao se 

adotar reamostragem. Neste último caso, percebe-se claramente que os cenários considerados 

nas reamostragens apresentam particularidades entre si, que são capazes de impactar as 

variáveis analisadas (custo de geração térmica e custo de déficit) e, portanto, induzir a 

construção de novos cortes de Benders, resultando em uma política de operação mais robusta. 

Análises semelhantes foram realizadas para os seguintes casos: PMO Mar 2014, PMO Out 2012, 

Leilão A-4 2018 e PDE 2026. Os resultados obtidos levaram às mesmas conclusões apresentadas 

com relação ao PMO Set 2017. Estes e demais resultados adicionais podem ser consultados em 

[1]. 

 Testes estatísticos 

De forma a tomar uma decisão a partir de qual iteração pode-se concluir que não há alteração 

significativa de resultados, é necessário identificar um teste estatístico que permita avaliar tal 

hipótese, ou seja, que não há variação significativa de resultados. 

Este assunto já foi tratado no setor elétrico brasileiro, destacando-se a proposta apresentada 

no Relatório Final do Convênio de Cooperação Técnica entre o Instituto de Tecnologia da 

Georgia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (2012) [8]. 

O trabalho supracitado propôs, como critério de parada, avaliar o resultado de uma política 

ótima (FCF), constituída de cortes construídos até uma iteração k, sob uma amostra sempre fixa 

de cenários (ex.: as 2000 séries da simulação final), testar a hipótese nula de que a média de 

certa variável (ex.: custo total de operação ou CMO) permanece estatisticamente igual àquela 

obtida com políticas construídas em iterações posteriores. 

A Figura 6.8 a seguir auxilia a entender o processo em questão, exemplificando que para a 

variável CMO, testa-se a diferença entre valor médio obtido em uma iteração i com aqueles 

obtidos em todas as iterações i+k posteriores. 

 
Figura 6.8 - Exemplo ilustrativo do teste de hipótese para avaliação do critério de parada 
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Basicamente, deseja-se testar a seguinte hipótese nula: 

𝐶𝑀𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅
�̅� = 𝐶𝑀𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅

�̅�+𝑘 

A estatística para este teste, conhecida como t-Student, é a seguinte: 

𝑡 =  
𝐶𝑀𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅

�̅� − 𝐶𝑀𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑖+𝑘

𝑆𝐶𝑀𝑂𝑖𝐶𝑀𝑂𝑖+𝑘
√2

𝑛

 

Onde: 

𝑆𝐶𝑀𝑂𝑖𝐶𝑀𝑂𝑖+𝑘
= √

𝑆𝐶𝑀𝑂𝑖

2 + 𝑆𝐶𝑀𝑂𝑖+𝑘
2

2
 

O modelo NEWAVE permite reunir os elementos para construir este teste de hipótese, utilizando 

a funcionalidade pseudo partida-quente, que permite executar simulações considerando cortes 

construídos até determinada iteração (definida pelo usuário). Os resultados para as estatísticas 

de testes obtidas em diversos casos serão apresentados abaixo, comparando-se com os valores 

críticos de confiança de 95% e 99%. 

 Garantia Física 

O caso de referência utilizado é o Caso Base para o LEN A-4/2018 [5], no qual são considerados 12 

reservatórios equivalentes de energia, CVaR com parametrização (50,40), sendo que para as 

análises apresentadas a seguir, adotou-se 200 simulações forward e 30 aberturas para as 

simulações backward utilizadas na construção da política de operação, além do método de 

reamostragem plena com passo K=3. Os resultados serão apresentados para as sementes 0 e 25. 

Inicialmente serão apresentados os resultados de evolução da variação do limite superior entre 

iterações (delta de ZINF), sendo comparados com os valores limites de 0,2% e 0,4%: 

 

Figura 6.9 - Evolução do Delta de ZINF – Caso GF - Semente 0 
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Figura 6.10 - Evolução do Delta de ZINF – Caso GF - Semente 25 

As duas simulações apresentaram para o critério de parada vigente (Delta de ZINF de 3 

iterações sucessivas <= 0,2%) iterações de parada 36 e 35, respectivamente. Entretanto, 

caso este limite fosse elevado para 0,4% o modelo concluiria o processo de construção da 

política nas iterações 11 e 31, respectivamente. 

Neste ponto é interessante verificar se o teste estatístico apresentaria diferenças 

estatisticamente significantes entre os CMO (variável de controle para o processo de cálculo 

de garantias físicas) nas diferentes iterações. Os resultados destes testes são ilustrados a 

seguir, sendo que no gráfico é apresentado o máximo valor da estatística de teste, sob a 

diferenças dos CMO médios, encontrado para cada iteração: 

 

Figura 6.11 - Máxima estatística de teste por iteração – Caso GF - Semente 0 
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Figura 6.12 - Máxima estatística de teste por iteração – Caso GF - Semente 25 

Os resultados dos testes estatísticos mostram que antes da iteração 25 é pouco provável de 

se obter um resultado de CMO médio que não se possa não rejeitar a hipótese nula, isto é, 

que é mais provável que tenhamos um CMO médio que se altere significativamente caso se 

realize mais iterações para construção da política. 

Desta forma, é possível concluir que se parássemos o algoritmo na 11ª iteração, como 

indicado pelo critério de Delta ZINF <= 0,4%, para a semente 0, obteríamos um resultado 

significativamente distinto daquele obtido em iterações posteriores. Este caso levanta a 

suspeita de que apenas elevar o limite para 0,4% poderia acarretar em parada prematura 

do algoritmo PDDE, o que não é desejável. 

 PDE 

Complementarmente é importante avaliar os mesmos resultados obtidos com a simulação 

do Plano Decenal 2026, executado com 30 cenários backward, reamostragem plena e passo 

K=3. 

Inicialmente será apresentada a evolução do Delta de ZINF para a semente 0: 
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Figura 6.13 - Evolução do Delta de ZINF – PDE 2026 

Conforme se pode observar, enquanto no critério vigente a iteração de parada é a 43, se 

trocássemos o valor limite para 0,4% a simulação concluiria na iteração 17. 

Novamente serão avaliadas as estatísticas de teste obtidas para as simulações considerando 

cortes construídos até uma iteração, comparando-se o CMO médio obtido com aqueles 

obtidos em iterações posteriores. Diferentemente das análises feitas para os estudos para 

cálculo de garantia física em que a configuração hidrotérmica é estática, o balanço entre 

oferta e demanda se altera bastante ao longo dos anos de simulação (denominada 

configuração dinâmica). Portanto, é importante realizar os testes para diferentes anos de 

interesse, escolhidos aqui como 2021, 2023 e 2026. 

 

Figura 6.14 - Máxima estatística de teste por iteração – PDE 2026 – Ano 2021 
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Figura 6.15 - Máxima estatística de teste por iteração – PDE 2026 – Ano 2023. 

 

 

Figura 6.16 - Máxima estatística de teste por iteração – PDE 2026 – Ano 2026 

 

Ao analisar estes resultados, constata-se que apenas para o ano de 2021, obtêm-se de forma 

consistente, antes da 20ª iteração, resultados que não se alteram significativamente em 

iterações posteriores. 

Novamente, permite-se concluir que apenas alterar o parâmetro limite para o delta de ZINF 

em três iterações sucessivas pode levar a convergência prematura do algoritmo. Desta 

forma é importante que o critério de parada considere também um número mínimo de 

iterações, por exemplo, vinte e cinco (25). 
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6.2. Parametrização do CVaR 

 Garantia Física 

Nesta seção, visando subsidiar a decisão de reparametrização do mecanismo de aversão ao risco 

considerado no problema – CVaR, serão apresentadas análises dos resultados da aplicação da 

técnica de reamostragem plena com passo 03, considerando 30 cenários de simulação 

backward, para um caso típico de cálculo de garantias físicas (estático, com 10 anos de período 

de pré-estudo, 5 anos de período pós) e critério de parada proposto no item anterior, isto é, 

sequência de três valores de delta de ZINF menores que 0,4% e iteração mínima igual a 25. 

O caso de referência utilizado é o Caso Base para o LEN A-4/2018 [5], no qual são considerados 

12 reservatórios equivalentes de energia (REEs), CVaR com parametrização (50,40), 200 

simulações forward e 20 aberturas para simulações backward utilizadas na construção da 

política de operação. Para fins de parametrização do CVaR, será considerado como referência o 

Caso Base para o LEN A-4/2018 com 9 reservatórios equivalentes de energia. Em ambos os casos, 

com 12 REEs e com 9 REEs, não será considerada a reamostragem e será considerado o critério 

de parada vigente, que exige sequência de três valores de delta de ZINF menores que 0,2%. 

A Figura 6.17 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para os casos com reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas, critério de parada 

proposto neste relatório, com variações para o parâmetro lambda do CVaR (25, 30, 35, 40 e 45), 

para os casos sem reamostragem com 12 REEs (20 e 30 aberturas) e para a referência para fins 

de parametrização do CVaR, o caso sem reamostragem com 9 REEs e 20 backward. 

Observa-se que: 

i. Ao se considerar reamostragem (plena com passo 03) e 30 aberturas, como esperado, 

verifica-se aumento do custo de geração térmica à medida que se aumenta o valor de 

lambda. 

ii. Ao comparar os casos sem reamostragem com 12 REEs, o custo de geração térmica para 

o caso com 30 aberturas apresenta uma redução em torno de 5% em relação ao caso 

com 20 aberturas. 

iii. Os casos sem reamostragem com 12 REEs ou com 9 REEs apresentam custo de geração 

térmica no mesmo nível do caso com reamostragem plena com passo 03, 30 aberturas 

e CVaR (50,45). 
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Figura 6.17 - Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – 
Reamostragem Plena – Passo 03 – 30 aberturas – novo critério de parada. 

 

A Figura 6.18 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus a 

energia armazenada média em novembro para o SIN para os casos supramencionados. Em 

relação ao valor médio de energia armazenada em novembro para o SIN, observa-se que o caso 

de referência - sem reamostragem, 9REEs, 20 aberturas - está com níveis bem próximos do caso 

com reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas e CVaR (50, 45). 
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Figura 6.18 – Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus energia armazenada média em 

novembro – Reamostragem Plena – Passo 03 – 30 aberturas – novo critério de parada. 

 

A Figura 6.19 apresenta a curva de permanência da energia armazenada em novembro para o 

SIN. Observa-se que: 

i. O caso sem reamostragem com 12REEs e 20 aberturas se iguala ao caso com 

reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas e CVaR (50,40). 

ii. O caso sem reamostragem com 9REEs e 20 aberturas se aproxima do caso com 

reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas e CVaR (50,45).   

 
Figura 6.19 – Permanência EARMp SIN em novembro.  
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 PDE 

Nesta seção, visando subsidiar a decisão de parametrização da aversão a risco, serão 

apresentadas análises dos resultados da aplicação da técnica de reamostragem plena com passo 

03, considerando 30 cenários de simulação backwards, para o Caso do PDE 2026 adotando o 

critério de parada proposto no item anterior, isto é, sequência de três valores de delta de ZINF 

menores que 0,4% e iteração mínima igual a 25. 

O caso de referência utilizado é o Caso do PDE 2026 [7] no qual foi considerado o mecanismo 

CVaR com parametrização (50,40), 200 simulações forwards e 20 aberturas para simulações 

backwards utilizadas na construção da política de operação. Para fins de parametrização do 

CVaR, será considerado como referência o Caso do PDE 2026, sem reamostragem e com o 

critério de parada vigente, que exige sequência de três valores de delta de ZINF menores que 

0,2%. 

A Figura 6.20 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus o custo 

de déficit para os casos com reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas, critério de parada 

proposto neste relatório, com variações para o parâmetro lambda do CVaR (25, 30, 35, 40 e 45), 

utilizando como referência para fins de parametrização do CVaR, o caso do PDE 2026, sem 

reamostragem com 20 backwards. 

Observa-se que: 

i. Conforme esperado, ao se considerar reamostragem (plena com passo 03) e 30 

aberturas ocorre aumento do custo de geração térmica à medida que se aumenta o 

valor de lambda. 

ii. Ao comparar os resultados dos casos sem reamostragem, o custo de geração térmica 

do caso com 30 aberturas apresenta uma redução em torno de 1,5% em relação ao caso 

com 20 aberturas. 

 

 

Figura 6.20 - Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus custo de déficit – Reamostragem 
Plena – Passo 03 – 30 aberturas – novo critério de parada. 
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A Figura 6.21 apresenta o diagrama de dispersão para o custo de geração térmica versus a 

energia armazenada média em novembro para o SIN para os casos supramencionados. Em 

relação ao valor médio de energia armazenada em novembro para o SIN, observa-se que o caso 

de referência - sem reamostragem, 20 aberturas - está com níveis bem próximos do caso com 

reamostragem plena, passo 03, 30 aberturas e CVaR (50, 40). 

 

 
Figura 6.21 – Diagramas de Dispersão: custo de geração térmica versus energia armazenada média em 

novembro – Reamostragem Plena – Passo 03 – 30 aberturas – novo critério de parada. 

A Figura 6.22 apresenta a curva de permanência da energia armazenada em novembro para o 

SIN. Observa-se que: 

i. O caso sem reamostragem com 20 aberturas se iguala ao caso com reamostragem 

plena, passo 03, 30 aberturas e CVaR (50,40). 

 
Figura 6.22 – Permanência EARMp SIN em novembro. 
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 Caso PLD – Fevereiro/2015 

A Figura 6.23 e a Figura 6.24 mostram o gráfico de dispersão comparando o Custo Total de Déficit 

(eixo y) e o Custo de Geração Térmica (eixo x) sem e com barra de erros (desvio padrão).  

As sensibilidades apresentadas nessa seção consideraram 30 aberturas backward, o critério de 

parada que exige sequência de três valores de delta de ZINF menores que 0,4% e no mínimo 25 

iterações. Como referência tem-se o caso com 20 aberturas backward e o critério de parada 

vigente. 

A análise das duas figuras permite observar que o caso que considerou o parâmetro 

CVaR (50,35) mais de aproximou do caso de referência, quando se compara os valores do custo 

de déficit e de custo da geração térmica. Vale ressaltar que análises mais detalhadas serão 

realizadas ao longo do próximo ciclo do GT Metodologia para se avaliar reparemetrização dos 

parâmetros do CVaR. 

 
Figura 6.23 - Gráfico de dispersão Custo de Déficit vs. Custo de Geração Térmica utilizando diferentes 

parâmetros de CVaR 

 

 
Figura 6.24 - Gráfico de dispersão Custo de Déficit vs. Custo de Geração Térmica utilizando diferentes 

parâmetros de CVaR (com barra de erros) 
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Dispersão custo da geração térmica x energia armazenada 

Já a Figura 6.25 e a Figura 6.26 mostram o gráfico de dispersão comparando a energia 

armazenada (%) no mês de Novembro (eixo y) e o custo de geração térmica (eixo x) sem e com 

barra de erros (desvio padrão). 

 A análise das duas figuras permite observar que a energia armazenada do caso que considerou 

o parâmetro do CVaR (50,40) é a que mais se aproximou do caso de referência. Ainda, pode-se 

observar que, nessa sensibilidade, obteve-se um menor custo de geração térmica quando 

comparado com o caso de referência.  

 
Figura 6.25 - Gráfico de dispersão Energia Armazenada (% - em novembro) vs. Custo de Geração 

Térmica utilizando diferentes parâmetros de CVaR 

 

 
Figura 6.26 - Gráfico de dispersão Energia Armazenada (% - em novembro) vs. Custo de Geração 

Térmica utilizando diferentes parâmetros de CVaR (com barra de erros) 
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Avaliação do CMO 

A Figura 6.27 e a Figura 6.28 apresentam a evolução do CMO médio das 2000 séries nos 

submercados SE/CO e NE. Durante os primeiros meses do horizonte de simulação, observa-se 

que a série que mais se aproxima do caso de referência é aquela que considerou o parâmetro 

do CVaR (50,35).  

Nessa sensibilidade, também, nota-se que o uso de um maior número de aberturas backward 

resultou em trajetórias de CMO mais “suaves”, sem a queda do CMO nos primeiros meses do 

horizonte de simulação do modelo NEWAVE, para o submercado sudeste. Em contrapartida, o 

mesmo comportamento não foi observado para o submercado nordeste. 

 
Figura 6.27 – Trajetória do PLD SE/CO para o deck de Fevereiro/2015. 

 

 

 
Figura 6.28 – Trajetória do PLD NE para o deck de Fevereiro/2015 
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Permanência energia armazenada média 

As Figura 6.29, Figura 6.30 e Figura 6.31 mostram as curvas de permanência para os REEs Paraná, 

Nordeste e para o SIN para o mês de novembro/2015 para o caso do PMO de Fevereiro/2015. 

No caso sem reamostragem (SR), os 2000 cenários eram mais otimistas dado que modelo 

esperava uma maior quantidade de séries com níveis de energia armazenada mais elevados. 

 
Figura 6.29 - Gráfico da permanência do nível de energia armazenada no REE Paraná 

 

 
Figura 6.30 - Gráfico da permanência do nível de energia armazenada no REE Nordeste. 
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Figura 6.31 - Gráfico da permanência do nível de energia armazenada no SIN 

 

Avaliação dos resultados do DECOMP 

 

A Figura 6.32 mostra os valores de CMO obtidos pelo modelo DECOMP para a primeira semana 

operativa do mês de Fevereiro de 2015. A figura compara o caso de referência (20 aberturas 

backward e critério de parada vigente) com os casos que consideraram diferentes parâmetros 

CVaR, além das 30 aberturas backward e o critério de parada descrito no início dessa seção. 

 

 
Figura 6.32 - Efeito da reamostragem e novo critério de parada no valor do CMO calculado utilizando 

diferentes valores de CVaR 

 

Como pode ser visto, os resultados indicam uma elevação nos valores do CMO nos submercados 

Sudeste e Sul, para as sensibilidades apresentadas. Para o caso que considerou o parâmetro do 
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CVaR (50,40) o aumento foi de 27,6%, enquanto que para o parâmetro CVaR (50,35) e (50,30) 

houve um incremento no valor do CMO de 7,2%. A única exceção foi o caso em que foi 

considerado o parâmetro CVaR (50,30) em que houve redução de 0,5% no valor do CMO. 

 

Complementando a análise apresentada nessa seção, a seguir são apresentados dois gráficos 

que mostram o comportamento do CMO para os meses de novembro de 2017 e março de 2018. 

As mesmas premissas do caso de fevereiro de 2015 foram consideradas no estudo. 

 

Com relação aos resultados, para o mês de novembro de 2017, nota-se que houve um 

incremento do custo do CMO para todos os submercados, independente do parâmetro do CVaR 

considerado.  Em contrapartida, para o mês de março de 2018, para a parametrização do CVaR 

(50,40) e CVaR (50,35) há um incremento no valor do CMO para todos os submercados. E por 

sua vez, as parametrizações do CVaR (50,30) e CVaR (50,25) resultaram em uma redução no 

custo do CMO para todos os submercados 

 

 
Figura 6.33 - Efeito da reamostragem e novo critério de parada no valor do CMO calculado utilizando 

diferentes valores de CVaR para a primeira semana operativa do mês de novembro/2017 
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Figura 6.34 - Efeito da reamostragem e novo critério de parada no valor do CMO calculado utilizando 

diferentes valores de CVaR para a primeira semana operativa do mês de março/2018 

 

 PMOs de 2017 

De forma a subsidiar a avaliação do parâmetro lambda do CVaR, foi feita a análise da evolução 

do CMO médio mensal de 2.000 séries para os PMOs de janeiro a dezembro de 2017.  

A Figura 6.35 mostra, para os subsistemas SE/CO e NE, os casos de referência (20 cenários 

backward, tanto de 9 quanto de 12 REEs), tendo como variantes os casos com reamostragem 

plena e passo 03, para lambda 35% e 40% (mantendo alfa igual a 50%).  
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Figura 6.35 - Evolução do CMO médio mensal - SE/CO e NE - PMOs Jan a Dez de 2017 
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A aversão a risco calibrada na redefinição do parâmetro lambda, de 25% para 40%, em 2017, 

considerou a configuração de 9 REEs (vigente na época), sem reamostragem, com 20 cenários 

backward e 45 iterações fixas. A opção de aversão a risco que mais se aproxima deste caso de 

referência em termos de CMO médio mensal, considerando os três PMOs de final da estação 

seca – setembro, outubro e novembro de 2017, é o caso com lambda 35%. Porém essa opção 

deve ser confirmada após a definição do novo critério de parada 

Na Figura 6.36 são exibidas as dispersões Custo da Geração Térmica x Custo do Déficit. Nesta 

abordagem, foram considerados também os casos com 200 simulações forward e 20 cenários 

backward.  
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Figura 6.36: Dispersões do custo de Geração Térmica x Custo do Déficit. 

 

A Figura 6.37, mostra, para o PMO de outubro de 2017, o resultado obtido com o modelo DECOMP 

comparando o CMO da 1ª semana operativa do SE/CO para 20 e 30 aberturas backward, com e sem 

reamostragem, e no caso de 30 aberturas, também reduzindo o parâmetro Lambda de 40% para 

35%.  

 

Figura 6.37 – CMO 1ª semana operativa do modelo DECOMP - SE/CO - PMO de Out 2017 

Observa-se que, para 20 aberturas backward, a reamostragem (barra verde) eleva o CMO ao 

nível de 9 REEs (barra preta), contrapondo-se ao efeito denominado “dente” que, como indica 

a barra vermelha, causa uma forte redução do CMO. Com a eliminação deste efeito ao se 

considerar 30 aberturas backward (barra amarela), é necessário reduzir o parâmetro Lambda 

para 35 (barra laranja), de forma que o CMO retorne ao nível que estava com 9 REEs, para o qual 

foi calibrado o mecanismo de aversão a risco nos parâmetros utilizados atualmente.  
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 Avaliação dos resultados dos Backtests 

 

O backtest foi realizado para o ano de 2015 considerando os seguintes casos: 

 

 11 Reservatórios Equivalentes de Energia12, sem reamostragem, 20 aberturas backward, 

mínimo de 3 iterações e máximo de 45, CVaR 50,40, critério de parada que exige 

sequência de três valores de delta de ZINF menores que 0,2%; 

 8 Reservatórios Equivalentes de Energia, sem reamostragem, 20 aberturas backward, 

mínimo de 3 iterações e máximo de 45, CVaR 50,40, critério de parada que exige 

sequência de três valores de delta de ZINF menores que 0,2%; 

 11 Reservatórios Equivalentes de Energia, com reamostragem plena, passo 3, semente 

0, 30 aberturas backward, mínimo de 25 iterações e máximo de 45, diferentes 

parâmetros CVaR (50,30, 50,35 e 50,40), critério de parada que exige sequência de três 

valores de delta de ZINF menores que 0,4%; 

Os resultados dos casos citados acima foram comparados com os resultados que foram 

realizados naquele ano, em que ainda se utilizava o parâmetro CVaR 50,25, e 4 Reservatórios 

Equivalentes de Energia. 

 

A Figura 6.38 e a Figura 6.39 mostram os resultados obtidos pelo estudo do backtest para os 

submercados Sudeste e Nordeste. 

 

 
Figura 6.38 - Resultado PLD Sudeste 

 

                                                           
12 Foi considerada a configuração com 11 REEs para aproximar a configuração do SIN em 2015, na qual a 
UHE Teles Pires ainda não havia sido motorizada, e por consequência não existia o REE Teles Pires. 
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Figura 6.39 - Resultado PLD Nordeste 

 

As curvas mostram que o uso dos novos parâmetros eleva o CMO/PLD em todos os meses. Os 

casos que mais se aproximaram daquilo que foi realizado no ano de 2015 (curva preta) foram os 

casos com CVaR 50,30 (curva verde) e 50,35 (curva azul). 

 

As Figura 6.40 a Figura 6.44 mostram os resultados para a geração térmica ao longo do ano de 

2015 em todos os submercados e no SIN. O uso dos novos parâmetros elevou os valores em 

comparação ao caso sem reamostragem com exceção dos casos rodados com CVaR 50,30 e 

50,35, que, em alguns meses, ficaram iguais ou menores ao caso sem reamostragem. 

 

 
Figura 6.40 - Geração térmica no SE 
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Figura 6.41 - Geração térmica no S 

 

 
Figura 6.42 - Geração térmica no NE 

 
Figura 6.43 - Geração térmica no N 
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Figura 6.44 - Geração térmica no SIN 

 

As Figura 6.45 a Figura 6.49 mostram os resultados para a geração hidráulica ao longo do ano de 

2015 em todos os submercados e no SIN. O uso dos novos parâmetros elevou os valores em 

comparação ao caso sem reamostragem com exceção dos casos rodados com CVaR 50,40 com 

20 backwards e 50,40 com 30 backwards, que, em alguns meses, ficaram iguais ou menores ao 

caso sem reamostragem. 

 

 
Figura 6.45 - Geração hidráulica no SE 
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Figura 6.46 - Geração hidráulica no S 

 

 
Figura 6.47 - Geração hidráulica no NE 

 

 
Figura 6.48 - Geração hidráulica no N 
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Figura 6.49 - Geração hidráulica no SIN 

 

Finalmente, as Figura 6.50 a Figura 6.54 mostram os níveis de energia armazenada por 

submercado e no SIN.  

 

No submercado sudeste (Figura 6.50), o nível de armazenamento para os casos utilizando 

reamostragem e sem reamostragem (CVaR 50,40) são similares ao longo de todo o período, e 

superior ao nível armazenado que fora realizado durante a maior parte do ano.  

 

 
Figura 6.50 - Energia armazenada no submercado SE 

 

No submercado sul (Figura 6.51), o nível de armazenamento dos casos sem reamostragem (CVaR 

50,40) e com reamostragem são superiores ao nível realizado entre os meses de Janeiro/15 e 

meados de Junho/15, e tornam a ser superiores a partir das últimas semanas de Julho/15; ao 

fim do período (de Outubro/15 a Dezembro/15) o nível de armazenamento realizado é pouco 

superior ao nível de armazenamento indicado pelos demais casos. 

 



100 
 

 
Figura 6.51 - Energia armazenada no submercado S 

 

No submercado nordeste (Figura 6.52), o nível de armazenamento dos casos sem reamostragem 

(CVaR 50,40) e com reamostragem são superiores ao nível realizado ao longo de todo o período. 

 

 
Figura 6.52 - Energia armazenada no submercado NE 

 

No submercado norte (Figura 6.53), o nível de armazenamento dos casos sem reamostragem 

(CVaR 50,40) e com reamostragem são inferiores ao nível realizado entre o final de janeiro até 

início de abril. Para o restante do período, os níveis são maiores ao utilizarmos reamostragem e 

até mesmo sem utilizar reamostragem com CVaR 50,40. 

 



101 
 

 
Figura 6.53 - Energia armazenada no submercado N. 

 

Por fim, no SIN como um todo (Figura 6.54), o nível de energia armazenada para os casos sem 

reamostragem CVaR (50,40), e com reamostragem resultam num valor mais elevado para todo 

o período do ano de 2015. Naturalmente, o caso que mais se distância dos demais é aquele 

utilizando reamostragem com um parâmetro de aversão ao risco menor (CVaR 50,30). 

 

 
Figura 6.54 - Energia armazenada no SIN. 
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7. Conclusões e Considerações Finais 

Ao longo das discussões do GT Metodologia, identificaram-se várias possíveis frentes de 

trabalho para atingir ao objetivo desta atividade – melhoria da representação da árvore de 

cenários e redução da variabilidade amostral – e reconheceu-se que algumas dessas frentes são 

independentes, havendo, portanto, ganhos em construir uma proposta com alguns avanços que 

garantiriam, com o uso da versão do modelo NEWAVE aqui avaliada, maior robustez da 

estratégia de solução, como é o caso da consideração da metodologia de reamostragem dos 

cenários forward. Evidenciou-se também, a necessidade de se aprofundar em outros estudos, 

por exemplo, com relação à variabilidade amostral da backward, que poderiam ser conduzidos 

como prioritários no próximo ciclo da CPAMP, se os prazos para desenvolvimento e 

implementação no modelo de otimização forem compatíveis. 

Dessa forma, o grupo definiu que a proposta a ser apresentada deveria conter no mínimo os 

seguintes itens: o tipo de metodologia de reamostragem (plena ou por recombinação); o passo 

K (frequência de iterações com que será feita a reamostragem); a revisão do critério de parada 

e a revisão da parametrização do CVaR. Esses dois últimos itens são necessários, pois a 

incorporação da reamostragem leva a uma solução mais robusta e, por consequência, obtém-

se resultados bastante diferenciados tanto para a aversão ao risco quanto para a evolução do 

limite inferior do problema (ZINF) ao longo do processo iterativo. 

A reamostragem plena e a consideração do passo K igual a três se mostraram mais robustas, 

agregando maior qualidade à Função de Custo Futuro e levando a uma maior redução da 

variabilidade amostral (entre os cenários forward). Esse aumento de qualidade se reflete no 

comportamento do ZINF que passa a apresentar valores maiores (mais próximos do custo ótimo) 

em poucas iterações, comparados com o caso sem a consideração da metodologia de 

reamostragem. Porém, apesar de maiores, os valores de ZINF passam a apresentar maior 

variação entre as iterações, o que se justifica pela consideração de novos cenários forward a 

cada k iterações. Dessa forma, o grupo sugeriu que o limite aceitável para a variação do ZINF 

seja melhor analisado para identificar se a partir de uma determinada iteração, o ganho 

proporcionado pela reamostragem é significativo e se já não haveria muita vantagem em dar 

continuidade ao processo iterativo. 

Vale destacar ainda que a consideração da reamostragem na forward traz um desafio para o 

cálculo do ZINF, que pode não mais apresentar um comportamento sempre crescente, dado que 

os cenários mudam ao longo das iterações. Para resolver esse problema, foram apresentadas 

duas alternativas que visam definir uma referência fixa para o ZINF: (i) nó zero e (ii) aplicação da 

reamostragem a partir do 2º período (cenários fixos para o 1º período). A opção pelo nó zero foi 

descartada, pois quando a adotamos junto com o critério de parada atual, obtemos resultados 

insatisfatórios para convergência do algoritmo. 

Não obstante, o GT apresenta como proposição adicional avaliar o aumento do número de 

cenários backward. O aumento de cenários backward é sempre desejável, pois vai ao encontro 

de uma melhor representação da árvore de cenários e, consequentemente, maior qualidade da 

função de custo futuro. Além disso, sensibilidades considerando a variação da semente utilizada 

para geração dos cenários da backward mostraram que ao aumentar o número de cenários 
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backward, há redução do efeito da variabilidade amostral nos resultados. Essa redução ainda 

pode ser pouco significativa a depender do número de backwards que se pode aumentar, 

contudo dá a sinalização para o Setor Elétrico de que estamos caminhando no sentido correto. 

Vale ressaltar que, o aumento do número de cenários backward leva a um aumento expressivo 

do tempo computacional, portanto, para avançar com a proposição de um número maior, é 

necessário avançar também em outras metodologias e implementações que agreguem 

desempenho ao modelo.  

Entendendo que as proposições apresentadas influenciam no “nível de aversão ao risco” do 

problema de otimização, os parâmetros do CVaR devem ser revistos para garantir uma condição 

confortável e adequada para a operação do sistema, tanto do ponto de vista de custo, quanto 

de segurança. Os estudos elaborados pelo grupo até então, com a avaliação da evolução mensal 

do CMO (sobretudo do CMO do primeiro mês), da relação Custo de Déficit x Custo de Geração 

Térmica, e dos níveis de armazenamento nos reservatórios, trazem elementos para definição de 

uma faixa de valores de lambda, entre 30% e 40%, mantendo o parâmetro alfa igual a 50%, que 

atenderiam aos objetivos propostos. 

No entanto, sabemos que esses estudos ainda não são suficientes, e precisam ser 

complementados com a avaliação de outros casos onde possamos testar uma maior variedade 

de valores para as variáveis de entrada, e, por fim, complementando com os resultados das 

simulações encadeadas NEWAVE/DECOMP – “Backtests”, considerando a extensão do horizonte 

do estudo analisado.    

A não conclusão do estudo para tomada de decisão com relação à redefinição dos parâmetros 

do CVaR dentro do prazo de aprovação pela CPAMP estabelecido na Resolução CNPE nº 7, para 

a proposição de avanços visando a aplicação na primeira semana operativa do ano seguinte, 

levou o grupo de trabalho a decidir pela não apresentação da metodologia de reamostragem da 

forward como uma indicação para o ano de 2019, reconhecendo que seus impactos precisariam 

ser mais bem explorados para elaboração de uma proposta completa.   

O GT Metodologia entende que deve ser dada continuidade aos estudos relacionados a esta 

atividade e, portanto, pretende mantê-la como uma das prioridades dentro do cronograma de 

trabalho do ciclo 2018/2019 tendo como objetivo a proposição de aprimoramentos para o ano 

2020. Tendo em vista a mudança de enfoque e a consequente postergação dos prazos, houve o 

entendimento também que algumas análises apresentadas nesse relatório poderiam ser 

aprofundadas, como a revisão do critério de parada (como um indicativo da estabilidade da 

solução do problema), variabilidade amostral da backward e reavaliação do número de cenários 

backward. É importante ressaltar, que a apresentação das avaliações dos impactos operacionais, 

regulatórios, comerciais e na contabilização, é fundamental para conclusão dos estudos que 

compõe essa atividade e devem ser considerados na tomada de decisão. 

Por fim, considerando os rebatimentos que determinados avanços podem causar em outros ou 

na definição de parâmetros, o passo K deveria ser reavaliado diante da alteração do critério de 

parada e/ou nos cenários backward, seja com o aumento destes cenários ou com 

aprimoramentos metodológicos que reduzam a variabilidade amostral desses cenários. Vale 

lembrar, que as análises realizadas para definição do passo K utilizaram como referência o valor 

esperado de ZINF e seu desvio padrão considerando diferentes sementes para geração dos 
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cenários forward, bem como a dispersão dos resultados de custo de geração térmica e custo de 

déficit. 

O GT Metodologia convidou os agentes do mercado para divulgar preliminarmente os estudos 

apresentados neste relatório, durante uma reunião da Força Tarefa de validação do modelo 

NEWAVE, realizada em junho de 2018. Houve várias contribuições que já estão sendo avaliadas 

pelo grupo, tendo em vista a continuidade dos trabalhos ao longo do novo ciclo da CPAMP que 

se iniciou nesse mês de agosto de 2018. Ressalta-se, portanto, a importância dessa interação 

entre a CPAMP e os agentes, e solicitamos que contribuições a esse relatório sejam enviadas à 

coordenação do GT Metodologia (cpamp.gt.metodologia@epe.gov.br). 

  

mailto:cpamp.gt.metodologia@epe.gov.br
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9. Anexo: Avaliação da Função de Custo Futuro 

Os estudos apresentados neste anexo foram muito importantes para construção do raciocínio e 

desenvolvimento de senso crítico do grupo, mas não apresentaram resultados conclusivos, 

portanto, neste momento, não foram considerados na tomada de decisão com relação aos 

aprimoramentos propostos neste relatório. Avanços nestas análises são previstos, 

principalmente com relação ao entendimento sobre a representatividade dos resultados, tendo 

em vista o tamanho da amostra avaliada.  

9.1.  Newdesp: avaliação multi-estados 

Para o desenvolvimento do estudo, foi feita mais uma análise utilizando o programa auxiliar 

NEWDESP do NEWAVE onde o objetivo principal é, ao escolher a opção 3, a partir da função de 

custo futuro resultante do processamento do NEWAVE, fornecer o despacho ótimo de operação 

para o período corrente para diferentes estados especificados. Neste caso, fornecemos os 

estados de armazenamento no início do mês, afluências passadas e previstas em níveis baixo, 

médio e alto com a finalidade de obter os valores da água por REE e a envoltória da função custo 

futuro correspondente aos estados fornecidos. 

 

Figura 9.1 - Exemplo do arquivo de dados gerais do Newdesp onde as opções de níveis são escolhidas. 

 

Ao obter os arquivos de saída com os cortes e o valor da água correspondente ao período 

escolhido, foi feita uma análise onde em cada REE e subsistema, comparamos onde era feito o 

corte e o quanto o valor da água caia em cada tipo de reamostragem. 

Por exemplo:  
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A análise foi feita sobre os casos com 30 backwards, tendo como objetivo mostrar que a 

consideração da metodologia de reamostragem pode trazer soluções melhores principalmente 

para as situações críticas de armazenamento. No entanto a análise pode ser insuficiente, pois é 

muito específica e pouco representativa em relação ao espaço total de cenários. Podemos 

observar que isso ocorre com mais clareza no REE Paraná. 

Para melhor compreensão, os gráficos que apresentam o valor do Custo Futuro têm o espaço 

de estados mais discretizado para as alternativas com a reamostragem, o que pode estar 

associado a um melhor desempenho do modelo. 
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9.2.  Avaliação da função de custo futuro: Método das 

Distâncias 

As análises da função de custo futuro apresentadas anteriormente necessitavam definir regiões 

específicas nas quais se deseja avaliar os valores e as inclinações da função. Essa definição não 

se demonstra uma tarefa simples, pois deve-se escolher valores para cada um dos 12 REEs, tanto 

para as variáveis de armazenamento quanto afluências passadas. Adicionalmente, a definição 

prévia acarreta em certa arbitrariedade na análise, sendo que não necessariamente os valores 

escolhidos são representativos para todos os cenários da simulação. 
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Neste sentido, o grupo de trabalho estudou uma forma alternativa de avaliação da função de 

custo futuro que observasse dinamicamente as regiões e, na medida do possível, efetivamente 

utilizadas nas simulações. 

Dentre as alternativas estudadas, desenvolveu-se uma medida que representasse o quanto um 

ponto no qual a função de custo futuro foi visitada durante a simulação final se aproxima do 

ponto para o qual o corte de Benders, utilizado na simulação, foi construído durante a etapa de 

construção da política operativa. 

O gráfico da Figura 9.2 ilustra didaticamente a grandeza que se deseja medir na análise proposta. 

Nele são apresentados, sob uma função de custo futuro bidimensional, os pontos visitados 

durante a construção da política e durante a simulação final. Adicionalmente é apresentado o 

que conceitualmente seria uma possível distância entre esses pontos. 

Figura 9.2 Exemplo didático de distância entre os pontos visitados na política e na simulação final 

Nos estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho, foram avaliadas distintas distâncias:  

Euclidianas √∑(𝑥𝑖𝑎 − 𝑥𝑖𝑣)2 e absolutas ∑|𝑥𝑖𝑎 − 𝑥𝑖𝑣|, ambas foram calculadas sem fator de 

ponderação e, alternativamente, utilizando as respectivas inclinações da função como 

ponderador. No entanto os resultados obtidos ainda não foram significativos para se chegar a 

conclusões satisfatórias, necessitando, portanto, de maior aprofundamento. A expectativa é de 

que quanto menor a distância melhor seria a representatividade da função. 

Com esse estudo esperava-se que com a consideração da reamostragem a distância entre os 

pontos visitados pela política e pela simulação final seriam menores, pois os pontos construídos 

pela política ao serem melhor distribuídos teriam maior probabilidade de se aproximar dos 

pontos construídos na simulação final. 


