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 Convidamos a todos para o Webinar, que será realizado no próximo dia 28/10 (quarta-feira), 
às 8:30h, para apresentação das contribuições para modelagem das fontes renováveis 
variáveis nos modelos de planejamento, operação e formação de preços. Nesse encontro 
teremos a participação de universidades, institutos de pesquisa e consultorias do setor 
elétrico. 

O Webinar acontecerá dentro da atividade modelagem das fontes variáveis nos modelos 
NEWAVE, GEVAZP e DECOMP desenvolvida pelo GT Metodologia no ciclo de trabalho bianual 
2020/2022 e contará, além das contribuições metodológicas identificadas em linha com a 
temática da atividade, com a apresentação da linha de pesquisa metodológica do CEPEL, 
atual referência do tema para a CPAMP. 

Com esta iniciativa, esperamos promover um ambiente de debates permanente e 
possibilitar a ampla participação no processo de construção de avanços metodológicos na 
CPAMP, de forma transparente e colaborativa.  

A seguir apresentamos a programação do evento: 

8:30h – Abertura do evento 

8:40h – Apresentação da Diferencial Energia – Modelo de Previsão e Simulação Mensal da 
Geração Eólica: estudo empírico de um parque eólico no Ceará 

9h – Apresentação do INPE – Séries Temporais de Longo Prazo para Suporte a Prognóstico 
de Geração Fotovoltaica e Eólica no SIN  

9:20h – Apresentação da PSR – A Bayesian Approach for Variable Renewable Energy and 
Hydro Inflows Stochastic Modeling: The Time Series Lab Tool  

9:40h – Apresentação da UFPR – Modelagem da complementariedade hidro-eólica no 
Brasil. Uma abordagem a partir de funções cópula 
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10h – Intervalo 

10:10h – Apresentação da PUC-Rio – Including Wind Power Generation in Brazil’s Long-Term 
Optimization Model for Energy Planning 

10:30h – Apresentação da PUC-Rio – Modelagem de Fontes Renováveis Intermitentes 

10:50h – Apresentação do Cepel – Metodologia de representação de geração eólica no 
modelo Newave 

11:10h – Discussões 

12:30h – Encerramento 

O link para acesso do evento é: http://bit.ly/Webinar_GT_Metodologia 

Senha: webinar 

 

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail: gtmet.cpamp@ccee.org.br 

 

Contamos com a sua participação! 
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