
www. p s r - i n c . c om



Consultoria

Ferramentas
Analíticas

Inovação

Retrospectiva 2018 www.psr-inc.com

A principal característica da PSR é integrar estudos de consultoria,
desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas e pesquisa de
ponta em novas metodologias.

E sta integração, ilustrada no diagra-
ma a seguir, cria um “círculo virtuo-
so” onde os problemas e desafios

práticos dos clientes motivam o desenvol-
vimento de novas metodologias e ferra-
mentas analíticas. Por sua vez, os
aperfeiçoamentos das ferramentas permi-

tem que nossas equipes de estudos apor-
tem mais valor para os clientes, com análi-
ses sempre ancoradas em simulações
numéricas. Finalmente, as próprias ferra-
mentas são comercializadas como produ-
tos para um amplo espectro de usuários
em todo o mundo.

Ferramentas Analíticas
Planejamento energético
Simulação probabilística horária
Otimização de portfolios físico-financeiros

Consultoria
Avaliação e desenho de mercados
“Valuation” econômico-financeira
Estudos de planejamento e operação

Inovação
Projetos de P&D
Ensino e pesquisa acadêmica
Arquiteturas computacionais avançadas

Visão Geral da PSR

Outro elemento que facilita a integração apresentada é a elevada qualificação técnica da equipe da PSR, com

atuação simultânea e destacada em consultoria, pesquisa e atividades acadêmicas. Confira abaixo alguns números.
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Nossos números
em 2018

países70 especialistas na
equipe60 projetos

realizados200
do faturamento
fora do Brasil65%

de renovação
de licenças98%

execuções
dos modelos50mil

Nossa equipe

A PSR fornece produtos e serviços para uma ampla gama de clientes no Brasil e no
exterior, como operadores de sistemas e mercados de eletricidade/gás, planejado-
res, reguladores, investidores, geradores, comercializadores, consumidores, distri-

buidoras, bancos e agências multilaterais.
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Ferramentas
analíticas

O s modelos computacionais da PSR para simulação operativa probabilística
(SDDP/NCP) e planejamento integrado geração-transmissão (OptGen/NetPlan) são
a referência mundial em termos de metodologia e capacidade computacional há

mais de vinte anos. Eles são utilizados em setenta países de todos os continentes por inves-
tidores, concessionárias, comercializadores, reguladores, operadores, agentes financeiros e
instituições multilaterais. Outro diferencial da PSR é a estabilidade e capacitação do nosso
time de suporte aos usuários, composto de engenheiros com mestrado e doutorado que in-
tegram as equipes de modelos e de estudos da PSR há mais de dez anos.

Em 2018 também licenciamos modelos em novos

países como República Dominicana, Islândia, Egito e

Paquistão; ampliamos nossa presença no Canadá e

Costa Oeste dos Estados Unidos; e vencemos a

Por sua vez, os recursos da versão 7.4 do OptGen

incluem: (i) resolução horária análoga à do SDDP; (ii)

baterias como candidatos; e (iii) capacidade de co-

otimização de reservas probabilísticas juntamente

com o investimento e operação. Assim como no caso

do SDDP, estes novos recursos do OptGen já foram

utilizados em estudos de planejamento reais, tais

como a expansão ótima do sistema brasileiro para o

horizonte pós 2030, com quase mil projetos

candidatos e capacidade instalada total de 250 GW,

realizado com o apoio da EPE e do Operador

Nacional do Sistema (ONS).

licitação internacional para fornecimento de modelos

avançados de planejamento para a Empresa de

Pesquisas Energéticas (EPE).

A versão 15 do SDDP permite representar de forma detalhada a operação horária de sistemas geração-

transmissão, incluindo unit commitment, rampas, reservas probabilísticas e a co-otimização de energia e

serviços auxiliares. Estes novos recursos já foram utilizados em estudos probabilísticos horários de

sistemas de grande porte, como o México (76 GW de capacidade, 3 mil unidades geradoras), Brasil (160

GW, 2 mil unidades geradoras) e a operação interconectada de nove países da América do Sul.

Um indicador do valor dos modelos para nossos clientes é a taxa de renovação anual das licenças de uso,

que em 2018 foi 98%. Outro indicador é a taxa de utilização dos modelos: em 2018 foram pelo menos 50

mil execuções em países de todos os continentes.1

Novas versões de modelos (2018)

Licenciamento de modelos
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Outro estudo de grande porte foi a expansão

ótima do sistema de geração-transmissão do

Chile para 2030. Este estudo teve grande

destaque junto ao governo e agentes daquele

país, pois mostrou que uma expansão 100%

renovável era técnica e economicamente factível.

Adicionalmente, o estudo quantificou os custos

de reserva operativa para as renováveis (“custos

de flexibilidade”).

Finalmente, os modelos de planejamento de transmis-

são e de suporte reativo do sistema NetPlan passaram

a incorporar técnicas avançadas de decomposição es-

pacial e otimização não linear que permitiram o plane-

jamento ótimo sob incerteza (centenas de cenários de

geração e demanda) de redes de grandes dimensões,

como a do Brasil (10 mil barras, 14 mil circuitos), Méxi-

co (9 mil barras, 11 mil circuitos), Chile (2.5 mil barras,

3 mil circuitos), Colômbia (2 mil barras, 2.5 mil circuitos)

e outros, em tempos computacionais reduzidos.

2018 foi um ano de intenso desenvolvimento de novas ferramentas analíticas, com destaque para:

Novos modelos computacionais

PSR Core2 Nova arquitetura de gestão da informação e modelos da PSR

MINEM-Core Modelo integrado de planejamento energia-economia

Genesys
Modelo de planejamento probabilístico integrado eletricidade-gás para a Costa Oeste
dos Estados Unidos

HERA Sistema de inventário de recursos hidrelétricos

PSR Core
Nova arquitetura de gestão da informação e modelos da PSR

A s simulações probabilísticas horárias de sistemas geração-

transmissão de grande porte criaram novos desafios em termos

de gestão da informação e coordenação da execução de mode-

los. Por exemplo, o modelo de planejamento da Costa Oeste americana

Genesys, descrito a seguir, produz arquivos de resultados para análise

com 10 Terabytes. Por sua vez, uma simulação probabilística do sistema

brasileiro ao longo de apenas um ano requer a gestão de arquivos com

10 bilhões de registros3 contendo cenários de produção das fontes gera-

doras. A dimensão destes arquivos impede o uso de formatos tradicio-

nais como CSV ou binário, sob pena de uma grande degradação do

desempenho computacional, e com isso há desafios importantes para a

extração dos resultados por analistas após estas simulações detalhadas.

Seus principais componentes são as bases de dados Cassandra (para

séries temporais) e MongoDB (para cadastro estilo SQL e dados de estu-

dos NOSQL); o sistema KENDO para interfaces; Spark para análise distri-

buídas de arquivos; e PSR Classes, um conjunto de ferramentas em C++

que integra todos os modelos computacionais e gerencia a transferência

de informação e resultados entre os mesmos. As primeiras aplicações do

PSR Core foram os mencionados sistemas Genesys e MINEM-Core. No

início de 2019 iniciaremos os testes do sistema para usuários seleciona-

dos de diversos países, para lançamento geral em meados do ano.

Estes desafios motivaram a

PSR a desenvolver em 2018 o

PSR Core, uma nova arquitetu-

ra web para gestão da infor-

mação, coordenação da

execução distribuída dos mo-

delos e leitura/análise também

distribuída de grandes volu-

mes de dados.
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MINEM-Core
Sistema de planejamento energético integrado para o Peru

A PSR venceu a licitação internacional para o desenvolvimento

deste sistema para o Ministério de Energia e Minas do Peru

(MINEM), cujas especificações eram inéditas: um sistema com-

putacional e de gestão de dados composto de um modelo de equilíbrio

da economia (CGE - Computable General Equilibrium) integrado a mode-

los gerais de demanda e expansão energética (refinarias, gasodutos,

transporte etc.) que por sua vez se integram a um modelo detalhado de

expansão da geração e transmissão elétrica. A figura a seguir mostra os

principais componentes do MINEM-Core.

Como mencionado, a arquitetura é baseada no PSR Core. O modelo CGE da economia peruana foi desenvolvido

em conjunto com especialistas da FGV e calibrado com base nas contas nacionais e na matriz insumo/produto

daquele país. Já o modelo TIMES é utilizado para o planejamento integrado das cadeias energéticas (centenas de

processos de produção, transporte, armazenamento, transformação e consumo de energia). Além de projetos

candidatos tradicionais como plantas de gás e oleodutos, o modelo representa investimentos em novas tecnolo-

gias de substituição de energia, por exemplo transporte elétrico. Como mencionado, o TIMES interage com os

modelos da PSR OptGen, OptNet e SDDP para planejamento da expansão da geração e transmissão. Finalmente,

a solução web da arquitetura permite que tanto o MINEM como agentes credenciados como a PETROPERÚ pos-

sam ingressar/atualizar informações, visualizar resultados de estudos feitos e executar novos estudos.

O MINEM Core foi finalizado

em setembro de 2018 e desde

então vem sendo utilizado pe-

las equipes técnicas do MI-

NEM na preparação do Plano

Energético do país, com apoio

da PSR.

Modelo CGE

OPTGEN
Expansão
da geração

Modelos do setor elétrico

Integração
TIMES-CGE

SDDP
Operação
sem rede

OPTNET
Expansão

da transmissão

SDDP
Operação
com rede

TIMES
Modelo de oferta

Vários
resultados

Modelo econométrico de demanda
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Genesys
Sistema de planejamento integrado eletricidade-gás para o Pacific Northwest

A ssim como no caso do MINEM-Core, a PSR venceu um processo de licitação internacional para o de-

senvolvimento do Genesys. A ambição das especificações do Genesys também é comparável ao do

MINEM Core, só que focada na simulação muito detalhada das decisões operativas a cada hora4 para o

sistema do Pacific Northwest, com 61 GW e um “mix” complexo de hidrelétricas (rio Colúmbia), eólicas, geração

térmica a gás e interconexões importantes com o sistema da Costa Oeste, com cerca de 400 GW.

Um estudo do Genesys requer a solução de 108 milhões de problemas de otimização de grande porte, um

recorde mundial em modelos de planejamento A combinação da arquitetura PSR Core, processamento

distribuído (16 mil CPUs em computação em nuvem) e dos novos algoritmos de otimização desenvolvidos

pela equipe de modelos permitiu que a PSR atendesse a meta do cliente de executar este estudo em cerca

de três horas. O sistema Genesys foi entregue em setembro de 2018, após um workshop com cem partici-

pantes de 25 agências da região como BPA, US Army Corps of Engineers, empresas e investidores.

HERA
Ambiente de apoio à decisão para inventários hidrelétricos

O HERA é um sistema computacional para apoiar os inventários

hidrelétricos participativos. Ele auxilia as partes interessadas a

avaliarem as alternativas nas etapas iniciais do planejamento,

com maior transparência, celeridade e racionalidade. O HERA simula a

construção de projetos hidrelétricos em diversos locais (ou eixos) e di-

mensiona as estruturas hidráulicas para diversos tipos de barragem, tur-

binas e geradores, etc. Estabelece desta forma soluções de engenharia

adequadas ao eixo e altura de queda considerados.

Os custos relativos à construção civil e componentes eletromecânicos se

somam aos custos sociais e ambientais (ex. área dos reservatórios a ser

adquirida, relocação de populações, programas ambientais, etc.). Um pro-

cesso intensivo computacionalmente é executado nas nuvens, para a ge-

ração de milhares de candidatos para diferentes eixos, alturas de queda e

soluções de engenharia com seus correspondentes orçamentos. Este

“menu” de candidatos é passado para um modelo de otimização, que de-

cide quais devem ser construídos de forma a maximizar o benefício eco-

nômico e atendendo restrições físicas (ex. balanço hídrico nos

reservatórios, restrição para um projeto candidato não “inundar” outro, ní-

veis mínimos e máximos das variáveis operativas, etc.). A primeira versão

do HERA foi desenvolvida em 2016 com apoio de um P&D com a EDF.

Em 2018 a PSR concluiu a se-

gunda versão do modelo, no-

vamente com apoio da EdF. O

foco desta segunda versão foi

a incorporação de restrições

socioambientais tais como

máxima área alagada, número

de pessoas relocadas ou máxi-

ma fragmentação de rios (rela-

cionado com a preservação de

espécies aquáticas migrató-

rias)5. A nova versão foi aplica-

da em estudos de inventário na

Colômbia, Gabão e México,

com o apoio da The Nature

Conservancy (TNC).
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Consultoria

O espectro de atividades de consultoria da PSR é bastante amplo, abrangendo desde
o planejamento energético integrado de países e o desenho de mercados de
energia até o apoio a investidores, comercializadores e consumidores na avaliação

de empresas, participação em licitações e desenho de estratégias de contratação de energia
no curto prazo. Como mostra a figura a seguir, estas atividades podem ser agregadas em três
áreas: (i) análise e desenho de mercados de energia; (ii) Avaliação econômico-financeira; e (iii)
estudos eletro-energéticos de planejamento e operação.

Avaliação
econômico-
financeira

Análise e desenho
de mercados
de energia

Estudos
de planejamento

e operação

Análise e desenho de mercados
de energia
Transição energética
Desenho de mercados
Apoio a investidores, comercializadores e consumidores
Apoio regulatório

Avaliação econômico-financeira
Apoio estratégico a investidores
Participação em leilões
Due dilligences
Estratégias de contratação

Estudos de planejamento e
operação
Simulações operativas probabilísticas
Projeções de preços de curto prazo
Co-otimização de geração e reserva
Planejamento de transmissão

A seguir apresentamos nossas atividades em 2018
para cada uma destas áreas.
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Os focos principais de nossas atividades nesta área foram: (i) Transição Energética para uma sociedade descar-

bonizada; (ii) desenhos de mercado para a inserção maciça de fontes renováveis; (iii) apoio a instituições e inves-

tidores sobre análise de mercados de energia, estratégias de investimento e regulação e (iv) Energy Report.

Análise e desenho de mercados de energia

• Estudo para a Vale com objetivo de reduzir o con-

sumo de combustíveis fósseis e de emissões em

todas as áreas da empresa;

• Dois estudos sobre o impacto de mudanças cli-

máticas na hidrologia de nove países da América

do Sul, patrocinados pela OLADE e pelo BID. Es-

tes estudos utilizaram uma metodologia desenvol-

vida pela PSR, baseada no uso de modelos

chuva-vazão e dos resultados de projeções de

chuva e temperatura dos principais centros de

modelagem climática como o Hadley. Estes estu-

dos servem de base para as recomendações so-

bre políticas de desenvolvimento de hidrelétricas

na região;

• Participação no Expert Panel do Banco Mundial

que analisou o financiamento de geração térmica

para o Kosovo comparado com opções de gera-

ção renovável;

• Participação convidada no Roundtable on Energy

and Climate Change Policy, promovido pelo Envi-

ronmental Economics Program da Universidade

de Harvard, com apoio da Enel Foundation.

Transição energética
• Projetos para agências de fomento e de desenvol-

vimento (como a agência alemã GiZ e a francesa

AFD) sobre melhorias no marco regulatório do

Brasil e sobre a aplicação das melhores metodolo-

gias e práticas de planejamento a nível internacio-

nal ao sistema brasileiro, com transferência de

conhecimento ao cliente final.

• Estudo sobre o custo real das diversas fontes de

geração do Brasil. Este estudo foi patrocinado

pelo Instituto Escolhas, com apoio da EPE. A PSR

propôs uma nova metodologia de caracterização

de atributos e serviços auxiliares e fez uma quan-

tificação dos mesmos.

• Desenvolvimento de indicadores de poder de mer-

cado em eletricidade e gás tanto na oferta “day

ahead” como para os mercados “forward” da Co-

lômbia. Este projeto foi contratado pela Superin-

tendência de Serviços Públicos do país.

• Avaliações regulatórias e quantitativas de dese-

nhos de serviços auxiliares de reserva, flexibilida-

de e outros para Colômbia, Argentina, Peru e

Bolívia, em estudos contratados pelos operadores

dos sistemas destes países.

• Projeto “Tarifa Moderna” patrocinado pela ABRA-

DEE, onde a PSR realiza uma análise do impacto

de novas estruturas tarifárias para o Brasil, tais

como precificação horária na rentabilidade das

distribuidoras e nos incentivos dos consumidores.

O novo ferramental analítico desenvolvido pela

PSR para este projeto inclui, dentre outros, a mo-

delagem da resposta da demanda através de “fle-

xibility aggregators” e um modelo de fluxo de

potência ótimo AC para simulação probabilística

da operação de redes de distribuição.

• Proposta e avaliação quantitativa de uma nova

metodologia de cálculo de potência firme para o

Panamá, em projeto contratado pelo operador do

sistema do país.

Desenho de mercados de energia
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• Estudo para o CNI com propostas para redução

do custo da energia elétrica para a Indústria Brasi-

leira. O estudo foi um dos 43 cadernos temáticos

do CNI com medidas objetivas para melhorar as

condições produtivas no Brasil e estimular o cres-

cimento sustentado da economia.

• Criação de um Portal de Acesso web a informa-

ções de mercado na América Latina para o Comitê

de Integração Elétrica Regional (CIER), incluindo a

análise dos mercados elétricos de 23 países.

• Análise para investidores, comercializadores e

fundo de pensão sobre os setores elétricos (gera-

ção, comercialização e transmissão) dos países

da América Latina

• Visão geral sobre o marco regulatório do transpor-

te de gás no Brasil, Chile, Colômbia, México e Rei-

no Unido para suporte ao processo de revisão

tarifária de gasoduto brasileiro.

• Estudos para grandes consumidores e para gera-

dores sobre a atratividade da autoprodução de

energia eólica no Brasil.

• Estudo para a Abrace sobre alternativas para re-

duzir o Custo Marginal de Expansão do Setor

Elétrico Brasileiro.

• Análise de mercado do segmento de transmissão

Brasil para diversos investidores visando sua en-

trada no mercado.

Análise de mercados de energia
• Participação como assistente técnico e perito in-

dependente em procedimentos arbitrais e proces-

sos judiciais.

• Análise regulatória dos mercados de renováveis,

comercialização e transmissão no Brasil para in-

vestidores.

• Assessoria regulatória permanente a empresas e

associações.

• Análise sobre precificação do mercado de lastro

separado da energia.

• Apresentação para bancos sobre modelagem fi-

nanceira de projetos de geração e transmissão de

energia elétrica em operações de valuation, M&A

e acompanhamento setorial.

• Projeções de GSF, incluindo estudos para repac-

tuação do risco hidrológico e viabilidade de com-

pensação de prejuízos (renegociação do risco

hidrológico no mercado livre).

• Cálculo e Recálculo de Garantias Físicas, tanto

hídricas quanto térmicas.

• Desenvolvimento de nova formulação para precifi-

cação de contratos de energia no mercado livre.

• Estudo sobre o setor elétrico brasileiro com foco

no gás natural, incluindo balanço oferta e deman-

da e competitividade do preço do gás natural para

termelétricas merchant.

• Cursos sobre a formação de preços, planejamento

da expansão e tipos de mercados.

Regulação no Brasil
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Esta área abrange o apoio estratégico a investidores na avaliação econômica e financeira de ativos/portfólios de

geração, transmissão e distribuição para M&A e participação em leilões; e a comercializadores e consumidores

em estratégias de contratação a curto, médio e longo prazo.6 Apresentamos a seguir nossas principais atividades

de 2018 nesta área.

Avaliação econômico-financeira

• Diversos estudos de apoio a processos de M&A e

estruturação de financiamento no México, incluin-

do o primeiro financiamento para projeto solar mer-

chant de uma grande instituição financeira no país.

Estes apoios incluem o entendimento do mercado

elétrico Mexicano e projeções de preços de ener-

gia, capacidade e certificados de energia limpa.

• Suporte para fundos de investimento e grandes

players de geração de energia elétrica na avalia-

ção de ativos existentes e greenfield no Brasil e

México

• Diversos estudos de mercado com foco em eóli-

cas para leilões no mercado regulado e contrata-

ção no mercado livre no Brasil.

Renováveis

• Estudos de projeção de preços e entendimento do

mercado elétrico da Colômbia e da Turquia para

processos de aquisição de PCHs.

• Diligências realizadas em projetos de irrigação no

Brasil, pequenas centrais hidroelétricas, ativos

hidrelétricos de empresas, e análise ambiental e

energética de parques eólicos e solares em

operações de M&A.

Hidroelétricas

• Desenvolvimento de software para cálculo de tari-

fas nodais de transmissão e de perdas locacionais

usando metodologias alternativas à atualmente

adotada no Brasil, para suporte de diversos gera-

dores em suas discussões com o regulador.

• Assessoria regulatória na área de transmissão e

projeção de tarifas de transmissão (TUST) para di-

versos geradores e consumidores.

• Apoio a clientes na CP 04/2018 na discussão me-

todológica sobre alteração do cálculo de tarifas de

transmissão.

• Análise de pré viabilidade de conexão no sistema

de transmissão para diversos clientes.

• Estimativa de custos de investimento em instala-

ções de transporte de potência.

Transmissão

• Assessoramento na diligência no processo de

privatização e M&A de distribuidoras.

• Desenvolvimento do modelo de otimização para

definição de estratégia de cessão de energia no

MCSD de energia nova.

• Desenvolvimento do modelo de otimização para

definição de estratégia de venda de energia nos

Mecanismos de Venda de Excedentes (MVE) das

distribuidoras.

Distribuição

• Estudo de projeção de preços e entendimento do

mercado elétrico de El Salvador para financiamen-

to da primeira termelétrica com suprimento de

combustível por GNL do país.

• Estudo de mercado e projeção de preços (energia

e capacidade) para apoio ao desenvolvimento de

termelétrica a gás natural de 1350 MW no México.

• Assessoria para produtores de gás natural na estra-

tégia de comercialização dos recursos do pré-sal.

• Estudo sobre estratégia de comercialização de

gás natural para termelétrica no Brasil.

• Estudo sobre alternativas para viabilizar a exporta-

ção de gás natural e energia elétrica da Argentina

para o Brasil.

• Diligências realizadas em projetos térmicos ven-

cedores de leilões passados visando operações

de M&A e financiamento.

Termoelétricas
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Esta área abrange estudos integrados de planejamento geração-transmissão, com modelagem probabilística e

detalhada do sistema, assim como estudos de projeção de preços de curto prazo. Apresentamos a seguir nossas

principais atividades de 2018 nesta área.

Estudos eletro-energéticos de planejamento e operação

• Expansão integrada geração-transmissão e análi-

se do benefício econômico de interconexões entre

os sistemas SINEA (Chile, Peru, Equador, Colôm-

bia e Bolívia) e Cone Sul (Argentina, Uruguai, Para-

guai e Brasil) no horizonte 2036.

• Expansão ótima do sistema de geração-transmis-

são Chileno (horizonte 2030) sob forte inserção de

renováveis. incluindo identificação de oportunida-

de dos equipamentos utilizados como reserva que

estariam associados ao serviço ancilar “provedor

de flexibilidade” no desenho de mercado Chileno.

• Expansão ótima do sistema geração-transmissão

da Colômbia sob forte inserção de renováveis, in-

cluindo representação de baterias e modelagem

do esquema de oferta de preços e alternativas de

oferta de capacidade.

• Estudos de projeções de PLD horário do sistema

Mexicano para o horizonte 2035 que suportaram

processos de M&A e estratégias de comercializa-

ção de energia de parques eólicos e solares no

mercado livre.

• Análise da máxima inserção renovável no sistema

Peruano.

• Expansão geração, transmissão e distribuição

para o Sistema da Nicarágua.

• Estudos de quantificação de reserva girante para

o sistema boliviano.

• Simulação de alternativas de expansão para Ko-

sovo com base em escalonamento de energias re-

novável.

• Projeções de PLD de curto, médio e longo prazos,

incluindo projeções com horizonte até 2050 e es-

tudos com granularidade horária.

• Simulações do planejamento da expansão e ope-

ração do sistema brasileiro considerando baterias.

• Estudo de despacho térmico com diversos hori-

zontes de estudo, incluindo análises retroativas.
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Dezembro Recordar é viver: portaria de abertura do mercado, energia incentivada e a CP 33.

Novembro Ok, renovável, você venceu!

Outubro Quais os reais custos e benefícios das fontes de geração no Brasil?

Setembro Janete Clair e os próximos capítulos da novela do setor elétrico.

Agosto Caminhos para inovação no setor de energia.

Julho Contrato eólico, parte 2: sai a rainha Vitória, entra o atirador do Texas.

Junho Coisas inevitáveis na vida: a morte, impostos... E térmicas a gás na base?

Maio A rainha Vitória e o contrato por quantidade para eólicas.

Abril Alocação ótima da TUST para geradores e demanda: “Piece of cake”?

Março Quanto custa – de verdade – cada fonte de geração de energia?

Fevereiro It’s alive! Projeto de lei da CP 33 no caminho da realidade.

Janeiro Esperando Godot – e uma solução para o GSF...

O Energy Report é um boletim mensal desenvolvido pela PSR com o principal objetivo de analisar temas

relevantes do setor de energia elétrica no Brasil e do exterior. É publicado há doze anos. As edições de 2018

cobriram um amplo espectro de assuntos, ilustrados nos Editoriais de cada edição listados a seguir:

Energy Report
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Inovação

U ma das principais razões para a liderança metodológica e computacional dos
modelos da PSR é a integração entre pesquisa, tecnologia de informação e
aplicações reais. A maior parte dos algoritmos utilizados pela PSR foi desenvolvido

por nossas equipes, como parte de atividades acadêmicas (dissertações de mestrado e
teses de doutorado), pesquisas internas motivadas por problemas trazidos por clientes ou
projetos de P&D contratados por empresas e instituições. Por sua vez, o uso de linguagens
avançadas de programação científica como Julia e de nossa infraestrutura de transferência
de informações entre modelos (PSR Classes) permite que os algoritmos que se mostram
eficazes sejam implementados diretamente nas novas versões dos modelos SDDP, OptGen,
NetPlan etc. Em outras palavras, evita-se o passo tradicional, e trabalhoso, de reprogramar
um “código de pesquisa” em um “código de produção”. Finalmente, a “bancada de teste”
dos novos algoritmos é um conjunto abrangente de casos baseados em sistemas reais,
selecionados pela experiência de estudos complexos em todo o mundo.

Outro indicador de qualidade é o número de citações

na literatura científica. Em 2018 os algoritmos

desenvolvidos pela PSR, como a programação

dinâmica estocástica dual (SDDP), expansão de

transmissão com formulação binária, equilíbrio de

Nash com formulação de programação inteira e

outros foram citados por muitas dezenas de artigos e

foram tema de sessões especiais em congressos

internacionais como o IEEE PES General Meeting e o

International Symposium on Mathematical

Programming (ISMP).

A continuação desta qualidade é assegurada pelo

investimento contínuo na formação acadêmica da

equipe. Em 2018, oito pessoas da PSR

desenvolveram atividades de mestrado e quatro, de

doutorado, entre cursos e preparação da tese.

Um indicador da qualidade dos algoritmos desenvolvidos pela PSR é o reconhecimento da comunidade

científica. Em 2018, os 50 países membros da International Federation of Operations Research Societies

(IFORS) convidaram nosso fundador Mario Veiga para dar uma palestra especial plenária no INFORMS, o

maior congresso mundial de otimização, com cerca de seis mil participantes. Mario Veiga também foi

convidado para apresentar neste mesmo ano a palestra de abertura do Congresso de comemoração dos

50 anos da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO).

Atividades acadêmicas e formação de pessoal



1. Medidos a partir das execuções com êxito dos modelos em nosso serviço de computação em nuvem PSR Cloud e em computadores da parcela
dos usuários que autorizaram o monitoramento de qualidade das execuções.

2. Co-Otimização de Recursos Energéticos.

3. 1200 cenários × 8760 horas de produção renovável × 1000 parques eólicos e solares.

4. O primeiro passo é o cálculo da política estocástica para determinar os valores da água das hidrelétricas ao final da semana. Em seguida, vem
a operação “day ahead”; a atualização de previsões de demanda e renováveis para três horas à frente; e, finalmente, a operação em tempo real
(“true up”), com a representação dos controles automáticos de geração (“balancing areas”). Esta sequência é repetida para cada uma das 8760
horas de 6 mil cenários.

5. Também foram introduzidas modelagens para otimização multicritério, o que evita soluções que são atraentes “em média”, porém muito nega-
tivas para um ou mais atributos (métricas) ambientais. E, por fim, foram desenvolvidos “plug-ins” para a representação de duas metodologias de
avaliação ambiental. O primeiro aplica a metodologia Blueprint for Conservation usada globalmente pela TNC. O segundo generaliza a metodolo-
gia de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) usada no Brasil para qualquer alternativa de divisão de quedas.

6. O apoio econômico/financeiro acima é suportado por estudos probabilísticos detalhados da operação do sistema que produzem preços nodais
horários e outros índices requeridos. Dependendo do horizonte da avaliação, são também realizados estudos de expansão geração-transmissão
do sistema. O item 5 descreve estes estudos de planejamento e operação, e o item 1 descreve as ferramentas computacionais utilizadas.
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Em 2018 a PSR finalizou um projeto de P&D insti-

tucional sobre aprimoramento do cálculo do cus-

to do déficit de energia elétrica e foi contratada

para quatro novos projetos: (i) armazenamento de

energia – o objetivo é incorporar baterias às metodo-

logias de planejamento e operação e quantificar seu

benefício econômico; (ii) formação de preços de curto

prazo – o objetivo é desenvolver uma metodologia

estocástica de otimização da operação horária de

sistemas de grande porte que represente a incerteza

nas produções das renováveis e na previsão da de-

manda, bem como o benefício econômico de previ-

sões; e (iii) desenvolvimento de um modelo de equilí-

brio entre os mercados cativo, incentivado e livre,

levando em consideração incertezas nos preços e

condições de suprimentos futuros e os diferentes

perfis de aversão ao risco dos agentes de geração e

consumo; e (iv) leilões para a expansão da capacida-

de de geração – o objetivo é o aprimoramento do de-

senho de mercado do Setor Elétrico Brasileiro para a

expansão do parque gerador.

Projetos contratados de P&D

A PSR é a única instituição não acadêmica que apoia o desenvolvimento da linguagem Julia e, em

particular, o módulo de otimização JuMP. Um dos pesquisadores da PSR participa ativamente do núcleo de

desenvolvedores da linguagem e de suas aplicações nos modelos da PSR. Em 2018, estes resultados foram

apresentados no International Symposium on Mathematical Programming (ISMP) em Bordeaux, no IEEE PES

General Meeting em Portland, e na Amazon, em Seattle.

Desenvolvimento do Julia/JuMP


