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Resumo 
 
Este documento contempla todas as funcionalidades pertinentes aos 
usuários do SADEPE - Sistema de Aquisição de Dados Externos para o 
Planejamento Energético – do ONS. 
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Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2005. 
 
 
Prezados Srs., 
Este documento tem por objetivo auxiliar os usuários do SADEPE - 
Sistema de Aquisição de Dados Externos para o Planejamento Energético 
a utilizar o sistema de forma correta. 
 
 
Atenciosamente, 
 
ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. 
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REQUISITOS DE AMBIENTE: 
 

• Conexão estável de internet; 
• Internet Explorer versão 5.5 ou superior; 
• Acrobat Reader versão 5.0 ou superior. 
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MME 

Cadastro de Capacidade Máxima de Oferta 
 

 
Figura 1. - Tela de Capacidade Máxima de Oferta 

 
 
OBJETIVO: 

Cadastrar a Capacidade Máxima de Oferta para os três últimos anos do horizonte de estudo, conforme 
indicação do planejamento da expansão dos sistemas elétricos do MME. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

MME e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu MME, opção Capacidade Máxima de Oferta. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisões. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Capacidade Máxima de Oferta é composta por sessenta campos, divididos em cinco anos, 
informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• O SADEPE só permite cadastrar informações para os três últimos anos do horizonte de estudo. Os 

dois primeiros anos sempre estarão desabilitados (campos em cinza). 
 

• A tela apresenta a Aba Potência com unidade em MW. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Campo Potência Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Capacidade Máxima de Oferta e apresenta a opção Nada a Informar 
(à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Capacidade Máxima de Oferta na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher os valores desejados para os trinta e seis campos (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 

irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 
 

 
Figura 2. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 3. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 4. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
 
 

Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 5. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 02, item XXX. 
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3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 

 
Figura 6. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Capacidade Máxima de Oferta 
de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Capacidade Máxima de Oferta os dados serão 
perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 7. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 8. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 9. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 10. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 23 

 
 

5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 11. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 12. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Capacidade Máxima de Oferta. Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma correta. 

 

 
Figura 13. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 14. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 15. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

 
Figura 16. – Tela de Capacidade Máxima de Oferta – Nada a Informar 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Capacidade 
Máxima de Oferta, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 17. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Capacidade 
Máxima de Oferta, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 18. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 19. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Concluir a Entrada de Dados de MME 
 

 
Figura 20. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator confirmar e enviar os valores cadastrados de Capacidade Máxima de Oferta junto ao ONS, 
para que a análise possa prosseguir. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

MME e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu MME, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão enviados ao ONS e a entrada de dados será 
bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de MME?”.  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema faz suas consistências internas, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Para Confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 21. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu MME ou não marcar a opção Nada a 
Informar (exemplo: tela de Capacidade Máxima de Oferta) e clicar no botão SIM, o sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 22. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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CCC 

Consulta de Informações Referente a CCC 
 

 
Figura 23. - Tela de Consulta de Informações Referente à CCC 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator consultar Informações referentes à CCC por Usina-DPP para o ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Informações Referente à CCC. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: relação dos Agentes que irão informar os dados. Usuário deverá selecionar a opção 
desejada. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Agente: nome cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Combustível Primário: nome cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Consumo Específico: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Compra Mínima Mensal: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Combustível Secundário: nome cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Consumo Específico: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 

• Compra Mínima Mensal: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Informações Referente a CCC. 
 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Informações Referente à CCC. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
Observação: 
No uso inicial da tela a lista de resultados deverá estar vazia. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar um agente e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório não preenchido. 
 

 
Figura 24. - Mensagem de Erro – Agente Não Selecionado 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 25. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 3 – Cadastrar Novas Informações para uma Usina: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Informações Referente à CCC 
com todos os campos em branco. 

 
Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar um agente e clicar no botão Novo sistema irá emitir a mensagem descrita 

no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório não preenchido. 
 

 
Figura 26. - Mensagem de Erro – Agente Não Selecionado 

 
 

Ativação 4 – Excluir um item da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 27. - Mensagem Padrão – Excluir Dados 
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5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Informações Referente à 
CCC excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 28. - Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 29. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Consulta de 

Informações Referente à CCC, sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 30. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 31. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Informações Referente a CCC 
 

 
Figura 32. - Tela de Cadastro de Informações Referente à CCC 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator cadastrar Informações referentes à CCC por Usina para o ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Informações Referente à CCC e clique no botão Novo ou no link Nome 
da Usina. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de 
resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: campo obrigatório. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Combustível Primário: campo obrigatório, com as opções: Biomassa, Carvão, Eólica, Gás, Multi – 
Combustível Diesel – Óleo, Multi – Combustível Gás – Diesel, Nuclear, Óleo Combustível, Óleo 
Diesel, Outras, Outras Multi – Combustível e Resíduos Industriais. Usuário deverá selecionar a 
opção desejada. 

 
• Consumo Específico: campo numérico e obrigatório. Formato: dez caracteres (999999,999), com 

até três casas decimais. 
 

• Compra Mínima Mensal: campo numérico e obrigatório. Formato: dez caracteres (999999,999), 
com até três casas decimais. 

 
• Combustível Secundário: campo opcional, com as opções: Biomassa, Carvão, Eólica, Gás, Multi – 

Combustível Diesel – Óleo, Multi – Combustível Gás – Diesel, Nuclear, Óleo Combustível, Óleo 
Diesel, Outras, Outras Multi – Combustível e Resíduos Industriais. Usuário deverá selecionar a 
opção desejada.. 

 
• Consumo Específico: campo numérico e opcional. Formato: dez caracteres (999999,999), com até 

três casas decimais. 
 

• Compra Mínima Mensal: campo numérico e opcional. Formato: dez caracteres (999999,999), com 
até três casas decimais. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Informações Referente à CCC 
na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Informações Referente à CCC. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Combustível Primário. 
 

2. Selecionar o Combustível Primário. 
 

3. Preencher o campo Consumo Específico. 
 

4. Preencher o campo Compra Mínima Mensal. 
 

5.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 

mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 
 

 
Figura 33. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Combustível Primário, Consumos Específico e Compra Mínima Mensal são obrigatórios. 
Se o usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 34. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,3456) para qualquer campo 
numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo com erro. 

 

 
Figura 35. – Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados, o campo Usina deverá estar desabilitado. O usuário deverá informar os novos 
dados nos campos específicos que deseja modificar e acionar o botão Confirmar 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 36. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Faixas de Consumo 
 

 
Figura 37. - Tela de Consulta de Faixas de Consumo 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator consultar preço de combustível por faixas de consumo para complementar as informações 
referentes à CCC por Usina-DPP. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Informações Referente à CCC, link Combustível Primário ou 
Combustível Secundário. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Usina: nome da usina informado na lista de resultados da tela Consultar Informações Referente à 
CCC. Nome fixo na tela. 

 
• Compra Mínima: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 

 
• Consumo Específico: valor selecionado na lista de resultados da tela Consultar Informações 

Referente a CCC. Nome fixo na tela. 
 

• Combustível: nome informado na lista de resultados da tela Consultar de Informações Referente à 
CCC. Nome fixo na tela. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Inicial: faixa cadastrada na tela Cadastrar Faixas de Consumo. 
 

• Final: faixa cadastrada na tela Cadastrar Faixas de Consumo. 
 

• Preço: valor numérico cadastrado na tela Cadastrar Faixas de Consumo. 
 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Faixas de Consumo.. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Informações Referente à CCC. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO 
 

Ativação 1 – Cadastrar Nova Faixa de Consumo: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Informações referentes à CCC 
com todos os campos em branco. 

 
 

Ativação 2 – Excluir uma Faixa de Consumo da Lista de Resultados: 
1. Selecione um item na lista de resultados. 

 
2. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 38. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 
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3. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Faixas de Consumo 
excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
4. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 39. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não  

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Informações Referente à CCC. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Cadastro de Faixas de Consumo 
 

 
Figura 40. - Tela de Cadastro de Faixas de Consumo 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator cadastrar preço de combustível por faixas de consumo para complementar as informações 
referentes à CCC por Usina-DPP. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Informações Referente à CCC, link Combustível Primário ou 
Combustível Secundário e clique no botão Novo. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: nome informado na lista de resultados da tela Consultar Informações Referente à CCC. Nome 
fixo na tela. 

 
• Compra Mínima: valor cadastrado na tela Cadastrar Informações Referente à CCC. 

 
• Consumo Específico: valor selecionado na lista de resultados da tela Consultar Informações 

Referente à CCC. Nome fixo na tela. 
 

• Combustível: nome informado na lista de resultados da tela Consultar Informações Referente à 
CCC. Nome fixo na tela. 

 
• Inicial: campo numérico e obrigatório. Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas 

decimais. A unidade depende do tipo de combustível selecionado na tela Cadastrar Faixas de 
Consumo. 

 
• Final: campo numérico e obrigatório. Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas 

decimais. A unidade depende do tipo de combustível selecionado na tela Cadastrar Faixas de 
Consumo. 

 
• Preço: campo numérico e obrigatório. Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas 

decimais. 
 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Informações Referente à CCC 
na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Informações Referente à CCC. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher o campo Inicial. 
 

2. Preencher o campo Final. 
 

3. Preencher o campo Preço. 
 

4.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 41. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Faixa de Consumo Inicial, Final e Preço são obrigatórios. Se o usuário não preencher qualquer um 
dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário não digitar um valor numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 42. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 43. – Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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4. Se o usuário digitar faixas de consumo entre um intervalo já cadastrado na base de dados o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 44. – Mensagem de Erro – Faixas de Consumo Coincidentes 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados, os campos Inicial e Final deverão estar desabilitados. O usuário deverá 
informar o novo valor e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 45. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Informações Referente à CCC. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Custo de Operação - CCC 
 

 
Figura 46. – Tela de Consulta de Custo de Operação - CCC 

 
 
OBJETIVO: 

Permite consultar informações de custos de geração de Usinas-DPP do tipo termoelétrica de CCC. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 

 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Custo de Operação da CCC. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 52 

 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• O usuário deverá sempre preencher dados para todas as Usinas termoelétricas de CCC. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados de CCC. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome das usinas de CCC cadastradas na base de dados. 
 

• Agente: nome dos agentes cadastrados na base de dados de acordo com a usina. 
 

• UF: unidade federativa cadastrada na base de dados acordo com a usina. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 

lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (a direita da tela e em vermelho) para a tela de 
Consulta de Custo de Operação - CCC. 

 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 47. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 48. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1.  Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 49. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 55 

 
 

2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 50. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Custo de Geração já Cadastrado: 
 

1. Clicar no link Nome da Usina � Sistema abre a janela para o Cadastro de Custo de Operação de 
CCC. 
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Cadastro de Custo de Operação - CCC 
 

 
Figura 51. – Tela de Cadastro de Custo de Operação - CCC 

 
 
OBJETIVO: 

Permite cadastrar/exportar/importar o custo de geração para Usina-DPP do tipo termoelétrica de CCC para o 
horizonte de cinco anos do ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Custo de Operação da CCC. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no Nome da Usina (link) desejada. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Custos de Operação - CCC é composta por sessenta campos, divididos em 
cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com o ano – mês – limite (tela de Revisão x Entrada de 

Dados) e data de abertura de revisão (tela de Cadastro de Cronograma de Ciclos). Estes dados serão 
informados pelo ONS no ato da configuração de uma revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta a Aba Custo de Operação com unidade em R$/MWh. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário deverá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados de CCC. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Usina: nome da Usina selecionada na tela de Consulta de Custos de Operação CCC. Nome fixo na 

tela. 
 

• UF: unidade federativa da usina. Nome fixo na tela. 
 
 
� Campo Custo Mensal: campo numérico e obrigatório. Valor deve ser maior que zero. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
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� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Custos de Operação – CCC na base de 
dados. 
 
� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Custos de Operação – CCC. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Informar os valores desejados para os campos (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 52. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 53. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 54. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
 
 

4. Se o usuário digitar um custo igual a zero o sistema irá emitir a mensagem a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 55. - Mensagem de Erro – Custo Nulo 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 56. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
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3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 57. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Consulta de Custo de Operação 
de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Consulta de Custo de Operação os dados serão 
perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 58. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 59. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 60. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 61. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 62. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 63. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Consulta de Custo de Operação. Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma correta. 

 

 
Figura 64. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 65. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Custo de Operação de CCC. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas 
 

 
Figura 66. – Tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permite consultar informações de inflexibilidade de Usinas-DPP do tipo termoelétrica. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. O sistema irá abrir o caso de 
uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• O usuário deverá sempre preencher dados para todas as Usinas termoelétricas de CCC. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados de CCC. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da Usina cadastrado na base de dados. 
 

• Agente: nome do Agente cadastrado na base de dados de acordo com a usina. 
 

• UF: unidade federativa cadastrada na base de dados de acordo com a usina. 
 

• CCC: informa se a usina pertence a CCC. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 67. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 
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3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 68. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 69. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 70. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Limite de Inflexibilidade já Cadastrado: 
 

1. Clicar no link Nome da Usina � Sistema abre a janela para o Cadastro de Limite de Inflexibilidade 
de CCC. 
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Cadastro de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas 
 

 
Figura 71. – Tela de Cadastro de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permite cadastrar/importar inflexibilidade para Usina-DPP do tipo termoelétrica para o horizonte de cinco 
anos do ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. O sistema irá abrir o caso de 
uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no Nome da Usina (link) 
desejada. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas é composta por sessenta campos, 
divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com o ano – mês – limite (tela de Revisão x Entrada de 

Dados) e data de abertura de revisão (tela de Cadastro de Cronograma de Ciclos). Estes dados serão 
informados pelo ONS no ato da configuração de uma revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta a Aba Inflexibilidade com unidade em MWMédio. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário deverá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados de CCC. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Usina: nome da Usina selecionada na tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. 

Nome fixo na tela. 
 

• UF: unidade federativa da usina. Nome fixo na tela. 
 
� Campo Inflexibilidade Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Inflexibilidade de Usinas 
Termoelétricas na base de dados. 
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� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Informar os valores desejados para os campos (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 72. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 73. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 74. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
 
 

Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 75. - Tela de Importação de Dados 

 
 

1. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
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Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

2. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 76. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

3. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Consulta de Inflexibilidade de 
Usinas Termoelétricas de acordo com o arquivo selecionado. 

 
4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas 
Termoelétricas os dados serão perdidos (apagados). 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 77. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 78. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 79. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
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4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 80. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 81. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 82. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. Sistema emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma 
correta. 

 

 
Figura 83. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 84. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Voltar: 
 

2. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas 
Termoelétricas. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Concluir a Entrada de Dados de CCC 
 

 
Figura 85. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator confirmar e enviar as informações referentes à CCC junto ao ONS, para que a análise possa 
prosseguir. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

CCC e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão enviados ao ONS e a entrada de dados será 
bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de CCC?” 

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Para Confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 86. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu CCC ou não marcar a opção Nada a 
Informar (exemplo: tela Custo de Operação de CCC) e clicar no botão SIM, o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 87. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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ITAIPU 

Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por 
Itaipu 

 

 
Figura 88. - Tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator cadastrar/importar/exportar a previsão de carga da ANDE para os cinco anos do horizonte do 
ciclo/revisão para o qual estão sendo cadastrados os dados para estudo. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Dados de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu. O sistema 
irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu é composta por sessenta 
campos, divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as Abas Energia e Potência com as respectivas unidades em MWMédio e MW. 

 
• A potência deve ser maior que a energia em todos os campos da tela. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário deverá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Campo Energia/Potência Mensal: campo numérico e obrigatório. O valor da energia deve ser maior ou 
igual ao da potência. Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu e 
apresenta a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida 
por Itaipu na base de dados. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher os valores desejados (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 

irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 
 

 
Figura 89. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 90. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 91. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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4. Se o usuário informar valor de Energia maior que o valor da Potência o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia ou potência, 
dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 92. - Mensagem de Erro – Energia maior que Potência 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 93. - Tela de Importação de Dados 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 88 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 94. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Previsão de Carga 
da ANDE Suprida por Itaipu de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE 
Suprida por Itaipu os dados serão perdidos (apagados). 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 95. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 96. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 97. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
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4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 98. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 99. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 100. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 93 

 
 

4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu. Sistema emite mensagem na 
barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de 
forma correta. 

 

 
Figura 101. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 102. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 103. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 104. – Tela de Cadastro de Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu – Nada a 

Informar 
 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 105. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 106. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 107. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Consulta de Cronograma de Expansão 
 

 
Figura 108. - Tela de Consulta de Cronograma de Expansão 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao Ator consultar o cronograma de expansão das unidades geradoras de Itaipu para o ciclo/revisão 
corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Cronograma de Expansão. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 

automática pelo sistema. 
 

• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 
Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
• Ato Legal: abre a janela para a tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Potência (MW): valor da potência cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Data de Entrada: data da entrada da máquina em operação cadastrada na tela Cadastrar 
Cronograma de Expansão. 

 
• Comentário: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. 

 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Expansão de Itaipu. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Expansão. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 109. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 110. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um Novo Cronograma de Expansão : 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Expansão com 
todos os campos em branco. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 111. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 112. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de Expansão 
excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma 

informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 113. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 114. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 115. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 116. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Cadastrar um Ato Legal: 
1. Clicar no botão Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 

Ativação 7 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 
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Cadastro de Cronograma de Expansão 
 

 
Figura 117. - Tela de Cadastro de Cronograma de Expansão 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de expansão para unidades geradoras. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Cronograma de Expansão. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link nome da Usina. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 
selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 

na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 
unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
• Potência: valor da potência cadastrada na base de dados, informado a partir da seleção da unidade 

geradora Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Data de Entrada: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Por regra definida pelo 
sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 

 
• Comentário: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de Expansão na 
base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Expansão. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche os campos: Combustível e Potência. 
 

3. Preencher o campo Data de Entrada. 
 

4. Preencher o campo Comentário (opcional). 
 

5.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 118. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora e Data de Entrada são obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer 
um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 119. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 120. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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4. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 121. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 122. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 123. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 
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Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Expansão. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Manutenção 
 

 
Figura 124. - Tela de Consulta de Cronograma de Manutenção 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator manter cronograma de manutenção de unidades geradoras. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Cronograma de Manutenção. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 

automática pelo sistema. 
 

• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 
Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 
 

• Unidade: nome do unidade cadastrado na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 
 

• Data de Início: data de início da manutenção da máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma 
de Manutenção. 

 
• Data de Fim: data de término da manutenção da máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma 

de Manutenção. 
 

• N de Dias Manutenção: diferença entre o número de dias de início e de término da manutenção da 
máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 

 
• SGI: campo com a finalidade de informar se a manutenção foi recuperada do SGI. A letra X 

representa a referida recuperação. 
 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Manutenção de Itaipu. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Manutenção. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Importar Dados: solicita importação dos dados a partir de arquivo. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Botão Recuperar do SGI: recupera as intervenções já cadastradas no SGI. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina � Sistema carrega de forma automática os campos UF e Tipo. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 

 

 
Figura 125. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 126. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar uma Nova Manutenção: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Manutenção com 
todos os campos em branco. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 127. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 128. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de 
Manutenção excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma 

informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 129. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário selecionar um item na lista de resultados que tenha sido recuperado do SGI e clicar no 
botão Excluir, sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 130. – Mensagem de Erro – Não é permitido excluir manutenção do SGI 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 131. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 132. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 115 

 
 

2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 133. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Recuperar SGI: 
 

1. Clicar no botão Recuperar SGI � Sistema emite mensagem: “Eventuais manutenções coincidentes 
serão substituídas pelas cadastradas no SGI. Confirma?”. 

 
2. Clicar no botão OK � Sistema elimina as manutenções coincidentes, carrega as manutenções que 

ocorreram no mês de estudo e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3.  Clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Observação: 
Após recuperar as manutenções do SGI, o sistema emite a mensagem: “As manutenções das seguintes 
unidades geradoras foram excluídas. Unidade XXXXXXX: XXXXXXX até XXXXXXX”. 
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Ativação 7 –Importar Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema emite mensagem: “As informações cadastradas para 
todas as usinas serão substituídas (excetos as recuperadas do SGI). Confirma?”. 

 
2. Clicar no botão OK � Sistema abre a janela para a Importação ou Exportação de Dados. 

 
3.  Clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Observação: 
Caso haja sobreposição de manutenções do arquivo com o SGI, o sistema emite a mensagem: “Manutenção 
da Unidade XXXXXXX da Usina XXXXXXX coincidente com o SGI. Importação cancelada”. 
 
Após realizar a Importação de Dados o sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de 
Manutenção de Unidades Geradoras com os valores importados já cadastrados na base de dados. Para o 
usuário visualizar a importação será necessário realizar uma Consulta.   
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Cadastro de Cronograma de Manutenção 
 

 
Figura 134. - Tela de Cadastro de Cronograma de Manutenção 

 
 
OBJETIVO: 

Permite cadastrar cronograma de manutenção para uma unidade geradora. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Cronograma de Manutenção. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link 
nome da usina. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 

selecionar a opção desejada. 
 

• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 
na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início da 

manutenção da máquina. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data 
atual. 

 
• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término da 

manutenção da máquina. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data 
atual. 

 
• Justificativa: campo texto livre e obrigatório para o usuário informar qualquer tipo de consideração. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Manutenção de Itaipu na base 
de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Manutenção. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora. 
 

3. Preencher o campo Data de Início. 
 

4. Preencher o campo Data de Fim. 
 

5. Preencher o campo Justificativa. 
 

6.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 135. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora, Data de Início, Data Fim e Justificativa são obrigatórios. Se o usuário 
não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 136. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 137. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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4. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 138. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 139. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 
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6. Se o usuário digitar uma manutenção com dados iguais aos já cadastrados na base, o sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 140. – Mensagem de Erro – Manutenção já cadastrada 
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7. Se o usuário digitar uma manutenção com data de início mensal menor ou igual a data do mês base 
da revisão (mês de estudo), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o 
cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 141. – Mensagem de Erro – Data Menor ou Igual a Data do Mês do Estudo 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 142. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Manutenção. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Restrições Operativas 
 

 
Figura 143. - Tela de Consulta de Restrições Operativas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir atualizar restrições operativas para Usinas-DPP hidroelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Restrições Operativas. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 125 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Aproveitamento: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a 

opção desejada. 
 

• Tipo de Restrição: opções: Todos, Geração Máxima, Geração Mínima e Outras Restrições. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Aproveitamento: nome do aproveitamento cadastrado na tela Cadastrar Restrição Operativa. 
 

• Tipo de Restrição: nome do tipo de restrição cadastrada na tela Cadastrar Restrição Operativa. 
 

• Data de Início: data de início da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição 
Operativa. 

 
• Data de Fim: data de término da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição 

Operativa. 
 

• Valor: valor da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição Operativa. A unidade 
depende do Tipo de Restrição selecionado. 

 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Restrição Operativa. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Restrição Operativa. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o aproveitamento 
e o tipo selecionados pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar um aproveitamento e clicar no botão Consultar o sistema irá emitir a 

mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo em branco. 
 

 
Figura 144. – Mensagem de Erro – Aproveitamento Não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário selecionar um aproveitamento e não selecionar um tipo de restrição e clicar no botão 
Consultar o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo 
em branco. 

 

 
Figura 145. – Mensagem de Erro – Restrição Não Selecionada 
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Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 146. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 3 – Cadastrar Restrição Operativa: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Restrição Operativa com todos os 
campos em branco. 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o aproveitamento 
e o tipo de restrição selecionados pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
4. Selecione um item na lista de resultados. 
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5. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 147. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

6. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Restrições Operativas 
excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
7. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 148. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 149. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 150. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 151. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Restrições Operativas 
 

 
Figura 152. - Tela de Cadastro de Restrições Operativas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar restrição operativa para aproveitamento em um período específico.. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Restrições Operativas. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link Nome do 
Aproveitamento. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela: Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A. 

 
• Aproveitamento: campo obrigatório. Relação com as usinas hidrelétricas cadastradas na base de 

dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. Desabilitado no caso de alteração. 
 

• Tipo de Restrição: campo obrigatório. Relação com tipo de restrições, opções Todas, Geração 
Máxima, Geração Mínima e Outras. Usuário deverá selecionar a opção desejada. . Desabilitado no 
caso de alteração. Quando o usuário selecionar a opção Outras Restrições o único campo habilitado é 
o campo Descrição. 

 
• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início da restrição. 

Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 
 

• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término da restrição. 
Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. A data fim também 
deve ser maior ou igual à data início. 

 
• Valor: campo numérico e obrigatório. Formato: (999999,99) nove caracteres, com até duas casas 

decimais. 
 

• Justificativa: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. Opcional quando 
tipo de restrição for diferente de “Outras Restrições”. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Restrições Operativas na base 
de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Restrições Operativas. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Preencher o campo Data de Início. 
 

4. Preencher o campo Data de Fim. 
 

5. Preencher o campo Valor. 
 

6. Preencher o campo Justificativa. 
 

7.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo não preenchido. 

 

 
Figura 153. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Aproveitamento, Tipo de Restrição, Data de Início, Data Fim, Valor e Justificativa são 
obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro 
descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 154. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 
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3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no 
campo com erro. 

 

 
Figura 155. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

4. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 156. – Mensagem de Erro – Valor Inválido 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 157. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 
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6. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 158. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

7. Se o usuário digitar uma restrição do mesmo tipo, para o mesmo aproveitamento e com período 
coincidente, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no 
campo com erro. 

 

 
Figura 159. – Mensagem de Erro – Restrição já Cadastrada 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 160. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Restrições Operativas. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência para 
o SIN 

 

 
Figura 161. - Tela de Cadastro de Disponibilidade e Potência para a SIN 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar previsão de disponibilidade de energia e potência para o SIN – Sistema Integrado 
Nacional para um determinado ciclo/revisão. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Disponibilidade de Energia. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN é composta por sessenta 
campos, divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as Abas Energia e Potência com as respectivas unidades em MWMédio e MW. 

 
• A potência deve ser maior que a energia em todos os campos da tela. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário deverá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Campo Energia/Potência Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN e 
apresenta a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência 
para o SIN na base de dados. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher os valores desejados para os campos habilitados (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 

irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 
 

 
Figura 162. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 163. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 164. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

4. Se o usuário informar valor de Energia maior que o valor da Potência o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia ou potência, 
dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 165. - Mensagem de Erro – Energia maior que Potência 

 
 

Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 166. - Tela de Importação de Dados 
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2. Selecionar o tipo do arquivo  (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 167. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Disponibilidade de 
Energia e Potência para o SIN de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e 
Potência para o SIN os dados serão perdidos (apagados). 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 168. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 169. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 170. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
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4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 171. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 172. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 173. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN. Sistema emite mensagem na 
barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de 
forma correta. 

 
 

 
Figura 174. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 175. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 176. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 177. – Tela de Cadastro de Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN – Nada a 

Informar 
 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN, sem alterar nenhuma informação. 

 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 178. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 

Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN, sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 179. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 180. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Consumo Interno de Itaipu 
 

 
Figura 181. - Tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar previsão de consumo interno de energia e potência de Itaipu para um determinado 
ciclo/revisão. 
 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Consumo Interno de Itaipu. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu é composta por sessenta campos, divididos em 
cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as Abas Energia e Potência com as respectivas unidades em MWMédio e MW. 

 
• A potência deve ser maior que a energia em todos os campos da tela. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário deverá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Campo Energia/Potência Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu e apresenta a opção Nada a 
Informar (à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu na base de 
dados. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher os valores desejados (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 

irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 
 

 
Figura 182. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 183. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 184. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

4. Se o usuário informar valor de Energia maior que o valor da Potência o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia ou potência, 
dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 185. - Mensagem de Erro – Energia maior que Potência 

 
 

Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 186. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
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Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 187. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Consumo Interno 
de Itaipu de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu os dados 
serão perdidos (apagados). 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 188. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 189. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 190. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 156 

 
4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 

diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 
 

 
Figura 191. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 192. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 193. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 

visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu. Sistema emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma correta. 

 
 

 
Figura 194. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 195. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 196. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 197. – Tela de Cadastro de Consumo Interno de Itaipu – Nada a Informar 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Consumo Interno de Itaipu, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 198. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Consumo Interno de Itaipu, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 199. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 200. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Concluir a Entrada de Dados de ITAIPU 
 

 
Figura 201. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator confirmar e enviar os valores cadastrados nos casos de uso Cadastrar Previsão de Carga da 
ANDE Suprida por Itaipu, Cadastrar o Cronograma de Expansão de Itaipu, Cadastrar o Cronograma de 
Manutenção de Itaipu, Cadastrar Atualização de Restrições Operativas, Cadastrar Disponibilidade de Energia 
e Potência para o SIN e Cadastrar Consumo Interno de Itaipu, junto ao ONS para que a análise possa 
prosseguir. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ITAIPU e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Itaipu, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão enviados ao ONS e a entrada de dados será 
bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de ITAIPU?” 

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Após Confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 202. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu ITAIPU ou não marcar a opção Nada a 
Informar (exemplo: tela de Cronograma de Expansão) e clicar no botão SIM, o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 203. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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GERAÇÃO 

Consulta de Enchimento de Volume Morto 
 

 
Figura 204. - Tela de Consulta de Enchimento de Volume Morto 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator consultar cronograma de enchimento de volume morto de Usinas-DPP hidroelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Enchimento de Volume Morto. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Enchimento de Volume Morto. 
 

• UF: nome da unidade federativa de acordo com a usina. 
 

• Data de Início: data de início do Enchimento de Volume Morto cadastrado na tela Cadastrar 
Enchimento de Volume Morto. 

 
• Data de Fim: data de término do Enchimento de Volume Morto cadastrado na tela Cadastrar 

Enchimento de Volume Morto. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Enchimento de Volume Morto. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Enchimento de Volume Morto. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Botão Ato Legal: abre a janela para o Cadastro de Ato Legal. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 205. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 
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3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Cadastrar um Novo Enchimento de Volume Morto: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Enchimento de Volume Morto 
com todos os campos em branco. 

 
 

Ativação 3 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecione um item na lista de resultados. 
 

2. Clicar no botão Excluir � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 206. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Enchimento de Volume 
Morto excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
4. Se o usuário clicar em Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro ao lado. 

 

 
Figura 207. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 
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Ativação 4 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 208. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 209. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 210. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 5 – Cadastrar um Ato Legal: 
1. Clicar no botão Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 

Ativação 6 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para o Cadastro da Descrição de Ato Legal. 
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Cadastro de Enchimento de Volume Morto 
 

 
Figura 211. - Tela de Cadastro de Enchimento de Volume Morto 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de enchimento de volume morto para Usinas-DPP hidroelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Enchimento de Volume Morto e clique no botão Novo. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas hidrelétricas cadastradas na base de dados. 
Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• UF: preenchido de forma automática, após a seleção da usina. 

 
• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início do 

enchimento. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 
 

• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término do 
enchimento. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data início. 

 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Enchimento de Volume Morto 
na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Enchimento de Volume Morto. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Preencher o campo Data de Início. 
 

3. Preencher o campo Data de Fim. 
 

4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

6. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 212. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Data de Início e Data Fim são obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer um dos 
campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

7. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 213. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

8. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 214. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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9. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 215. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 

 
 

10. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 216. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 217. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 
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Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Enchimento de Volume Morto. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Expansão 
 

 
Figura 218. - Tela de Consulta de Cronograma de Expansão 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator consultar cronograma de expansão de unidades geradoras para o ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Expansão. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. 
 

• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 
automática pelo sistema. 

 
• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 

Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Ato Legal: abre a janela para a tela de Cadastro de Ato Legal. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Potência (MW): valor da potência cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Expansão. 
 

• Data de Entrada: data da entrada da máquina em operação cadastrada na tela Cadastrar 
Cronograma de Expansão. 

 
• Comentário: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. 

 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Expansão. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Expansão. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 219. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 220. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um Novo Cronograma de Expansão: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Expansão com 
todos os campos em branco. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar ou no botão Novo sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em 
branco. 

 

 
Figura 221. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 222. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de Expansão 
excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 223. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 224. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 225. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 226. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Cadastrar um Ato Legal: 
1. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 

Ativação 7 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 
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Cadastro de Cronograma de Expansão 
 

 
Figura 227. - Tela de Cadastro de Cronograma de Expansão 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de expansão de unidades geradoras. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Expansão. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link 
nome da Usina. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 
selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 

na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 
unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
• Potência: valor da potência cadastrada na base de dados, informado a partir da seleção da unidade 

geradora Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Data de Entrada: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Por regra definida pelo 
sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 

 
• Comentário: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. Não obrigatório. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de Expansão na 
base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Expansão. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche os campos Combustível e Potência. 
 

3. Preencher o campo Data de Entrada. 
 

4. Preencher o campo Comentário (opcional). 
 

5.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 228. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora e Data de Entrada são obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer 
um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 229. – Mensagem de Erro –Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 230. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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4. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 231. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 232. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 233. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 
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Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Expansão. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Repotenciação 
 

 
Figura 234. - Tela de Consulta de Cronograma de Repotenciação 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator manter cronograma de repotenciação de Usinas-DPP. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Repotenciação. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 
automática pelo sistema. 

 
• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 

Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Ato Legal: abre a janela para a tela de Cadastro de Ato Legal. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Repotenciação. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Repotenciação. 
 

• Combustível: nome do combustível cadastrado na tela Cadastrar Cronograma de Repotenciação. 
 

• Data de Repotenciação: data da repotenciação da máquina em operação cadastrada na tela 
Cadastrar Cronograma de Repotenciação. 

 
• Nova Potência (MW): novo valor da potência cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de 

Repotenciação. 
 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Repotenciação. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Repotenciação. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina � Sistema carrega de forma automática a UF e o Tipo. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 

 

 
Figura 235. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 236. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um novo cronograma de Repotenciação: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Repotenciação 
com todos os campos em branco. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário não selecionar uma Usina e clicar no botão Novo sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 237. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir Informações de Uma Unidade Geradora da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 238. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de 
Repotenciação excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 239. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 240. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

4. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
5. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 241. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 242. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Cadastrar um Ato Legal: 
1. Clicar no botão Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 

Ativação 7 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para o Cadastro da Descrição de Ato Legal. 
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Cadastro de Cronograma de Repotenciação 
 

 
Figura 243. - Tela de Cadastro de Cronograma de Repotênciação 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de repotenciação de uma unidade geradora. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Repotenciação, selecione uma usina e clique no 
botão Novo. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de 
resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 
selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 

na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 
unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
• Data da Repotenciação: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Por regra definida 

pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 
 

• Nova Potência: valor numérico obrigatório com até duas casas decimais Unidade MW. 
 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de Repotenciação 
na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Repotenciação. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche o campo Combustível. 
 

3. Preencher o campo Data de Repotenciação. 
 

4. Preencher o campo Nova Potência. 
 

5.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 244. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora, Data de Repotenciação e Nova Potência são obrigatórios. Se o usuário 
não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 
É permitido o cadastro de mais de uma repotenciação, para uma mesma unidade geradora, ao longo do 
horizonte de estudo. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 245. – Mensagem de Erro –Campo Numérico 

 
3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 

campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 246. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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4. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro ao lado e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 247. – Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

5. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro ao lado e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 248. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

6. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 249. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 
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7. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 250. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

8. Se o usuário digitar uma repotenciação para a mesma unidade geradora (máquina), com a mesma 
data e clicar no botão Confirmar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e 
posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 251. – Mensagem de Erro – Repotenciação já cadastrada 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 252. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Repotenciação. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Desativação de Usinas 
 

 
Figura 253. - Tela de Consulta de Desativação de Usinas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator consultar cronograma de desativação de Usinas-DPP. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Desativação de Usinas. O sistema irá abrir o caso de 
uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 
automática pelo sistema. 

 
• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 

Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Ato Legal: abre a janela para a tela de Cadastro de Ato Legal. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Desativação de Usinas. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Desativação de Usinas. 
 

• Combustível: nome do combustível cadastrado na tela Cadastrar Cronograma de Desativação de 
Usinas. 

 
• Data de Desativação: data da desativação da máquina em operação cadastrada na tela Cadastrar 

Cronograma de Desativação de Usinas. 
 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Desativação de Usinas. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Desativação de Usinas. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina � Sistema carrega de forma automática a UF e o Tipo. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 

 

 
Figura 254. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 255. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um novo Cronograma de Desativação: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Desativação de 
Usinas com todos os campos em branco. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário não selecionar uma Usina e clicar no botão Novo sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 256. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 257. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de 
Desativação de Usinas excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 258. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 259. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 260. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 261. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Cadastrar um Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 
 
 

Ativação 7 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para o Cadastro da Descrição de Ato Legal. 
 
 

Ativação 8 – Alterar a Data de Desativação de uma Usina: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
3. Clique no item na lista de resultados que se deseja alterar � Sistema estende para caso de uso 

Cadastrar Cronograma de Desativação de Usinas com dados já preenchidos. 
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Cadastro de Cronograma de Desativação de Usinas 
 

 
Figura 262. - Tela de Cadastro de Desativação de Usinas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de desativação de unidade geradora. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Desativação de Usinas e clique no botão Novo ou no 
link com o Nome da Unidade Geradora (após acionar a consulta). O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 
selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 

na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 
unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 

 
• Data da Desativação: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Por regra definida 

pelo sistema a data será sempre maior ou igual à data atual. 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de Desativação de 
Usinas na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Desativação de Usinas. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche o campo Combustível. 
 

3. Preencher o campo Data de Desativação. 
 

4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 263. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora, Data de Desativação são obrigatórios. Se o usuário não selecionar 
qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 
Não deve ser permitido o cadastro de mais de uma desativação da mesma unidade geradora (máquina), ao 
longo do horizonte de estudo. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 264. – Mensagem de Erro –Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 265. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

4. Se o usuário digitar uma data de início menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 266. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 
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5. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 267. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 268. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Desativação de 
Usinas. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Conversão de Combustível 
 

 
Figura 269. - Tela de Consulta de Cronograma de Conversão de Combustível 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator consultar cronograma de conversão de combustível. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Conversão de Combustível. O sistema irá abrir o 
caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 
automática pelo sistema. 

 
• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 

Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Ato Legal: abre a janela para a tela de Cadastro de Ato Legal. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma Conversão de Combustível. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrado na tela Cadastrar Cronograma Conversão de Combustível. 
 

• Data de Conversão: data da conversão da máquina em operação cadastrada na tela Cronograma 
Conversão de Combustível. 

 
• Novo Combustível: nome do novo combustível cadastrado na tela Cadastrar Cronograma Conversão 

de Combustível. 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Conversão de Combustível. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Conversão de Combustível. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina � Sistema carrega de forma automática a UF e o Tipo. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 

 

 
Figura 270. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 271. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um novo Cronograma de Conversão de Combustível: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Conversão de 
Combustível com todos os campos em branco. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário não selecionar uma Usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 272. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 273. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de Conversão 
de Combustível excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 274. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 275. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 276. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 277. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Cadastrar um Ato Legal: 
1. Clicar no botão Ato Legal � Sistema abre a janela para a Tela de Cadastro de Ato Legal. 

 
 

Ativação 7 – Alterar Ato Legal: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no link Ato Legal � Sistema abre a janela para o Cadastro da Descrição de Ato Legal. 
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Cadastro de Cronograma de Conversão de Combustível 
 

 
Figura 278. - Tela de Cadastro de Cronograma de Conversão de Combustível 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar cronograma de conversão de combustível. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Conversão de Combustível e clique no botão Novo. 
O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina Origem: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação, a partir da seleção da usina, com as unidades 

geradoras (máquinas) cadastradas na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 

unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Usina Destino: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação, a partir da seleção da usina, com as unidades 

geradoras (máquinas) cadastradas na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Combustível: tipo do combustível cadastrado na base de dados, informado a partir da seleção da 

unidade geradora. Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 

• Data da Conversão: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Por regra definida pelo 
sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 

 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de Conversão de 

Combustível na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Conversão de Combustível. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina de Origem � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche o campo Combustível. 
 

3. Selecionar uma Usina de Destino � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

4. Selecionar a Unidade Geradora � Sistema preenche o campo Combustível. 
 

5. Preencher o campo Data de Conversão. 
 

6.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 279. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina Origem, Unidade Geradora, Usina Destino, Unidade Geradora e Data de Conversão são 
obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro 
descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 280. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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3. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 281. – Mensagem de Erro – Data de Conversão menor que Data Atual 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 282. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Conversão de 
Combustível. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Cronograma de Manutenção 
 

 
Figura 283. - Tela de Consulta de Cronograma de Manutenção 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator manter cronograma de manutenção de unidades geradoras. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Manutenção. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• UF: unidade federativa informada de acordo com a seleção da usina. Preenchido de forma 
automática pelo sistema. 

 
• Tipo: tipo informado de acordo com a seleção da usina, opções: Termoelétrica, Hidráulica e Eólica. 

Preenchido de forma automática pelo sistema. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da usina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 
 

• Unidade: nome da unidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 
 

• Data de Início: data de início da manutenção da máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma 
de Manutenção. 

 
• Data de Fim: data de término da manutenção da máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma 

de Manutenção. 
 

• N de Dias Manutenção: diferença entre o número de dias de início e de término da manutenção da 
máquina cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de Manutenção. 

 
• SGI: campo com a finalidade de informar se a manutenção foi recuperada do SGI. A letra X 

representa a referida recuperação. 
 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Manutenção. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Manutenção. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Importar Dados: solicita importação dos dados a partir de arquivo. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Botão Recuperar do SGI: recupera as intervenções já cadastradas no SGI. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar a Usina � Sistema carrega de forma automática os campos UF e Tipo. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com a Usina 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 

 

 
Figura 284. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 285. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 3 – Cadastrar um novo Cronograma de Manutenção: 
 

1. Selecionar a Usina. 
 

2. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Manutenção com 
todos os campos em branco. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar uma usina e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 

descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo obrigatório em branco. 
 

 
Figura 286. – Mensagem de Erro – Usina Não Selecionada 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Agente. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Agente 
selecionado pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 287. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Cronograma de 
Manutenção excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma 

informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 288. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 289. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 290. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 291. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 – Recuperar SGI: 
 

1. Clicar no botão Recuperar SGI � Sistema emite mensagem: “Eventuais manutenções coincidentes 
serão substituídas pelas cadastradas no SGI. Confirma?”. 

 
2. Clicar no botão OK � Sistema elimina as manutenções coincidentes, carrega as manutenções que 

ocorreram no mês de estudo e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3.  Clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Observação: 
Após recuperar as manutenções do SGI, o sistema emite a mensagem: “As manutenções das seguintes 
unidades geradoras foram excluídas. Unidade XXXXXXX: XXXXXXX até XXXXXXX”. 
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Ativação 7 –Importar Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema emite mensagem: “As informações cadastradas para 
todas as usinas serão substituídas (excetos as recuperadas do SGI). Confirma?”. 

 
2. Clicar no botão OK � Sistema abre a janela para a Importação ou Exportação de Dados. 

 
3.  Clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Observação: 
Caso haja sobreposição de manutenções do arquivo com o SGI, o sistema emite a mensagem: “Manutenção 
da Unidade XXXXXXX da Usina XXXXXXX coincidente com o SGI. Importação cancelada”. 
 
Após realizar a Importação de Dados o sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de 
Manutenção de Unidades Geradoras com os valores importados já cadastrados na base de dados. Para o 
usuário visualizar a importação será necessário realizar uma Consulta.   
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Cadastro de Cronograma de Manutenção 
 

 
Figura 292. - Tela de Cadastro de Cronograma de Manutenção 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir cadastrar cronograma de manutenção para uma unidade geradora. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Cronograma de Manutenção. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link 
nome da Usina. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: campo obrigatório. Relação com as usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá 
selecionar a opção desejada. 

 
• Unidade Geradora: campo obrigatório. Relação com as unidades geradoras (máquinas) cadastradas 

na base de dados que ainda não entraram em operação. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início da 
manutenção da máquina. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual à data 
atual. 

 
• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término da 

manutenção da máquina. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual à data 
atual. 

 
• Justificativa: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Manutenção de Itaipu na base 
de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Manutenção. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Usina � Sistema carrega o campo Unidade Geradora. 
 

2. Selecionar a Unidade Geradora. 
 

3. Preencher o campo Data de Início. 
 

4. Preencher o campo Data de Fim. 
 

5. Preencher o campo Justificativa. 
 

6.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 293. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, Unidade Geradora, Data de Início, Data Fim e Justificativa são obrigatórios. Se o usuário 
não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 294. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

3. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 295. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 
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4. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 296. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

5. Se o usuário digitar uma manutenção com dados iguais aos já cadastrados na base, o sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 297. – Mensagem de Erro – Manutenção já cadastrada 
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6. Se o usuário digitar uma manutenção com data de início mensal menor ou igual a data do mês base 
da revisão (mês de estudo), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o 
cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 298. – Mensagem de Erro – Data Menor ou Igual a Data do Mês do Estudo 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 299. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Manutenção. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Cadastro de Ato Legal 
 

 
Figura 300. - Tela de Cadastro de Ato Legal 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar descrição de ato legal associado à Usina-DPP de agente de geração que suporta o 
cadastro sendo efetuado em outros casos de uso. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Enchimento de Volume Morto ou Cronograma de Expansão ou 
Cronograma Repotenciação ou Cronograma de Desativação de Usinas ou Cronograma de Conversão de 
Combustível e clique no link Ato Legal. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Tipo: nome do tipo da usina. Nome fixo na tela. 
 

• UF: nome da unidade federativa. Nome fixo na tela. 
 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Ato Legal na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta do Caso de Uso selecionado. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher o campo Ato Legal. 
 

2. Clicar no botão Confirmar� Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 301. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
O campo Ato Legal é obrigatório. Se o usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a 
mensagem de erro descrita. 
 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 302. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 303. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Manutenção. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 241 

 

Consulta de Restrições Operativas 
 

 
Figura 304. - Tela de Consulta de Restrições Operativas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir atualizar restrições operativas para Usinas-DPP hidroelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Restrições Operativas. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Aproveitamento: relação das usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a 
opção desejada. 

 
• Tipo de Restrição: opções: Todos, Geração Máxima, Geração Mínima e Outras Restrições. Usuário 

deverá selecionar a opção desejada. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Aproveitamento: nome do aproveitamento cadastrado na tela Cadastrar Restrição Operativa. 
 

• Tipo de Restrição: nome do tipo de restrição cadastrada na tela Cadastrar Restrição Operativa. 
 

• Data de Início: data de início da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição 
Operativa. 

 
• Data de Fim: data de término da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição 

Operativa. 
 

• Valor: valor da restrição operativa cadastrada na tela Cadastrar Restrição Operativa. A unidade 
depende do Tipo de Restrição selecionado. 

 
 
� Botão Consultar: mostra na lista de resultados a pesquisa solicitada pelo usuário a partir da seleção da 
usina. 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Restrição Operativa. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Restrição Operativa. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Consulta a base de dados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o aproveitamento 
e o tipo selecionados pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
1. Se o usuário não selecionar um aproveitamento e clicar no botão Consultar o sistema irá emitir a 

mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo em branco. 
 

 
Figura 305. – Mensagem de Erro – Aproveitamento Não Selecionado 

 
 

2. Se o usuário selecionar um aproveitamento e não selecionar um tipo de restrição e clicar no botão 
Consultar o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo 
em branco. 

 

 
Figura 306. – Mensagem de Erro – Restrição Não Selecionada 
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Ativação 2 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 307. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 3 – Cadastrar uma Restrição Operativa: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Restrição Operativa com todos os 
campos em branco. 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o aproveitamento 
e o tipo de restrição selecionados pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
4. Selecione um item na lista de resultados. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 245 

 
 

5. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 308. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

6. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Restrições Operativas 
excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”. 

 
7. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 309. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 310. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 311. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 312. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Restrições Operativas 
 

 
Figura 313. - Tela de Cadastro de Restrições Operativas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar restrições operativas para aproveitamento em um período específico. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Restrições Operativas. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar 
Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no botão Novo ou no link Nome do 
Aproveitamento. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Aproveitamento: campo obrigatório. Relação com as usinas hidrelétricas cadastradas na base de 
dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. Desabilitado no caso de alteração. 

 
• Tipo de Restrição: campo obrigatório. Relação com tipo de restrições, opções Todas, Geração 

Máxima, Geração Mínima e Outras. Usuário deverá selecionar a opção desejada. Desabilitado no 
caso de alteração. Quando o usuário selecionar a opção Outras Restrições o único campo habilitado é 
o campo Descrição. 

 
• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início da restrição. 

Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 
 

• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término da restrição. 
Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual à data atual. A data fim também 
deve ser maior ou igual à data início. 

 
• Valor: campo numérico e obrigatório. Formato: (999999,99) nove caracteres, com até duas casas 

decimais. 
 

• Justificativa: texto livre para o usuário informar qualquer tipo de consideração. Obrigatório para as 
opções Todas, Geração Máxima, Geração Mínima. Opcional quando o tipo de restrição for Outras 
Restrições. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Restrições Operativas na base 
de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Restrições Operativas. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar o Aproveitamento. 
 

2. Selecionar o Tipo de Restrição. 
 

3. Preencher o campo Data de Início. 
 

4. Preencher o campo Data de Fim. 
 

5. Preencher o campo Valor. 
 

6. Preencher o campo Justificativa. 
 

7.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo não preenchido. 

 

 
Figura 314. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Aproveitamento, Tipo de Restrição, Data de Início, Data Fim, Valor e Justificativa são 
obrigatórios. Se o usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro 
descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 315. – Mensagem de Erro Campo Numérico 
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3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 
campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no 
campo com erro. 

 

 
Figura 316. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

4. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 317. – Mensagem de Erro – Valor Inválido 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 318. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 
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6. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 319. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início 

 
 

7. Se o usuário digitar uma restrição do mesmo tipo, para o mesmo aproveitamento e com período 
coincidente, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no 
campo com erro. 

 

 
Figura 320. – Mensagem de Erro – Restrição já Cadastrada 
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Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

2. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

4. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 321. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

2. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Restrições Operativas. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento 
 

 
Figura 322. - Tela de Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar ou importar o consumo de energia por bombeamento, por subsistema, para o 
horizonte de cinco anos do ciclo/revisão para o qual estão sendo cadastrados os dados para estudo. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente: clique no menu GERAÇÃO, opção Consumo de Energia por Bombeamento. O sistema irá abrir o 
caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento é composta por sessenta campos, 
divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário poderá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados de Bombeamento. Nome fixo na tela. 
 

• Subsistema: nome dos subsistemas utilizados no SADEPE. Opções: Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. 
Usuário deverá selecionar o subsistema desejado. 

 
� Campo Energia Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado. 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento e apresenta a 
opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
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� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Consumo de Energia por 
Bombeamento na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar o Subsistema desejado. 
 

2. Informar os valores desejados para os campos (meses habilitados). 
 

3. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 323. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 324. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 325. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 1). 
 
 

4. Se o usuário preencher os dados da tela, não selecionar o subsistema e clicar no botão Confirmar o 
sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro. 

 

 
Figura 326. - Mensagem de Erro – Subsistema não 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 327. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
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3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 328. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Consumo de 
Energia por Bombeamento de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Consumo de Energia por 
Bombeamento os dados serão perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 329. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 330. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 331. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 332. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 333. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 334. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento. Sistema emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma 
correta. 

 
 

 
Figura 335. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 336. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 337. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 338. – Tela de Cadastro de Consumo de Energia por Bombeamento – Nada a Informar 
 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Consumo de Energia por Bombeamento, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 339. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro de 
Consumo de Energia por Bombeamento, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 340. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 341. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 267 

 

Cadastro de Disponibilidade de Usinas Não 
Despachadas Centralizadamente 

 

 
Figura 342. - Tela de Cadastro de Disponibilidade de Usinas Não Despachadas 

Centralizadamente 
 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar ou importar a disponibilidade de Usinas-DPP não despachadas centralizadamente 
para o horizonte de cinco anos do ciclo/revisão para o qual estão sendo cadastrados os dados para estudo. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente: clique no menu Geração, opção Disponibilidade de Usinas Não Despachadas. O sistema irá abrir o 
caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro Disponibilidade de Usinas Não Despachadas Centralizadamente é composta por 
sessenta campos, divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as Abas Energia e Potência com as respectivas unidades em MWMédio e MW. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário poderá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 
� Usina: lista com as usinas DPP Não Despachadas Centralizadamente em operação, ligadas ao agente 
selecionado. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 
� Campo Energia e Campo Potência: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado. 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Nada a Informar (Vide Regra XXX – Anexo 1): apaga todas as informações que o usuário 
cadastrou na base de dados para a tela de Cadastro Disponibilidade de Usinas Não Despachadas 
Centralizadamente e apresenta a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho). 
 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Botão Importar Todas: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
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� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os últimos dados oficializados pelo ONS, independente do 
tipo da revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro Disponibilidade de Usinas Não 
Despachadas Centralizadamente na base de dados. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar o campo Usina. 
 

2. Preencher os valores desejados (aba de Energia e de Potência) para os campos (meses habilitados). 
 

3. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
Mensagens de Erro: 

 
1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 

irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 
 

 
Figura 343. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 344. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 345. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

4. Se o usuário informar valor de Energia maior que o valor da Potência o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia ou potência, 
dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 346. - Mensagem de Erro – Energia maior que Potência 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 347. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
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3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 348. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro Disponibilidade de 
Usinas Não Despachadas Centralizadamente de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro Disponibilidade de Usinas Não 
Despachadas Centralizadamente os dados serão perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 349. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 350. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 351. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 352. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 353. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 275 

 
 

Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 354. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro Disponibilidade de Usinas Não Despachadas Centralizadamente. Sistema emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram 
exportados de forma correta. 

 
 

 
Figura 355. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 356. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 357. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 358. – Tela de Disponibilidade de Usinas Não Despachadas Centralizadamente – Nada 

a Informar 
 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro 
Disponibilidade de Usinas Não Despachadas Centralizadamente, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 359. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Cadastro 
Disponibilidade de Usinas Não Despachadas Centralizadamente, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 360. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 361. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 6 –Importar Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Todas � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 
 
Observação: 
Após realizar a Importação de Dados o sistema retorna para a tela de Disponibilidade de Usinas 
Despachadas Não Centralizadamente com os valores importados na tela. Para o usuário cadastrar estes valores 
na base de dados será necessário clicar no botão Confirmar. 
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Consulta de Índices de Indisponibilidade de 
Termoelétricas 

 

 
Figura 362. - Tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar índices de indisponibilidade forçada e/ou programada de usinas termoelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Índices de Indisponibilidade. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• O usuário deverá sempre preencher dados para todas as Usinas termoelétricas despachadas 
centralizadamente visíveis para o agente em questão. 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados. Nome fixo na tela de acordo com o acesso. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome das usinas cadastradas na base de dados. 
 

• UF: unidade federativa cadastrada na base de dados de acordo com a usina. 
 

• TIF: valor em percentual da taxa de indisponibilidade forçada cadastrada na base de dados. 
 

• IP: valor em percentual da indisponibilidade programada cadastrada na base de dados. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Índices de Indisponibilidade Termoelétricas. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 363. - Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 

 
Figura 364. – Tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de Termoelétricas – Nada a 

Informar 
 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Consulta de 
Índices de Indisponibilidade Termoelétricas, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 
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Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 365. - Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela, retorna para a tela de Consulta de 
Índices de Indisponibilidade Termoelétricas, sem alterar nenhuma informação. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 366. - Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 367. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Índice de Indisponibilidade já Cadastrado: 
 

1. Clicar no link Nome da Usina � Sistema estende para a tela Cadastrar Índices de Indisponibilidade 
com os dados já preenchidos. 
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Cadastro de Índices de Indisponibilidade de 
Termoelétricas 

 

 
Figura 368. - Tela de Cadastro de Índices de Indisponibilidade de Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir cadastrar índices de indisponibilidade forçada e/ou programada de Usinas-DPP termoelétricas. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Índices de Indisponibilidade. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no Nome 
da Usina (link) desejada. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: nome da usina que o usuário clicou na tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de 
Termoelétricas. Nome fixo na tela. 

 
• UF: unidade federativa da usina. Nome fixo na tela. 

 
• TIF: campo numérico e obrigatório, com até duas casas decimais. Valor percentual entre 0 e 100 

(inclusive). Valor da taxa de indisponibilidade forçada. 
 

• IP: campo numérico e obrigatório, com até duas casas decimais. Valor percentual entre 0 e 100 
(inclusive). Valor da taxa de indisponibilidade programada. 

 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Índices de Indisponibilidade de 
Termoelétricas na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de Termoelétricas. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher a TIF. 
 

2. Preencher o IP. 
 

3.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso” e retorna para a tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de Termoelétricas. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 369. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 
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Observação: 
Os campos TIF e IP são obrigatórios. Se o usuário não preencher qualquer um dos campos, o sistema irá 
emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 370. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 371. – Mensagem de Erro – Data com Erro 

 
 

4. Se o usuário digitar um valor com fora da faixa de TIF e IP (faixa variável entre 0 e 100) o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 372. – Mensagem de Erro – Valor da Faixa de TIF e IP com Erro 
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Ativação 2 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Índices de Indisponibilidade de 
Termoelétricas. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Custo de Operação - UTE 
 

 
Figura 373. – Tela de Consulta de Custo de Operação - UTE 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar informações de custos de geração de Usinas-DPP do tipo termoelétrica. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 

 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Custos. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados.  
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• O usuário deverá sempre preencher dados para todas as Usinas termoelétricas despachadas 
centralizadamente visíveis para o agente em questão. 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome das usinas cadastradas na base de dados. 
 

• Agente: nome dos agentes cadastrados na base de dados de acordo com a usina. 
 

• UF: unidade federativa cadastrada na base de dados acordo com a usina. 
 

• CCC: indica se a usina pertence a CCC. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 

lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (a direita da tela e em vermelho) para a tela de 
Consulta de Custo de Operação - UTE. 

 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 374. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e à direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 
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3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 375. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 376. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 377. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Custo de Geração já Cadastrado: 
 

1. Clicar no link Nome da Usina � Sistema abre a janela para o Cadastro de Custo de Operação de 
UTE. 
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Cadastro de Custo de Operação - UTE 
 

 
Figura 378. – Tela de Cadastro de Custo de Operação - UTE 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar ou importar o custo de geração para Usinas-DPP do tipo termoelétrica para o 
horizonte de cinco anos do ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Custos. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no Nome da Usina (link) 
desejada. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Custos de Operação de UTE é composta por sessenta campos, divididos em 
cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com o ano – mês – limite (tela de Revisão x Entrada de 

Dados) e data de abertura de revisão (tela de Cadastro de Cronograma de Ciclos). Estes dados serão 
informados pelo ONS no ato da configuração de uma revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta a Aba Custo de Operação com unidade em R$/MWh. 

 
• Para cadastrar valores repetidos o usuário poderá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 

 
• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: nome da Usina selecionada na tela de Consulta de Custos de Operação de UTE. Nome fixo 
na tela. 

 
• UF: unidade federativa da usina. Nome fixo na tela. 

 
 
� Campo Custo de Operação Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado. 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
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� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Custos de Operação – UTE na base de 
dados. 
 
� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Custos de Operação – UTE. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Informar os valores desejados para os campos (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 379. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 380. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 381. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 382. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
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3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 

 
Figura 383. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Custo de Operação 
de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Custo de Operação os dados serão 
perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 384. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 385. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 386. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 387. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 388. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 389. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Consulta de Custo de Operação. Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação 
concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma correta. 

 
 

 
Figura 390. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 391. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Custo de Operação de UTE. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Consulta de Limites de Geração de Usinas 
Termoelétricas 

 

 
Figura 392. – Tela de Consulta de Limites de Geração de Usinas Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar informações de limites (Geração Média Mensal Máxima e Inflexibilidade) de Usinas-DPP 
do tipo termoelétrica. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Limites. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados.  
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• O usuário deverá sempre preencher dados para todas as Usinas termoelétricas despachadas 
centralizadamente visíveis para o agente em questão. 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Usina: nome da Usina cadastrado na base de dados. 
 

• Agente: nome do Agente cadastrado na base de dados de acordo com a usina. 
 

• UF: unidade federativa cadastrada na base de dados de acordo com a usina. 
 

• CCC: informa se a usina pertence a CCC. 
 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 393. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 
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3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 394. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 395. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 396. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Limite de Geração já Cadastrado: 
 

1. Clicar no link Nome da Usina � Sistema abre a janela para o Cadastro de Limite de Geração de 
Usinas Termoelétricas. 
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Cadastro de Limites de Geração de Usinas 
Termoelétricas 

 

 
Figura 397. – Tela de Cadastro de Limites de Geração de Usinas Termoelétricas 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar ou importar os limites de geração (Geração Média Mensal Máxima e 
Inflexibilidade) para usina termoelétrica para o horizonte de cinco anos do ciclo/revisão para o qual estão 
sendo cadastrados os dados para estudo. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Geração, Usinas Termelétricas, opção Limites. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. Clique no Nome da Usina (link) 
desejada. Clique na aba desejada. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Limites de Geração de Usinas Termoelétricas é composta por 02 abas: 
Geração Média Máxima Mensal e Inflexibilidade, ambas compostas de sessenta campos, divididos 
em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com o ano – mês – limite (tela de Revisão x Entrada de 

Dados) e data de abertura de revisão (tela de Cadastro de Cronograma de Ciclos). Estes dados serão 
informados pelo ONS no ato da configuração de uma revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as abas Geração Média Mensal Máxima e Inflexibilidade com unidade em 

MWMédio. 
 

• Para cadastrar valores repetidos o usuário poderá usar os campos Repetir o Valor, Ano e botão OK. 
 

• No uso inicial da tela os campos mês deverão estar vazios (campos em branco). 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Usina: nome da Usina selecionada na tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas. 
Nome fixo na tela. 

 
• UF: unidade federativa da usina. Nome fixo na tela. 

 
� Campo Geração Média Máxima / Inflexibilidade: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado. 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
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� Confirmar: cadastra os dados informados (abas Geração Média Mensal Máxima e Inflexibilidade) na 
tela de Cadastro de Limites de Geração de Usinas Termoelétricas na base de dados. 
 
� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Limites de Geração Usinas Termoelétricas. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Informar os valores desejados para os campos (meses habilitados). 
 

2. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 398. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 399. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 400. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

4. Se o usuário informar valor de Inflexibilidade maior que o valor da Geração Média Mensal Máxima 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia 
ou potência, dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 401. - Mensagem de Erro – Inflexibilidade maior que Potência 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 402. - Tela de Importação de Dados 

 
 

1. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
 
 
Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 02, item XXX. 
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2. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 
 

 
Figura 403. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

3. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Inflexibilidade de 
Usinas Termoelétricas de acordo com o arquivo selecionado. 

 
4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Inflexibilidade de Usinas 
Termoelétricas os dados serão perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 404. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 405. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 406. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 407. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 408. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 409. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 

visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Consulta de Limites de Geração de Usinas Termoelétricas. Sistema emite mensagem na barra 
de “status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de 
forma correta. 

 
 

 
Figura 410. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 411. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Inflexibilidade de Usinas 
Termoelétricas. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Concluir a Entrada de Dados de GERAÇÃO 
 

 
Figura 412. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao agente confirmar e enviar as informações de geração cadastradas junto ao ONS, para que a análise 
de dados possa prosseguir. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de GERAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu GERAÇÃO, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. Clicar no menu Concluir Entrada de Dados � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão 
enviados ao ONS e a entrada de dados será bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de 
GERAÇÃO?” 

 
2. Se o usuário clicar no botão SIM � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Não � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Após Confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 413. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu GERAÇÃO ou não marcar a opção Nada 
a Informar (exemplo: tela de Consulta de Enchimento de Volume Morto) e clicar no botão SIM, o 
sistema irá emitir uma mensagem com o caso de uso não informado, conforme exemplo descrito no 
quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 414. – Mensagem Padrão – Enchimento de Volume Morto Não Preenchido 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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ANEEL 
 

Cadastro de Dados Financeiros para Estudo 
 

 
Figura 415. – Tela de Cadastro de Dados Financeiros para Estudo 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir cadastrar dados financeiros para o estudo do ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ANEEL e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu ANEEL, opção Dados Financeiros de Estudo. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Taxa de Desconto: campo numérico e obrigatório. Formato: (999999,99) nove caracteres, com até 
duas casas decimais. Unidade: % a.a. 

 
• Valor Normativo: campo numérico e obrigatório. Formato: (999999,99) nove caracteres, com até 

duas casas decimais. Unidade: R$/MWh. 
 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Dados Financeiros para Estudo 
na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher o campo Taxa de Desconto. 
 

2. Preencher o campo Valor Normativo. 
 

3.  Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 416. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Taxa de Desconto e Valor Normativo são obrigatórios. Se o usuário não preencher qualquer um 
dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
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2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 417. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

Ativação 2 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 418. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 419. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 420. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Consulta de Função de Custo de Déficit 
 

 
Figura 421. – Tela de Consulta de Função de Custo de Déficit 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar valores da curva de custo de déficit por subsistema. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ANEEL e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu ANEEL, opção Função de Custo de Déficit. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Subsistema: nome do subsistema selecionado pelo usuário. Usuário deverá selecionar a opção 
desejada. 

 
� Lista de Resultados: 
 

• De (%): valor inicial do patamar cadastrado na tela Cadastrar Função de Custo de Déficit. 
 

• Até (%): valor final do patamar cadastrado na tela Cadastrar Função de Custo de Déficit. 
 

• Valor R$/MWh: custo relativo do patamar cadastrado na tela Cadastrar Função de Custo de Déficit. 
 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Função de Custo de Déficit. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastrar uma Função de Custo de Déficit: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Função de Custo de Déficit com 
todos os campos em branco. 

 
 
Mensagens de Erro: 

1. Se o usuário não selecionar um subsistema e clicar no botão Consultar sistema irá emitir a mensagem 
descrita no quadro ao lado e posiciona o cursor no campo em branco. 

 

 
Figura 422. – Mensagem de Erro – Subsistema Não Selecionado 
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Ativação 2 – Excluir uma Função de Custo de Déficit da Lista de Resultados: 
 

1. Selecionar o Subsistema. 
 

2. Clicar no botão Consultar � Sistema carrega a lista de resultados de acordo com o Subsistema 
selecionada pelo usuário e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
3. Selecione um item na lista de resultados. 

 
4. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 423. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

5. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Função de Custo de 
Déficit excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso”. 

 
6. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 424. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 3 – Recuperar Ciclo Anterior para o ciclo – revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 425. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 426. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 427. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Função de Custo de Déficit 
 

 
Figura 428. – Tela de Cadastro de Função de Custo de Déficit 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir cadastrar uma faixa de custo de déficit para o ciclo/revisão corrente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ANEEL e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu ANEEL, opção Função de Custo de Déficit e clique no botão Novo ou no link 
relativo ao valor inicial da faixa de consumo. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione 
uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Subsistema: nome do subsistema selecionado na tela de Consulta de Função de Custo de Déficit. 
Nome fixo na tela. 

 
• De: campo numérico e obrigatório. Formato: três caracteres, sem casas decimais. Faixa inicial da 

função de custo. Unidade %. Valor inicial do patamar de redução da carga. 
 

• Até: campo numérico e obrigatório. Formato: três caracteres, sem casas decimais. Faixa inicial da 
função de custo. Unidade %. Valor final do patamar de redução da carga. 

 
• Valor: campo numérico e obrigatório. Formato: nove caracteres, com duas casas decimais. Custo 

relativo ao patamar. Unidade R$/MWh. 
 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Função de Custo de Déficit na 
base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cadastro de Função de Custo de Déficit. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Preencher o campo De. 
 

2. Preencher o campo Até. 
 

3. Preencher o campo Valor. 
 

4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 429. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos De, Até e Valor são obrigatórios. Se o usuário não preencher qualquer um dos campos, o sistema 
irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 430. – Mensagem de Erro – Valor Inválido 

 
 

3. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 431. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 
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4. Se o usuário digitar um valor da faixa final menor ou igual ao valor da faixa inicial o sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 432. - Mensagem de Erro – Faixa Inicial Maior ou Igual a Faixa Final 

 
 

5. Se o usuário digitar um valor de faixa já existente (com superposição de valores) o sistema irá emitir 
a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 433. - Mensagem de Erro – Faixa de Percentual Coincidente 

 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 434. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Função de Custo de Déficit. 
 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Concluir a Entrada de Dados da ANEEL 
 

 
Figura 435. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir a ANEEL confirmar e enviar as suas informações para o ciclo/revisão corrente, junto ao ONS, para 
que a análise possa prosseguir. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

ANEEL e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu ANEEL, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. Clicar no menu Concluir Entrada de Dados � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão 
enviados ao ONS e a entrada de dados será bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de 
ANEEL?”. 

 
2. Se o usuário clicar no botão SIM � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão NÃO � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Após confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 436. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu ANEEL ou não marcar a opção Nada a 
Informar (exemplo: tela de Dados Financeiros de Estudo) e clicar no botão SIM, o sistema irá emitir 
a mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 437. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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DISTRIBUIÇÃO 

Consulta de Montantes de Energia e Demanda 
Adquiridos 

 

 
Figura 438. – Tela de Consulta de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar e ou editar montantes de energia e demanda adquiridos por um distribuidor. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de DISTRIBUIÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Distribuição, opção Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados. Nome fixo na tela. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Produtor Independente: nome do produtor independente que vende energia cadastrado na tela 
Cadastrar Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. 

 
• Usina: nome das usinas cadastradas na tela Cadastrar Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. 

 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 439. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Cadastrar um Novo Montante: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Montantes de Energia e Demanda 
Adquiridos com todos os campos em branco. 

 
 

Ativação 3 – Alterar um Montante já cadastrado na base de dados: 
 

1. Clicar no link Agente Produtor na lista de resultados � Sistema abre a janela para o Cadastro de 
Montantes de Energia e Demanda Adquiridos com todos os campos já preenchidos. 

 
Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 

 
1. Selecione um item na lista de resultados. 

 
2. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 

 

 
Figura 440. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Montantes de Energia e 
Demanda Adquiridos excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
4. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 441. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 442. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 443. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 444. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Montantes de Energia e Demanda 
Adquiridos 

 

 
Figura 445. – Tela de Cadastro de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator cadastrar ou importar os montantes de energia e demanda a serem adquiridos de algum 
produtor independente, para o horizonte de cinco anos do ciclo/revisão para o qual estão sendo cadastrados os 
dados para estudo. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de DISTRIBUIÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Distribuição, opção Montantes de Energia e Demanda Adquiridos e clique no Nome 
da Usina (link) desejada ou no botão Novo. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione 
uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 348 

 
 
CARACTERÍSITICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos é composta por sessenta 
campos, divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela apresenta as Abas Energia e Demanda com unidade respectivas em MWMédio e MW. 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que irá informar os dados. Nome fixo na tela. 
 

• Produtor Independente: relação dos Produtores Independentes cadastrados na base de dados. 
Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Usina: relação das Usinas cadastradas na base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
 
� Campo Energia/Potência Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Montantes de Energia e Demanda 
Adquiridos na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar o Produtor Independente � Sistema carrega o campo usina. 
 

2. Selecionar a Usina. 
 

3. Preencher os valores desejados (aba de Energia e aba de Demanda) para os campos (meses 
habilitados). 

 
4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 446. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
 

2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 447. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 448. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. Os campos: Produtor Independente e Usina estarão 
desabilitadas sempre que o usuário for alterar qualquer dado já cadastrado na base de dados. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
 
 

4. Se o usuário informar valor de Energia maior que o valor da Demanda o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá se posicionar no campo (de energia ou potência, 
dependendo da pasta sendo exibida) com valor incoerente. 

 

 
Figura 449. - Mensagem de Erro – Energia maior que Demanda 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 450. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
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Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 

 
Figura 451. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Consulta de Montantes de 
Energia e Demanda Adquiridos de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Consulta de Montantes de Energia e Demanda 
Adquiridos os dados serão perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 452. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 453. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 454. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 455. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 456. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 457. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT e CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 
visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Consulta de Montantes de Energia e Demanda Adquiridos. Sistema emite mensagem na barra 
de “status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de 
forma correta. 

 

 
Figura 458. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 459. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 
 
 

Ativação 4 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Montantes de Energia e 
Demanda Adquiridos. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Concluir a Entrada de Dados de DISTRIBUIÇÃO 
 

 
Figura 460. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir confirmar o envio de informações de distribuição ao ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

DISTRIBUIÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu DISTRIBUIÇÃO, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá abrir o caso de 
uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. Clicar no menu Concluir Entrada de Dados � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão 
enviados ao ONS e a entrada de dados será bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de 
DISTRIBUIÇÃO?”. 

 
2. Se o usuário clicar no botão SIM � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão NÃO � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Após confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 461. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu DISTRIBUIÇÃO ou não marcar a opção 
Nada a Informar (exemplo: tela de Montantes de Energia e Demanda Adquirido) e clicar no botão 
SIM, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 

 
Figura 462. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO 

Consulta de Montantes de Energia, Potência e Preço 
 

 
Figura 463. – Tela de Consulta de Montantes de Energia, Potência e Preço 

 
 
OBJETIVO: 

Consultar informações de Montantes de Energia, Potência e Preços associados aos intercâmbios 
internacionais do agente em questão. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Importação e Exportação, opção Montantes de Energia, Potência e Preços. O sistema 
irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados. Nome fixo na tela. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Conexão Internacional: nome da conexão selecionada na tela Cadastrar Montantes de Energia, 
Potência e Preço (pré-existente na base de dados). 

 
• Intercâmbio: nome do intercâmbio selecionado na tela Cadastrar de Montantes de Energia, Potência 

e Preço (associado a base de dados do SADEPE pela tela Cadastrar Contrato de Intercâmbio). 
 

• País: nome do país (com o qual o intercâmbio deve ser realizado) associado ao intercâmbio 
selecionado na tela Cadastrar de Montantes de Energia, Potência e Preço. 

 
• Subsistema: nome do subsistema (a qual o intercâmbio pertence) associado ao intercâmbio 

selecionado na tela Cadastrar de Montantes de Energia, Potência e Preço. 
 

• Tipo: nome do tipo, opções Importação e Exportação associado ao intercâmbio selecionado na tela 
Cadastrar de Montantes de Energia, Potência e Preço. 

 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Montantes de Energia, Potência e Preço. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Montantes de Energia, Potência e Preço. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 464. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Cadastrar de Novas Informações: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Montantes de Energia, Potência e 
Preço com todos os campos em branco. 

 
 

Ativação 3 – Excluir um Montante de Energia, Potência e Preço da Lista de Resultados: 
 

1. Selecione um item na lista de resultados. 
 

2. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 465. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Montantes de Energia e 
Demanda Adquiridos excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
4. Se o usuário clicar no botão CANCELAR � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma 

informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 466. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 
 

Ativação 4 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 467. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada, emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 468. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 365 

 
 

2. Se este item não foi especificado pelo ONS para a entrada de dados na revisão atual, o sistema exibe 
a mensagem: 

 

 
Figura 469. - Mensagem de Erro – Item não marcado para a revisão atual 
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Cadastro de Montantes de Energia, Potência e Preço 
 

 
Figura 470. – Tela de Cadastro de Montantes de Energia, Potência e Preço 

 
 
OBJETIVO: 

Cadastrar Montantes de Energia e Potência máximos e mínimos e Preço associados aos intercâmbios 
cadastrados para o Agente em questão. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Importação - Exportação, opção Montantes de Energia, Potência e Preço e clique no 
Nome do Intercâmbio (link) desejado ou no botão Novo. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. 
Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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CARACTERÍSITICAS GERAIS: 
 

• A tela de Cadastro de Montantes de Energia, Potência (máximos e mínimos) e Preço é composta por 
sessenta campos, divididos em cinco anos, informados de acordo com o horizonte do estudo (ciclo). 

 
• Os campos estarão habilitados de acordo com a data de abertura de revisão (tela de Cadastro de 

Cronograma de Ciclos). Estes dados serão informados pelo ONS no ato da configuração de uma 
revisão. 

 
• Os campos desabilitados estarão em cinza para facilitar a visualização da tela. 

 
• A tela está dividia em abas Energia Mínima e Máxima e Potência Mínima e Máxima com unidade 

respectivas em MWMédio, MW e Preço em R$/MWh. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que irá informar os dados. Nome fixo na tela. 
 

• Conexão Internacional: relação das conexões internacionais cadastradas na base de dados. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Intercâmbio: relação dos intercâmbios cadastrados na base de dados. Os intercâmbios que aparecem 

na lista de opções são cadastrados no sistema a partir da tela Cadastrar Contrato de Intercâmbio. 
Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• País: Informado a partir da seleção do intercâmbio. Nome fixo na tela. 

 
• Tipo: Informado a partir da seleção do intercâmbio. Nome fixo na tela. 

 
• Subsistema: Informado a partir da seleção do intercâmbio. Nome fixo na tela. 

 
 
� Campo Energia/Potência e Custo Mensal: campo numérico e obrigatório. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 
� Campo Repetir o valor: campo numérico e opcional. 
Função: cadastrar valores repetidos para todos os meses de cada ano do horizonte. 
Formato: nove caracteres (999999,99), com até duas casas decimais. 
Usuário deverá preencher o valor a ser cadastrado 
 

• Campo Ano: campo numérico com as seguintes opções: Todos, Ano 01, Ano 02, Ano 03, Ano 04 e 
Ano 05, onde o ano é definido de acordo com o horizonte de estudo da revisão. Usuário deverá 
selecionar o Ano que deseja cadastrar os valores preenchidos no campo Repetir o Valor. 

 
• Botão OK: preenche os valores especificados no campo Repetir o Valor, de acordo com a opção 

selecionada no campo Ano. Para confirmar o cadastro dos dados na base será necessário que o 
usuário clique no botão Confirmar. 

 
� Botão Importar Dados: abre a janela para a Importação de Arquivos. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 368 

 
 
� Botão Exportar Dados: abre a janela para a Exportação de Arquivos. 
 
� Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Montantes de Energia, Potência e 
Preço na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Voltar: retorna para a tela de Consulta de Montantes de Energia, Potência e Preço. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar a Conexão Internacional � Sistema carrega o campo intercâmbio. 
 

2. Selecionar o Intercâmbio� Sistema preenche os campos País, Tipo e Subsistema. 
 

3. Preencher os valores desejados (aba de Energia Mínima, aba de Energia Máxima, aba de Potência 
Mínima, aba de Potência Máxima e aba de Preço) para os campos (meses habilitados). 

 
4. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 471. - Mensagem de Erro – Campo Numérico 
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2. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: 12,345) para qualquer campo numérico 
o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com 
erro. 

 

 
Figura 472. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 

 
 

3. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 473. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Em caso de alteração de dados cadastrados, o usuário deverá informar os novos dados nos campos específicos 
que deseja modificar e acionar o botão Confirmar. 
(os passos são exatamente iguais aos descritos na ativação 01). 
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Ativação 2 – Importação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Importar Dados � Sistema abre a janela para a Importação de Dados. 
 

 
Figura 474. - Tela de Importação de Dados 

 
 

2. Selecionar o tipo do arquivo (formato XLS, TXT e CSV) que deverá ser importado. 
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Observação: 
O usuário só poderá selecionar um formato por importação. 
O tipo de arquivo deverá seguir o formato estabelecido no Anexo 2, item XXX. 
 
 

3. Clicar no botão Procurar, o usuário deverá selecionar o arquivo que deseja importar. 
 

 
Figura 475. - Tela de Seleção – Arquivo Desejado 

 
 

4. Clicar no botão Executar � Sistema importa os dados para a tela de Cadastro de Montantes de 
Energia, Potência e Preço de acordo com o arquivo selecionado. 

 
5. Clicar no botão Confirmar � Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 

com sucesso”, informando que os dados foram cadastrados na base de dados. 
 
 
Observação: 
Sempre que importar dados, o usuário deverá clicar no botão Confirmar, se quiser cadastrar os dados na base 
de dados. Se não clicar no botão Confirmar e sair da tela de Cadastro de Montantes de Energia, Potência e 
Preço os dados serão perdidos (apagados). 
 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS) e não selecionar um arquivo no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 476. - Mensagem de Erro – Arquivo não Selecionado 
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2. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o mesmo 
formato (exemplo: XLS), mas com algum campo mês – ano em branco, o sistema, após o usuário 
clicar em Confirmar, irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no 
campo em branco. 

 

 
Figura 477. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 

3. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar um arquivo com erro no 
“browser” do seu micro e clicar no botão Executar, o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e cancelará a operação. 

 
“Problemas na formação do arquivo na linha X. Verifique o “layout” esperado”. 

Figura 478. - Mensagem de Erro – Arquivo com Erro 
 
 

4. Se o usuário escolher um formato qualquer (exemplo: XLS) e importar um arquivo com o formato 
diferente (exemplo: TXT), o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 479. - Mensagem de Erro – Formato Inválido 
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5. Se o usuário escolher um arquivo com o formato XLS e importar uma planilha excel sem renomear a 
pasta de trabalho para SADEPE, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 480. - Mensagem de Erro – Pasta não Encontrada 
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Ativação 3 – Exportação de Dados: 
 

1. Clicar no botão Exportar Dados � Sistema abre a janela para a Exportação Dados. 
 

 
Figura 481. - Tela de Exportação de Dados 

 
 

2. Selecionar o formato do arquivo que deverá ser exportado (formato XLS, TXT ou CSV). 
 

3. Clicar no botão Executar. 
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4. Informar se o arquivo será salvo em uma pasta do micro ou se o arquivo será aberto para 

visualização. � Sistema exporta os dados para a pasta desejada de acordo com os dados gravados na 
tela de Cadastro de Montantes de Energia, Potência e Preço. Sistema emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”, informando que os dados foram exportados de forma 
correta. 

 
 

 
Figura 482. - Tela de Seleção – Pasta onde o Arquivo será Armazenado 

 
 

Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário selecionar um formato qualquer (exemplo: XLS), selecionar uma pasta para a 
exportação, clicar no botão Executar e ocorrer algum erro, o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e irá cancelar a operação. 

 
“Problemas na gravação do arquivo Y <descrição do problema>”. 

Figura 483. - Mensagem de Erro – Erro no Armazenamento do Arquivo 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 376 

 
 

Ativação 4 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 484. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 5 – Voltar: 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Montantes de Energia, Potência 
e Preço. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Tela de Consulta de Cronograma de Indisponibilidades 
de Intercâmbio 

 

 
Figura 485. – Tela de Consulta de Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbios 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir consultar contratos de intercâmbio de importação e exportação. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Importação e Exportação, opção Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbios. 
O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Agente: nome do Agente que informa os dados. Nome fixo na tela. 
 
 
Lista de Resultados (ordenada alfabeticamente por nome): 
 

• Conexão Internacional: nome da conexão internacional cadastrada na tela Cadastrar Cronograma 
de Indisponibilidade de Intercâmbio. 

 
• Intercâmbio: nome do intercâmbio cadastrado na tela Cadastrar Cronograma de Indisponibilidade 

de Intercâmbio. 
 

• Data de Início: data de início da indisponibilidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de 
Indisponibilidade de Intercâmbio. Formato: dd/mm/aaaa. 

 
• Data de Fim: data de término da indisponibilidade cadastrada na tela Cadastrar Cronograma de 

Indisponibilidade de Intercâmbio. Formato: dd/mm/aaaa. 
 

• Número de Dias: diferença entre a data de início e a data de término da indisponibilidade cadastrada 
na tela Cadastrar Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio. 

 
 
� Botão Nada a Informar: apaga todas as informações que o usuário cadastrou na base de dados (itens da 
lista de resultados) e marca a opção Nada a Informar (à direita da tela e em vermelho) para a tela de Consulta 
de Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio. 
 
� Botão Novo: abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio. 
 
� Botão Excluir: exclui um item da lista de resultados, após seleção do usuário. 
 
� Botão Recuperar Ciclo Anterior: recupera os dados oficializados pelo ONS, independente do tipo da 
revisão (tanto recupera as informações cadastradas na base de dados quanto o “flag” Nada a Informar). 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Nada a Informar para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Nada a Informar � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 486. – Mensagem Padrão – Nada a Informar 
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2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema apaga todos os dados cadastrados na base de dados e 
exibe o texto Nada a Informar, em vermelho e a direita na tela, para o conjunto de dados do ciclo - 
revisão em questão. Também emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com 
sucesso”. 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
 
 

Observação: 
O “status” Nada a Informar será modificado sempre que o usuário fizer qualquer alteração e/ou inclusão 
na tela. O texto Nada a Informar ficará invisível para o usuário. 

 
 

Ativação 2 – Cadastrar novo Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio: 
 

1. Clicar no botão Novo � Sistema abre a janela para o Cadastro de Cronograma de Indisponibilidade 
de Intercâmbio com todos os campos em branco. 

 
 

Ativação 3 – Alterar Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio: 
 

1. Clicar no link Nome do Intercâmbio na lista de resultados � Sistema abre a janela para o Cadastro 
de Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio com todos os campos preenchidos. 

 
 

Ativação 4 – Excluir uma Usina da Lista de Resultados: 
 

1. Selecione um item na lista de resultados. 
 

2. Clicar no botão Excluir� Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 487. – Mensagem Padrão – Excluir Dados 

 
 

3. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela de Consulta de Montantes de Energia e 
Demanda Adquiridos excluindo a opção selecionada anteriormente e emite mensagem na barra de 
“status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
4. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um item na lista de resultados e clicar no botão Excluir, sistema irá 
emitir a mensagem descrita no quadro abaixo. 

 

 
Figura 488. – Mensagem de Erro – Item da Lista de Resultado Não Selecionado 

 
 

Ativação 5 – Recuperar Ciclo Anterior para o Ciclo – Revisão em questão: 
 

1. Clicar no botão Recuperar Ciclo Anterior � Sistema apresenta a mensagem: 
 

 
Figura 489. – Mensagem Padrão – Recuperar Ciclo Anterior 

 
 

2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema recupera os dados da última revisão oficializada de 
todos os intercâmbios cadastrados para o Agente em questão, emite mensagem na barra de “status”: 
“Operação concluída com sucesso” e permanece na mesma tela. 

 
3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar nenhuma informação. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se não houver revisão oficializada anterior à revisão atual, o sistema exibe a mensagem: 
 

 
Figura 490. – Mensagem de Erro – Recuperar Ciclo Anterior 
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Tela de Cadastro de Cronograma de Indisponibilidades 
de Intercâmbio 

 

 
Figura 491. – Tela de Cadastro de Cronograma Indisponibilidades de Intercâmbio 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir cadastrar contrato de intercâmbio de importação/exportação para o agente. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

Agente de IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu Importação e Exportação, opção Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbio e 
clique no botão Novo ou no link Nome do Intercâmbio. O sistema irá abrir o caso de uso Selecionar Revisão. 
Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Agente: nome do agente que está acessando o sistema. Nome fixo na tela. 
 

• Conexão Internacional: campo obrigatório. Relação das conexões internacionais cadastradas na 
base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. Quando for alteração de dados já 
cadastrados na base, campo desabilitado. 

 
• Intercâmbio: campo obrigatório. Relação de contratos de intercâmbio cadastrados na base de dados 

de acordo com a conexão selecionada. Usuário deverá selecionar a opção desejada. Quando for 
alteração de dados já cadastrados na base, campo desabilitado. 

 
• Data de Início: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o início da 

indisponibilidade. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 
 

• Data de Fim: campo numérico e obrigatório. Formato: (dd/mm/aaaa). Indica o término da 
indisponibilidade. Por regra definida pelo sistema a data será sempre maior ou igual a data atual. 

 
• Motivo: texto livre para o usuário informar a justificativa da indisponibilidade. 

 
 
� Botão Novo: limpa todos os campos da tela para um novo cadastro. 
 
� Botão Confirmar: cadastra os dados informados na tela de Cadastro de Cronograma de 
Indisponibilidade de Intercâmbios na base de dados. 
 
Observação: Se o usuário alterar e/ou cadastrar novas informações na tela para confirmar o cadastro dos 
dados na base será necessário que o mesmo usuário sempre clique no botão Confirmar. 
 
� Botão Voltar: retorna para a tela de Consulta de Cronograma de Indisponibilidade de Intercâmbios. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

1. Selecionar uma Conexão Internacional � Sistema carrega o campo Intercâmbio. 
 

2. Selecionar o Intercâmbio. 
 

3. Preencher o campo Data de Início. 
 

4. Preencher o campo Data de Fim. 
 

5. Preencher o campo Justificativa. 
 

6.  Clicar no botão Confirmar� Sistema emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída 
com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não selecionar um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 492. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Conexão Internacional, Intercâmbio, Data de Início, Data de Fim e Motivo são obrigatórios. Se o 
usuário não selecionar qualquer um dos campos, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 493. – Mensagem de Erro –Campo Numérico 

 
3. Se o usuário digitar um valor com formato errado (exemplo: dia = 32, mês = 15) para qualquer 

campo numérico o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor 
no campo com erro. 

 

 
Figura 494. – Mensagem de Erro – Data com Erro 
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4. Se o usuário digitar uma data menor que a data atual o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 495. – Mensagem de Erro – Data Início menor que Data Atual 

 
 

5. Se o usuário digitar uma data final menor que a data inicial o sistema irá emitir a mensagem descrita 
no quadro abaixo e posiciona o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 496. – Mensagem de Erro – Data Fim menor que Data Início  

 
 
 

Ativação 2 – Limpar todos os campos da tela: 
 

1. Clicar no botão Novo � O sistema limpa todos os campos da tela. 
 
 
Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário estiver alterando um cadastro já efetuado e clicar no botão novo o sistema emite a 
seguinte mensagem: 

 

 
Figura 497. - Mensagem de Erro – Salvar Dados já Cadastrados  

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema atualiza a tela, grava os dados na base e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
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3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem alterar (gravar) nenhuma 
informação. 

 
 

Ativação 3 – Voltar 
 

1. Clicar no botão Voltar � Sistema retorna para a tela de Consulta de Cronograma de 
Indisponibilidade de Intercâmbio. 

 
 
Observação: 
A qualquer momento que o usuário clicar em Voltar o sistema retorna, de imediato, para a tela anterior (tela 
de consulta). Não importa se existem ou não campos digitados. 
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Concluir a Entrada de Dados de IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO 

 

 
Figura 498. - Tela de Conclusão de Entrada de Dados 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao ator consistir as informações de importação/exportação, já alteradas e validadas pelo próprio 
ONS. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOO e ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO, opção Concluir Entrada de Dados. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisão aberta e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

Não aplicada para esta tela. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Conclusão da Entrada de Dados: 
 

1. � Sistema emite mensagem: “Todos os dados serão enviados ao ONS e a entrada de dados será 
bloqueada. Confirma a conclusão da entrada de dados de IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO ?” 

 
2. Se o usuário clicar no botão OK � Sistema faz as consistências do negócio, conclui a entrada de 

dados e emite mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 

3. Se o usuário clicar no botão Cancelar � Sistema fecha a janela sem concluir a entrada de dados. 
 
 
Observação: 
Após a conclusão da entrada de dados os botões das telas para cadastro ficam invisíveis. 
 
Após Confirmar a conclusão da entrada de dados o sistema emite a seguinte mensagem: 
 

 
Figura 499. - Tela de Confirmação da Conclusão de Entrada de Dados 
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Mensagens de Erro: 
 

1. Se o usuário não preencher dados em alguma tela do menu IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO ou 
não marcar a opção Nada a Informar (exemplo: tela de Montantes de Energia, Potência e Preço) e 
clicar no botão SIM, o sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá cancelar a 
operação. 

 

 
Figura 500. – Mensagem Padrão – Dados Não Preenchidos 

 
 
Observação: 
Se o usuário já realizou a conclusão de entrada de dados do Agente e clicar no botão OK novamente, o 
sistema irá emitir a mensagem: “Conclusão de Entrada de Dados já efetuada anteriormente”. 
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Solicitar Cadastro de Novas Usinas 
 

 
Figura 501. - Tela de Solicitação de Cadastro de Nova Usina 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir ao agente solicitar cadastro de usinas não disponíveis no SADEPE. 
 
 
QUEM PODE SOLICITAR: 

Agente de CCC, DISTRIBUIÇÃO, GERAÇÃO e IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu CCC, opção Solicitar Cadastro de Nova Usina. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
Ou 
 
Clique no menu DISTRIBUIÇÃO, opção Solicitar Cadastro de Nova Usina. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
Ou 
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Clique no menu GERAÇÃO, opção Solicitar Cadastro de Nova Usina. O sistema irá abrir o caso de uso 
Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
Ou 
 
Clique no menu IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, opção Solicitar Cadastro de Nova Usina. O sistema irá 
abrir o caso de uso Selecionar Revisão. Selecione uma revisão aberta na lista de resultados. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões abertas, marcadas para o estudo atual e com o prazo para a entrada de dados válidos. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

• Usina: nome da nova usina solicitada. Obrigatório e em branco. Usuário deverá preencher o campo 
com o nome da usina desejado. 

 
• UF: unidade federativa da nova usina. Lista com todas as unidades federativas já cadastradas na base 

de dados, obrigatório. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Tipo: tipo da nova usina. Lista com todos os tipos já cadastrados na base de dados, obrigatório. 
Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Rio: nome do rio, em branco e desabilitado. Só estará habilitado se o tipo de usina escolhido for 

Hidroelétrica. Quando habilitado, contém lista com todos os rios já cadastrados na base de dados, 
obrigatório. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Combustível: nome do combustível, desabilitado. Só estará habilitado se o tipo de usina escolhido 

for Termoelétrica. Quando habilitado contém lista com todos os combustíveis já cadastrados na 
base de dados. Usuário deverá selecionar a opção desejada. 

 
� Por Inclusão: marcado por padrão. Indica que a usina solicitada é nova para o SADEPE. 

 
� Conversão de Combustível: Em branco. Se for selecionada pelo usuário, indica que a 

usina já existe no SADEPE e que seu combustível será alterado (só aparece habilitado se o 
tipo de usina escolhido for Termoelétrica ou Nuclear). 

 
• Comentário: campo texto. Usuário poderá ou não preencher este campo, opcional. 

 
• Número de Unidades (por conjunto): indica o número da unidade. Usuário deverá preencher pelo 

menos um dos campos em branco. 
 

• Potência: valor da potência solicitada. Usuário deverá preencher este campo de acordo com o 
número de unidades informado. 

 
 
� Botão Confirmar: cadastra a solicitação de inclusão de uma nova usina no SADEPE. 
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TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Solicitação de Cadastro de Nova Usina – Termoelétrica ou Nuclear: 
 

1. Preencher o campo Usina. 
 

2. Selecionar o campo UF. 
 

3. Selecionar o campo Tipo = Termoelétrica ou Nuclear � Sistema habilita o campo Combustível. 
 

4. Selecionar o campo Combustível. 
 

5. Selecionar a opção Por Inclusão. 
 

6. Preencher o campo Comentário (opcional). 
 

7. Preencher o campo Número de unidades. 
 

8. Preencher o campo Potência. 
 

9. Clicar no botão Confirmar � Sistema consiste os dados, envia e-mail para o ONS e emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 

 
 

Mensagens de Erro: 
 
 

1. Se o usuário não selecionar ou preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o 
sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo 
não preenchido. 

 

 
Figura 502. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, UF, Tipo, Combustível (opção termelétrica) ou Rio (opção hidroelétrica), Número de 
Unidades e Potência são obrigatórios. Se o usuário não selecionar ou preencher qualquer um dos campos, o 
sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 
Caso o agente possua mais de 06 (seis) conjuntos de unidades geradoras a serem cadastrados para uma mesma 
usina, ele deverá abrir duas solicitações. 
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2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro ao lado e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 503. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
Observação: 
Os campos Número de Unidades e Potência são numéricos. Se o usuário não preencher qualquer um dos 
campos de forma correta, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 

Ativação 2 – Solicitação de Alteração de Cadastro de Usina - Termoelétrica: 
 

1. Preencher o campo Usina. 
 

2. Selecionar o campo UF. 
 

3. Selecionar o campo Tipo = Termoelétrica � Sistema habilita o campo Combustível. 
 

4. Selecionar o campo Combustível. 
 

5. Selecionar a opção Conversão de Combustível. 
 

6. Preencher o campo Comentário (opcional). 
 

7. Preencher o campo Número de unidades. 
 

8. Preencher o campo Potência. 
 

9. Clicar no botão Confirmar � Sistema consiste os dados, envia e-mail para o ONS e emite 
mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
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Mensagens de Erro: 
 
 

1. Se o usuário não selecionar ou preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o 
sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo 
não preenchido. 

 

 
Figura 504. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, UF, Tipo, Combustível (opção termelétrica) ou Rio (opção hidroelétrica), Número de 
Unidades e Potência são obrigatórios. Se o usuário não selecionar ou preencher qualquer um dos campos, o 
sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 
Caso o agente possua mais de 06 (seis) conjuntos de unidades geradoras a serem cadastrados para uma mesma 
usina, ele deverá abrir duas solicitações. 
 
 

2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro ao lado e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 505. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
Observação: 
Os campos Número de Unidades e Potência são numéricos. Se o usuário não preencher qualquer um dos 
campos de forma correta, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
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Ativação 3 – Solicitação de Cadastro de Nova Usina – Hidroelétrica ou Bombeamento ou 
Reversível: 
 

1. Preencher o campo Usina. 
 

2. Selecionar o campo UF. 
 

3. Selecionar o campo Tipo = Hidroelétrica ou Bombeamento ou Reversível � Sistema habilita o 
campo Rio. 

 
4. Preencher o campo Rio. 

 
5. Preencher o campo Comentário (opcional). 

 
6. Preencher o campo Número de unidades. 

 
7. Preencher o campo Potência. 

 
8. Clicar no botão Confirmar � Sistema consiste os dados, envia e-mail para o ONS e emite 

mensagem na barra de “status”: “Operação concluída com sucesso”. 
 
 

Mensagens de Erro: 
 
 

1. Se o usuário não selecionar ou preencher um campo obrigatório e clicar no botão Confirmar o 
sistema irá emitir a mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo 
não preenchido. 

 

 
Figura 506. – Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos Usina, UF, Tipo, Combustível (opção termelétrica) ou Rio (opção hidroelétrica), Número de 
Unidades e Potência são obrigatórios. Se o usuário não selecionar ou preencher qualquer um dos campos, o 
sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
 
 
Caso o agente possua mais de 06 (seis) conjuntos de unidades geradoras a serem cadastrados para uma mesma 
usina, ele deverá abrir duas solicitações. 
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2. Se o usuário digitar um valor não numérico (exemplo: a) para qualquer campo numérico o sistema 
irá emitir a mensagem descrita no quadro ao lado e irá posicionar o cursor no campo com erro. 

 

 
Figura 507. – Mensagem de Erro – Campo Numérico 

 
Observação: 
Os campos Número de Unidades e Potência são numéricos. Se o usuário não preencher qualquer um dos 
campos de forma correta, o sistema irá emitir a mensagem de erro descrita. 
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RELATÓRIOS 

Emitir Relatório de Dados dos Agentes 
 

 
Figura 508. - Tela de Configuração do Relatório de Dados dos Agentes 

 
 
OBJETIVO: 

Emitir relatórios com os dados enviados pelos agentes. 
 
 
QUEM PODE CADASTRAR: 

AGENTE ou ONS. 
 
 
COMO ACESSAR: 

Agente: clique no menu RELATÓRIOS, opção Relatório de Dados dos Agentes. 
 
 
PRÉ – CONDIÇÕES: 

Agente: revisões com os dados já enviados pelos Agentes. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

� Cabeçalho: 
 

• Campo Ciclo: lista dos ciclos cadastrados no sistema, obrigatório. Usuário deverá selecionar a 
opção desejada. 

 
• Campo Revisão: lista em branco. Preenchida a partir da escolha do ciclo, obrigatório. Usuário 

deverá selecionar a opção desejada. 
 

• Campo Etapa: lista em branco. Preenchida a partir da escolha da revisão, obrigatório. Usuário 
deverá selecionar a opção desejada. 

 
• Campo Agente: desabilitado e com o agente que está acessando o sistema selecionado. Usuário 

deverá selecionar a opção desejada. 
 
� Botão Consultar: após ser acionado pelo usuário, preenche a lista de relatórios com a lista de itens 
correspondentes à etapa selecionada de acordo com a revisão. 
 
 
� Lista de Resultados: 
 

• Relatórios: opções de acordo com o perfil do agente, obrigatório. Usuário poderá escolher mais de 
opção se assim desejar. 

 
�  
� Botão Exibir Relatório: emite o relatório em PDF. 
 
 
TIPOS DE ATIVAÇÃO: 
 

Ativação 1 – Cadastro de Dados: 
 

3. Selecionar o Ciclo � Sistema carrega o campo revisão com a lista de revisões pertencentes ao ciclo 
selecionado. 

 
4. Selecionar a Revisão � Sistema carrega o campo etapa com a lista de etapas cadastradas para o 

agente em questão. 
 

5. Selecionar a Etapa. 
 

6. Clicar no botão Consultar � Sistema preenche a lista de relatórios com a lista de itens 
correspondentes à etapa selecionada configurados de acordo com a revisão escolhida. 

 
7. Selecionar um ou mais relatórios na lista de relatórios. 

 
8. Clicar no botão Exibir Relatório � Sistema emite o relatório em PDF. 
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Mensagens de Erro: 
 

4. Se o usuário deixar qualquer um dos campos obrigatórios em branco o sistema irá emitir a 
mensagem descrita no quadro abaixo e irá posicionar o cursor no primeiro campo não preenchido. 

 

 
Figura 509. - Mensagem de Erro – Campo Obrigatório 

 
 
Observação: 
Os campos: Ciclo, Revisão e Etapa são obrigatórios para consulta de dados. 
 
 

5. Se o usuário não selecionar pelo menos um relatório o sistema irá emitir a mensagem descrita no 
quadro abaixo. 

 

 
Figura 510. - Mensagem de Erro – Relatório Não Selecionado 

 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

• Para cada item selecionado pelo usuário no campo relatório, o sistema irá gerar um relatório 
independente. 

 
• Caso não existam informações cadastradas para um agente específico, o sistema irá apresentar a 

mensagem: “Dados não cadastrados”. 
 

• Caso o usuário tenha marcado Nada a Informar, o sistema irá apresentar a mensagem: “Nada 
Informado”. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR ETAPA: 

Relatórios MME 

Capacidade Máxima de Oferta 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 

Relatórios CCC 

Informações sobre Combustíveis 
Serão gerados 02 relatórios para esse item. 
 
CONSUMO ESPECÍFICO 

COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO 
NOME 
USINA UF SISTEMA AGENTE 

TIPO CONSUMO 
ESPECÍFICO 

COMPRA 
MÍNIMA 
MENSAL 

TIPO CONSUMO 
ESPECÍFICO 

COMPRA 
MÍNIMA 
MENSAL 

          
          
          

 
Nome Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Agente: nome do agente proprietário da usina. 
Tipo: tipo do combustível. 
Consumo Específico: valor do consumo específico. 
Compra Mínima Mensal: volume de compra informado. 
 
PREÇO COMBUSTÍVEL 

COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO 
NOME 
USINA UF SISTEMA AGENTE FAIXA 

INICIAL FAIXA FINAL PREÇO FAIXA 
INICIAL FAIXA FINAL PREÇO 

          
          
          

 
Nome Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Agente: nome do agente proprietário da usina. 
Faixa Inicial: valor da faixa inicial. 
Faixa Final: valor da faixa final. 
Preço: preço da faixa. 
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Custo de Operação 
Esse relatório deverá apresentar apenas as usinas da CCC. 
Esse relatório terá quebras por usina. 
O agente de CCC só visualizará as informações referentes ao seu respectivo horizonte definidos no caso de 
uso de configuração 
Esse relatório terá quebra por usina, além da quebra por agente. 
 
CUSTO DE OPERAÇÃO - NOME USINA - TIPO COMBUSTÍVEL- UF - SISTEMA  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 

Limites de Operação de Usinas Termoelétricas 
NOME USINA - TIPO COMBUSTÍVEL - UF - SISTEMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 

Relatórios Itaipu 

Dados de Previsão de Suprimento a ANDE 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
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Cronograma de Expansão 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
POTÊNCIA 

CADASTRADA 
POTÊNCIA 

INFORMADA 
DATA COMENTÁRIO 

         
 

         
 

 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Potência Cadastrada: valor da potência cadastrada para essa unidade geradora. 
Potência Informada: valor da potência informada pelo agente no cronograma de expansão. 
Data: data de entrada da unidade geradora. 
Comentário: comentário informado pelo agente. 
 
 

Cronograma de Manutenções 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
DATA 

INICIAL 
DATA 
FINAL 

Nº 
DIAS 

SGI JUSTIFICATIVA 

          
          
          
 
 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Data Inicial: data de início de manutenção. 
Data Final: data de término da manutenção. 
No. de Dias: Intervalo de dias entre a data inicial e final (considerar apenas dias inteiros). 
SGI: Deve aparecer o valor ‘X’ se essa manutenção veio do SGI. 
Justificativa: Justificativa informada pelo agente. 
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Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN 
DISPONIBILIDADE DE ENERGIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
DISPONIBILIDADE DE POTÊNCIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 

Consumo Interno de Itaipu 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 

Restrições Operativas 
Esse relatório, além da quebra por agente que é padrão, deverá ter uma quebra por usina. 
 
NOME USINA - UF – SISTEMA 

TIPO 
RESTRIÇÃO 

DATA 
INICIAL 

DATA 
FINAL 

VALOR JUSTIFICATIVA 

     
     
     

 
 
Tipo de Restrição: Tipo da restrição informada. 
Data Inicial: Data de início da restrição. 
Data Final: Data de término da restrição. 
Valor: Valor da restrição. 
Justificativa: Justificativa da restrição. 
 
IMPORTANTE: Quando a restrição for do tipo “Outras Restrições”, o sistema deve mostrar o texto 
iniciando no campo data inicial e prolongando até a justificativa. 
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Relatórios de Geração 

Enchimento de Volume Morto 
NOME USINA UF SISTEMA DATA INICIAL DATA FINAL 

     
     

 
Nome Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Data Inicial: data de início do enchimento de volume morto. 
Data Final: data de término de enchimento de volume morto. 
 
 

Cronograma de Expansão 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
POTÊNCIA 

CADASTRADA 
POTÊNCIA 
INFORMAD

A 

DATA COMENTÁRIO 

         
 

         
 

 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Potência Cadastrada: valor da potência cadastrada para essa unidade geradora. 
Potência Informada: valor da potência informada pelo agente no cronograma de expansão. 
Data: data de entrada da unidade geradora. 
Comentário: comentário informado pelo agente. 



  

Assunto Revisão Responsável 
Manual do Usuário – SADEPE A GPO2 

 

 405 

 
 

Cronograma de Repotenciação 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
POTÊNCIA 

CADASTRADA 
POTÊNCIA 
INFORMAD

A 

DATA ATO LEGAL 

         
 

         
 

 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Potência Cadastrada: valor da potência cadastrada para essa unidade geradora. 
Potência Informada: valor da potência informada pelo agente no cronograma de repotenciação. 
Data: data da repotenciação. 
Ato Legal: descrição do ato legal informado pelo agente. 
 
 

Cronograma de Desativação 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
COMBUSTÏVEL DATA ATO LEGAL 

        
        

 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Data: data da desativação. 
Ato Legal: descrição do ato legal informado pelo agente. 
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Cronograma de Conversão de Combustível 
DE    PARA 

USINA UF SISTEMA UNIDAD
E 

COMBUSTÍVEL  DATA  USINA UNIDADE COMBUSTÍVEL 

           
           

 
Usina: nome da usina de onde a unidade a ser convertida será desativada. 
UF: UF dessa usina. 
Sistema: Sistema dessa usina. 
Unidade: Número da unidade geradora da usina que será convertida. 
Combustível: Combustível da unidade antes da conversão. 
Data: Data de conversão 
Usina: Nome da usina para onde a unidade será convertida. 
Unidade: Número da nova unidade geradora após a conversão. 
Combustível: Combustível da unidade após a conversão. 
 
 

Cronograma de Manutenções 
USINA UF SISTEMA TIPO UNIDAD

E 
DATA 

INICIAL 
DATA 
FINAL 

Nº 
DIAS 

SGI JUSTIFICATIVA 

          
          
          
 
Usina: nome da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
Tipo: tipo da usina (T – termoelétricas, H – hidroelétricas, O – outras). 
Unidade: número da unidade geradora. 
Data Inicial: data de início de manutenção. 
Data Final: data de término da manutenção. 
Número de Dias: Intervalo de dias entre a data inicial e final (considerar apenas dias inteiros). 
SGI: Deve aparecer o valor ‘X’ se essa manutenção veio do SGI. 
Justificativa: Justificativa informada pelo agente. 
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Consumo de Energia por Bombeamento 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
Observação: 
Em cada campo mostrar o valor de energia consumida por bombeamento informada pelo agente. 
 
 

Restrições Operativas 
Esse relatório, além da quebra por agente que é padrão, deverá ter uma quebra por usina. 
 
 
NOME USINA - UF - SISTEMA 

TIPO 
RESTRIÇÃO 

DATA 
INICIAL 

DATA 
FINAL 

VALOR JUSTIFICATIVA 

     
     
     

 
 
Tipo de Restrição: Tipo da restrição informada. 
Data Inicial: Data de início da restrição. 
Data Final: Data de término da restrição. 
Valor: Valor da restrição. 
Justificativa: Justificativa da restrição. 
 
IMPORTANTE: Quando a restrição for do tipo “Outras Restrições”, o sistema deve mostrar o texto 
iniciando no campo data inicial e prolongando até a justificativa. 
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Disponibilidades de Usinas Não Despachadas Centralizadamente 
Esse relatório, além da quebra por agente que é padrão, deverá ter uma quebra por usina. Os valores serão 
totalizados também por agente. 
 
NOME USINA - TIPO - UF – SISTEMA - ENERGIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
POTÊNCIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
ENERGIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
POTÊNCIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
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Usinas Termoelétricas 
Serão gerados três relatórios nesse caso: índices de indisponibilidade, custos e limites. 
 

ÍNDICES DE INDISPONIBILIDADE DE TERMOELÉTRICAS 
USINA COMBUSTÍVEL UF SISTEMA TIF IP 

      
      
      

 
Usina: nome da usina. 
Combustível: combustível da usina. 
UF: UF da usina. 
Sistema: sistema da usina. 
TIF: valor informado para o TIF. 
IP: valor informado para o IP. 
 
 

CUSTO DE OPERAÇÃO 
Esse relatório terá quebras por usina. 
Para as usinas da CCC o agente de geração só visualizará as informações referentes ao seu respectivo 
horizonte definido no caso de uso de configuração. 
 
NOME USINA - TIPO COMBUSTÍVEL - UF - SISTEMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
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LIMITES DE OPERAÇÃO DE USINAS TERMOELÉTRICAS 
Esse relatório terá quebra por usina, além da quebra por agente. 
Para as usinas da CCC o agente de geração só visualizará as informações referentes ao seu respectivo 
horizonte definidos no caso de uso de configuração 
 
NOME USINA - TIPO COMBUSTÍVEL - UF – SISTEMA - GERAÇÃO MÉDIA MENSAL MÁXIMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
INFLEXIBILIDADE 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 

Relatórios ANEEL 

Dados Financeiros para Estudo 
Preencher valores informados para taxa de desconto e valor normativo. 
 

TAXA DE DESCONTO  
 

VALOR NORMATIVO  
 
 

Função de Custo de Déficit 
Esse relatório terá uma quebra por sistema. 
 

SISTEMA 
DE ATÉ VALOR 
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Relatórios de Distribuição 

Montantes de Energia e Potência Adquiridos 
Esse relatório terá quebra por usina, além da quebra por agente. Haverá também um totalizador por agente. 
 
PRODUTOR INDEPENDENTE - NOME USINA - TIPO - UF – SISTEMA - ENERGIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
POTÊNCIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
TOTAL ADQUIRIDO DE PRODUTORES INDEPENDENTES - ENERGIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
 
POTÊNCIA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
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Relatório de Importação/Exportação 

Montantes de Energia, Potência e Preço 
Esse relatório terá quebra por intercâmbio, além da quebra por agente. 
 
NOME CONEXÃO - INTERCÂMBIO - PAÍS - TIPO – SISTEMA - ENERGIA MÁXIMA  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
ENERGIA MÍNIMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
POTÊNCIA MÁXIMA  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
POTÊNCIA MÍNIMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
 
PREÇO 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

ANO 1             
ANO 2             
ANO 3             
ANO 4             
ANO 5             
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Cronograma de Indisponibilidades de Intercâmbio 
CONEXÃO INTERCÂMBIO PAÍS TIPO SISTEMA DATA INICIAL DATA 

FINAL 
Nº DIAS JUSTIFICATIVA 

         
         
         
 
Conexão: nome da conexão internacional. 
Intercâmbio: nome do contrato de intercâmbio. 
País: nome do país. 
Tipo: I (importação) ou E (exportação). 
Sistema: sistema associado ao intercâmbio. 
Data inicial: data de início da indisponibilidade. 
Data final: data de término da indisponibilidade. 
Número de dias: diferença em dias entre a data inicial e a data final. Utilizar apenas valores inteiros. 
Justificativa: justificativa informada pelo agente. 
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Anexos 

(A) Layout do Arquivo para Importação dos Dados 
 
Os dados a serem importados para as seguintes telas têm significados diferentes, mas devem utilizar o mesmo 
formato de arquivo na importação e na exportação: 
 

1. Cadastrar Previsão de Carga da ANDE Suprida por Itaipu; 
2. Cadastrar Disponibilidade de Energia e Potência para o SIN; 
3. Cadastrar Custo de Geração para Usina Termoelétrica (etapas de CCC e GERAÇÃO); 
4. Cadastrar Inflexibilidade de Usinas Termoelétricas de CCC; 
5. Cadastrar Consumo Interno de Itaipu; 
6. Cadastrar Capacidade Máxima de Oferta; 
7. Cadastrar Consumo de Energia por Bombeamento; 
8. Cadastrar Disponibilidades de Usinas Não Despachadas Centralizadamente; 
9. Cadastrar Limites de Geração para Usina Termoelétrica; 
10. Cadastrar Montantes de Energia e Demanda Adquiridos; 
11. Cadastrar Montantes de Energia, Potência e Preço. 

 
 
O arquivo deve conter cada tipo de informação separada e organizada por colunas. A primeira linha contém o 
cabeçalho: 
 

ANO MÊS TIPO_DADO1 TIPO_DADO2 TIPO_DADON 
 
Onde TIPO_DADO deve ser o nome das abas da tela. Exemplo: Tela de Cadastro de Consumo Interno de 
ITAIPU. TIPO_DADO1 = POTENCIA e TIPO_DADO2 = ENERGIA. 
 
 
Exemplo: 
O arquivo para a tela de Cadastro de Consumo Interno de ITAIPU, da primeira revisão do Ciclo de 2005 deve 
conter 61 linhas (uma linha de cabeçalho mais 60 meses de valores) e 4 colunas, onde as duas últimas colunas 
seriam POTENCIA e ENERGIA. 
 
Como o arquivo para importação é indicado pelo usuário que está executando as funcionalidades “Importar 
Arquivos e Exportar Arquivos”, a nomenclatura é livre, mas é sugerida a seguinte formação: 
XXX_AAAA_RR, onde: 
 

− XXX: indica a especialização dos valores de acordo com a tela que está sendo executada. Ex. OFER, 
ANDE, DISP ou ITAI. 

− AAAA: indica o ano relativo ao ciclo para o qual os dados estão sendo importados. 
− RR: indica o número da revisão (de 01 a 12) do ciclo. 

 
Para os tipos de arquivo considerados: 
− Excel: cada célula deve conter um valor; 
− Texto: todo valor deve ocupar um espaço fixo de caracteres (9 caracteres), sendo preenchido com 

brancos à esquerda, quando necessário; 
− Formato CSV: cada valor deve conter um caractere ‘;’ ao seu final. 
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Segue o layout: 
 
Linha 1: cabeçalho do arquivo. Serve como guia para a geração das linhas de valores. Indica os doze meses de 
dados. 
 

Variável Descrição Tipo 
ANO Texto fixo: ANO, alinhado à esquerda. caracter(4) 
MES Texto fixo: MES caracter(3) 
POTENCIA Texto fixo: POTENCIA, alinhada à direita. caracter(9) 
ENERGIA Texto fixo: ENERGIA, alinhada à direita. caracter(9) 
 
 
Linhas 2: 
 

Variável Descrição Tipo Inicio(txt) Fim(txt) 
Ano Ano relativo ao dado sendo 

informado. 
caracter(4) 1 4 

Separador ‘;’ para o caso de formato 
csv. Não aplicado para outros 
tipos de arquivo. 

caracter(1)   

Sigla Mês Sigla com três letras referente 
ao mês do valor fornecido. 
Ex. JAN, FEV, MAR, ABR, 
MAI, JUN, JUL, AGO, SET, 
OUT, NOV, DEZ 

caracter(3) 6 8 

Separador ‘;’ para o caso de formato 
csv. Não aplicado para outros 
tipos de arquivo. 

caracter(1)   

Potência Valor correspondente à 
potência para mês/ano 
indicado pela linha no 
arquivo. 

Decimal(6,2) 
formato 999999.99  

10 18 

Separador ‘;’ para o caso de formato 
csv. Não aplicado para outros 
tipos de arquivo. 

caracter(1)   

Energia Valor correspondente à 
energia para mês/ano 
indicado pela linha no 
arquivo. 

Decimal(6,2) 
formato 999999.99  

20 28 

Separador ‘;’ para o caso de formato 
csv. Não aplicado para outros 
tipos de arquivo. 

caracter(1)   
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Exemplo: 
OFER_2003_01.txt: arquivo texto com Valores de Potência para a tela de Cadastro de Capacidade Máxima de 
Oferta da primeira revisão do Ciclo de 2005. 
 

ANO MES POTENCIA 
2007 JAN 9999.99 
2007 FEV 9999.99 
2007 MAR 9999.99 
2007 ABR 9999.99 
2007 MAI 9999.99 
2007 JUN 9999.99 
2007 JUL 9999.99 
2007 AGO 9999.99 
2007 SET 9999.99 
2007 OUT 9999.99 
2007 NOV 9999.99 
2007 DEZ 9999.99 
2008 JAN 9999.99 
2008 FEV 9999.99 
2008 MAR 9999.99 
2008 ABR 9999.99 
2008 MAI 9999.99 
2008 JUN 9999.99 
2008 JUL 9999.99 
2008 AGO 9999.99 
2008 SET 9999.99 
2008 OUT 9999.99 
2008 NOV 9999.99 
2008 DEZ 9999.99 
2009 JAN 9999.99 
2009 FEV 9999.99 
2009 MAR 9999.99 
2009 ABR 9999.99 
2009 MAI 9999.99 
2009 JUN 9999.99 
2009 JUL 9999.99 
2009 AGO 9999.99 
2009 SET 9999.99 
2009 OUT 9999.99 
2009 NOV 9999.99 
2009 DEZ 9999.99 

 
Observação: 
Os anos de 2005 e 2006 não fazem parte do arquivo porque por regra do sistema SADEPE os dois primeiros 
anos da tela de Capacidade Máxima de Oferta estarão desabilitados. 
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(B) - Layout do Arquivo para Importação dos Dados – Consultar 
Cronograma de Manutenção de Unidades Geradoras 

 
Como o arquivo para importação é indicado pelo usuário que está executando as funcionalidades “Importar 
Arquivos e Exportar Arquivos”, a nomenclatura é livre, mas é sugerida a seguinte formação: 
XXX_AAAA_RR, onde: 
 

− XXX: indica a especialização dos valores de acordo com a tela que está sendo executado. Ex. 
MANU, para manutenção. 

− AAAA: indica o ano relativo ao ciclo para o qual os dados estão sendo importados. 
− RR: indica o número da revisão (de 01 a 12) do ciclo. 

 
Para os tipos de arquivo considerados: 
− Excel: cada célula deve conter um valor 
− Texto: todo valor deve ocupar um espaço fixo de caracteres, sendo preenchido com brancos à 

esquerda, quando necessário. 
− Formato CSV: arquivo texto, onde cada valor deve conter um caracter ‘;’ ao seu final. 

 
Segue o layout: 

 
Linha 1: cabeçalho do arquivo. Serve como guia para a geração das linhas de valores. Indica os doze meses de 
dados. 
 

Variável Descrição Tipo 
USINA Texto fixo: USINA, alinhado à esquerda. Caracter(5) 
UG Texto fixo: UG, alinhado à esquerda. Caracter(2) 
DATAINI Texto fixo: DATAINI, alinhada à esquerda. Caracter(7) 
DATAFIM Texto fixo: DATAFIM, alinhada à esquerda. Caracter(7) 
JUSTIFICA Texto fixo: JUSTIFICA Caracter(XXXX) 
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Linhas 2..n, onde n é o número de eventos de manutenção de unidades geradoras do agente. 
 

Variável Descrição Tipo Início Fim 
Código Usina Código da Usina-DPP (fornecido pelo ONS a partir 

da base técnica). 
caracter(6) 1 6 

Separador ‘;’ para o caso de formato csv. Não aplicado para 
outros tipos de arquivo. 

caracter(1) 7 7 

Código 
Unidade 
Geradora 

Código da Unidade Geradora (fornecido pelo ONS a 
partir da base técnica). 

caracter(6) 8 13 

Separador ‘;’ para o caso de formato csv. Não aplicado para 
outros tipos de arquivo. 

caracter(1) 14 14 

Data Início Data inicial do período de manutenção da unidade 
geradora. 

caracter(10) com formato 
dd/mm/aaaa, onde dd e 
mm  devem ser 
preenchidos com um zero à 
esquerda no caso de serem 
menores que 10. 

15 24 

Separador ‘;’ para o caso de formato csv. Não aplicado para 
outros tipos de arquivo. 

caracter(1) 25 25 

Data Fim Data final do período de manutenção da unidade 
geradora. 

caracter(10) com formato 
dd/mm/aaaa, onde dd e 
mm  devem ser 
preenchidos com um zero à 
esquerda no caso de serem 
menores que 10. 

26 35 

Separador ‘;’ para o caso de formato csv. Não aplicado para 
outros tipos de arquivo. 

caracter(1) 36 36 

Justificativa Texto com a justificativa da manutenção. caracter(255) com formato 
alfanumérico. 

37 291 

Separador ‘;’ para o caso de formato csv. Não aplicado para 
outros tipos de arquivo. 

caracter(1) 292 292 

 
 
Exemplo: 
 
MANU_2005_01.txt: arquivo texto com Informações de Manutenção de unidades geradoras da primeira 
revisão do Ciclo de 2005. 
 

USINA UG DATAINI DATAFIM JUSTIFICA 
MGUSFU UG001 01/02/2005 02/02/2005 Texto livre. 
MGUSFU UG002 11/02/2005 11/02/2005 Texto livre. 
GOUSSM UG001 09/03/2005 10/03/2005 Texto livre. 
RJUSCP UG001 20/02/2005 22/02/2005 Texto livre. 

 


