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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
CONCEITUAIS DO PROJETO IRIS



Status no Mundo das FRIs - Solar

• Crescimento superior a 

42.000 % desde o início do 

século;

• Em 2016 capacidade 

instalada oficial era nula;

• Em 2019, a potência 

fiscalizada já atingia 2,3 GW;

• Em outubro de 2020, a 

potência fiscalizada atingia 

3,1 GW, enquanto a 

outorgada batia em 16,8 GW, 

que inclui também 

empreendimentos em 

construção e com construção 

não iniciada (Aneel, 2020).



Status no Mundo das FRIs - Solar

Cenários Futuros



Status no Mundo das FRIs - Eólicas

• Taxa média de 21,5% ao 

ano desde 2001

• Entre 2005 e 2019, o 

crescimento anual médio foi 

de 59,6% ao ano



Razões desse crescimento exuberante:
A razão ambiental



Razões da expansão massiva das FRIs:
A dimensão dos países, recursos naturais e a componente social



Razão da expansão massiva das FRIs: A dimensão dos países, 
recursos naturais e a componente social



Razão da expansão 
massiva das FRIs: A 

dimensão das políticas 
públicas



Razão da expansão massiva das FRIs: A dimensão das 
tecnologias e mercados



Razão da expansão massiva das FRIs: A dimensão das 
tecnologias e mercados



Impactos econômicos



Impactos econômicos



Impactos econômicos



Impactos operativos



Impactos operativos



Impactos operativos



Dezenas de modelos matemáticos trabalham hoje 
na tentativa de prever o comportamento 
climático consequentemente  a oferta  de 
recursos renováveis

Estratégias de incentivos da expansão e mitigação dos 
impactos das FRIs



Estratégias de incentivos da expansão e mitigação dos 
impactos das FRIs



Estratégias de incentivos da expansão e mitigação dos 
impactos das FRIs



O papel dos sistemas de armazenamento frente à inserção 
crescente das FRIs e os novos materiais



Impactos das FRIs na formatação dos negócios na indústria de 
energia elétrica



Impactos das FRIs na formatação dos negócios na indústria de 
energia elétrica



Impactos das FRIs na formatação dos negócios na indústria de 
energia elétrica



Impactos das FRIs na formatação dos negócios na indústria de 
energia elétrica



Incentivos econômicos
Captura
Empoderamento do consumidor

Impactos das FRIs na regulação da indústria de energia 
elétrica



CONCEPÇÃO DA PLATAFORMA IRIS



Programação da Operação



Simulação de 5 em 5min



Arquitetura Computacional

Webcrawlers

Dados 
Gerados

Visualizadores/
Exportadores



Dados: Nomenclatura



Dados dos geradores: Venidera CV

Tabela com todos os campos 

apresentados no 

procedimento de rede



Georreferenciamento da rede

 Novas injeções de potência de FRI: normalmente se sabe onde 

serão instaladas, mas quais são os barramentos que poderiam 

representar estas novas injeções nos estudos de simulação e FP?

 Expansão da carga: como considerar detalhadamente os núcleos 

locais?

 Como visualizar e diagnosticar resultados e problemas no 

processo de simulação em um grid com mais de 6000 barras e 

mais de 8000 ramos?

 Solução: correlacionar dados georreferenciados de bases da 

ANEEL/EPE/ONS com deck ANAREDE fazendo uma análise léxica 

usando inteligência computacional para descobrir qual elemento 

de rede das bases georreferenciadas correspondem a um dado 

mnemônico do ANAREDE





Previsor de carga

 Como fazer uma simulação de planejamento da operação em 

um cenário futuro sem o previsor de carga para o dia 

seguinte oficial do ONS?

 Solução: Construir nosso previsor que “imita” as 

características do previsor do ONS

 Previsões de vários passos incorporam diversas incertezas 

sobre o modelo.

 Metodologias para a previsão de dois passos:

 Iterativa

 Direta 

 Híbrida (Combinação de direta + iterativa)

 Desafio: produzir um modelo de previsão preciso



Feriado de São João



Feriado de Corpus Christi



Gerador de séries de geração intermitente

 Com as distribuições ajustadas e posicionadas no mapa, 

realizar uma interpolação para generalização

 Dado uma posição no mapa, gera-se um estimativa da 

velocidade do vento

 Com os dados reais, gera-se um mapeamento entre 

“velocidade do vento” e “potência gerada”

 Foi aplicado uma Rede Neural Artificial para tal 

mapeamento

 Com uma estimativa da “velocidade do vento”, define-se 

a série de potência gerada.



Modelo Regressivo / Mapeamento 

✔ Dados Reais (Treinamento)

✔ Dados Sintéticos 

Velocidade do 
Vento Médio

RNA

MLP
Potência Gerada

Velocidade do 
Vento Sintética 

RNA

MLP

Potência Gerada 
Sintética



Mapa ww (peso dado a Weibull)

Figura 31 - Interpolação com as 12 estações (à esquerda) e com 11 estações (à direita), excluindo somente Joana.

.



RESULTADOS DA PLATAFORMA IRIS



Calibração



Avaliação do limite de integração de eólicas



Cenários de expansão eólica



Gerações térmica e hidrelétrica - NE





Conclusões

 O incremento de 40% de geração eólica seria o 

limite máximo para que o sistema continue 

operacional sem reforços estruturais ou manobras 

emergenciais de equipamentos

 Com 50% de incremento de geração eólica, além 

das várias linhas com seus limites de fluxo violados 

em vários horários do dia, o fluxo de potência AC 

também não consegue convergência em torno das 

18h.



Análise de Reserva de Pot. Operativa

 Problema: CAG atua como uma grande RPO

 Solução: Detectar a RPO implícita no CAG

 Como?

 Fazer programação da operação com perfeita previsão de geração 

eólica: retira-se da análise as questões relacionadas ao impacto 

operativo proveniente incerteza da geração eólica  RPO real

 Cria-se cenários de aumento de carga para avaliar até que ponto o 

SIN resiste  simulação de eventuais contingências

 O maior cenário de aumento de carga no qual o sistema se mantém 

funcional representa o nível de RPO implícita do CAG

Obs: Nos gráficos à seguir, quando há rótulos de séries 

temporais com o mesmo nome, o primeiro se refere à 

programação da operação e o segundo à operação em tempo 

real (verificada)



Análise de Reserva de Pot. Operativa



Análise RPO: limite aumento carga



Análise RPO: Conclusões

 2016: RPO 5%

 2020: RPO 9%

 Dado que a geração eólica na semana estudada em 

2020: 7.822,03 MWmed versus 4.541,21 MWmed na 

semana de calibração de 2016

 Se 2020 for tão resistente à penetração de eólicas como 

já vimos para 2016 (2016 resistia um aumento de 50% 

de geração eólica), teríamos a seguinte conclusão:

 para cada montante de 820,21 MW de potência eólica 

adicionado à matriz brasileira, deve ser aumentada a RPO 

em 1 ponto percentual



Análise RPO: Conclusões

 Entretanto 2016 mostrou suportar 50% de aumento 

de eólicas enquanto 2020 suportaria 40%. Assim:

 Regra ajustada: aumentar 1 ponto percentual de RPO 

para cada montante de 429,10 MW de potência eólica 

adicionado à matriz energética brasileira



CONSTATAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS



Conclusões

 O simulador IRIS foi capaz de responder a todas as 

perguntas elencadas na concepção do projeto:

 Quanto é possível inserir de FRI com segurança;

 Quais os custos (aumento de RPO e modulação das 

unidades convencionais);

 Como inserir FRI: avaliar locais e necessidade de expansão 

da infraestrutura local e global



Trabalhos futuros

 Aprimorar o Fluxo de Potência AC:

 Operar equipamentos em tempo de simulação

 Análises dinâmicas

 Melhorias diversas: estudar os impactos de uma aderência maior dos despachos 

com a cadeia de modelos NEWAVE/DECOMP/DESSEM

 Dados e séries temporais:

 Manutenção e melhorias pontuais

 Inúmeras novas pesquisas na criação de séries sintéticas e previsores (estimativa de 

potência em função da altura do gerador, por exemplo)

 Simulador:

 Melhorar e validar a estimativa de cálculo do CMO nodal

 Integração com as melhorias listadas acima e manutenção

 Aprimorar interface de visualização de estudos

 Integração com NEWAVE: estudos ONS e EPE



Trabalhos futuros

 Análises:

 Fazer uma análise massiva de resultados de simulações: 

demanda muito trabalho

 Calculadora de reforço no gride / RPO/ Limites de 

crescimento de eólica

 Comparação por usina do despacho horário programado e 

executado pelo ONS com as metas de despacho do DECOMP

 Utilizar o Preço Nodal para definição de possíveis pontos de 

locação de baterias e depois otimizar para decisão da 

localização e tamanho.

 Cálculo do preço horário por submercado e nodal

 Cálculo de Encargo de Serviço do sistema devido a restrições.



PERGUNTAS?

Muito Obrigado!


