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Diretrizes para o cálculo do PLD

 O arcabouçou legal define algumas diretrizes para o cálculo do PLD, 
incluindo o intervalo discretização:

 Lei nº 10.848/2004 – Art. 1º

”§ 5º Nos processos de definição de preços e de contabilização e liquidação das 
operações realizadas no mercado de curto prazo, serão considerados intervalos de 
tempo e escalas de preços previamente estabelecidos que deverão refletir as variações 
do valor econômico da energia elétrica, (...) “

 Decreto nº 5.163/2004 – Art. 57

” § 1º O PLD, a ser publicado pela CCEE, será calculado antecipadamente, com 
periodicidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de operação, 
limitado por preços mínimo e máximo, e deverá observar o seguinte:

(...)

VII - os intervalos de tempo e escalas de preços previamente estabelecidos que deverão 
refletir as variações do valor econômico da energia elétrica”
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Implementação do preço horário

 A implementação do preço horário estava prevista anteriormente, 
conforme Resolução nº 290/2000:

§ 3º A 3ª etapa se caracteriza pelo início da definição de preços e quantidades em 
intervalos de uma hora, no máximo, mantida a dupla contabilização.”

 O assunto foi retomado nas Consultas Públicas MME nº 33 e 42/2017:

 CP 42 – 282 contribuições (respostas às 14 perguntas) de 27 instituições 
(Associações, Empresas e Consultorias)

 No âmbito da CPAMP está prevista a aprovação do PLD Horário até 
31/07/2018 para validade a partir de Janeiro/2019
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Criação de novos produtos, negócios e serviços

Geradores de partida rápida 

Viabilizar sistemas de armazenamento e resposta a 
demanda

Usinas hidráulicas reversíveis

Aproximação do despacho real - Redução de Encargos

Precificação correta de fonte com variação de produção 
intradiária

Benefícios Esperados
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Resumo das Alterações

 Adequação conceitual do módulo de Preço de Liquidação de Diferenças

 DECOMP determina a Função de Custo Futuro

 DESSEM determina o CMO

 Fim das agregações por semana e patamar

 Dimensões deixam de existir nas Regras, independente de eventuais
segregações realizadas nos programas computacionais (DECOMP)

 As seguintes etapas da contabilização passam ser realizadas de forma
horária:

 Balanço Energético

 MRE

 Apuração do excedente financeiro e exposições (o tratamento continua
de forma mensal)
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Resumo das Alterações

 Os seguintes processos continuam com periodicidade mensal:

 Contabilização e Liquidação do Mercado do Curto Prazo

 Garantias Financeiras

 Penalidade de Energia

 Desconto na TUSD/TUST

 Alocação de Geração Própria

 Apurações do Mercado Regulado

 Alocação de Geração do Livre para Ambiente Regulado

 Modulação de Contratos*  

 Medição

 Os seguintes processos continuam com periodicidade anual:

Sazonalização de Garantia Física e Contratos

*No ACL é possível realizar modulação a qualquer tempo, respeitando os prazos limites
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Energia transacionada por semana/patamar
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Energia transacionada horária
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Valoração da energia transacionada 
– Semana/Patamar

Ex. TEO Demais Usinas = R$ 15/MWh
TEO ITAIPU = R$ 20/MWh

GF*GSF1
3 2

GF*GSF

1

3

2

semana/
patamar = 6

4

1

semana/
patamar = -1

semana/
patamar = - 6

Itaipu

Usina 1

Usina 2

6 x 20 = 120

GF*GSF
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1

Usina 3

1 x 15 = 15

135

135 x (1/7) = 19,29

135 x (6/7) = 115,71
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Proporção do recebimento

Proporção do recebimento
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Recebimento Pagamento



Valoração da energia transacionada 
– Horária

Ex. TEO Demais Usinas = R$ 15/MWh
TEO ITAIPU = R$ 20/MWh
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Comparação Recebimentos/Pagamentos 
MRE 

Ex. TEO Demais Usinas = R$ 15/MWh
TEO ITAIPU = R$ 20/MWh

GF*GSF1
3 2

GF*GSF

1

3

2

4

1

Itaipu

Usina 1

Usina 2

Semana/Patamar Horário

GF*GSF

GF *GSF

1

Usina 3

Recebimento = 120 Recebimento = 120 

Pagamento = 19,29 Pagamento = 20

Pagamento = 115,71

Justificativa

Sempre 
credor

Recebe mais 
de Itaipu

Pagamento = 115
Recebe 
menos de 
Itaipu

Recebimento = 15 Recebimento = 15 
Sempre 
credor ou 
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Simulações do MRE
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Premissas e Resultados (Simulação 1)

 Premissas simulação  1 – MRE horário:

 Abril/17 

 Mantida a geração realizada

 Mantida a Sazonalização para fins de MRE

 Mantida a modulação da Garantia Física (conforme Geração do MRE)

 Resultados apresentados:

 GSF

 Energia transacionada

 Recebimento valorado às respectivas TEOs

 Pagamento de acordo com energia recebida
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GSF (Abril/2017)

Entrada da UG 4 da UHE Belo 
Monte no dia 20 (3ª semana)

Efeito da entrada da UG é 
proporcional, com início 
na 3ª semana, tendo o 
efeito integral apenas na 
4ª semana



Energia transacionada (MWh) – Abril/2017



Energia transacionada (MWh) – Abril/2017



O MRE horário aumentou a energia transacionada
em 988 MW médios
O fluxo financeiro aumentou em R$ 8,5 milhões

Energia transacionada (MWh) – Abril/2017



TEO de Pagamento (R$/MWh) – Abril/2017 TEO Demais Usinas = R$ 11,58/MWh
TEO ITAIPU = R$ 33,06/MWh

Hora em que Itaipu 
tem maior 

representatividade 
de geração no MRE

TEO média = 19,13
TEO média = 19,67
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1.448 

1.289 

MRE realizado Semana/Patamar Simulação MRE Horário

Usina A

11%

-52

-80

MRE realizado
Semana/Patamar

Simulação MRE Horário

Usina C

52%

-11

-141

MRE realizado
Semana/Patamar

Simulação MRE Horário

Usina D

1156%

Comparações dos valores a receber (+) ou a pagar (-) no MRE
- Abril/2017 (R$ mil)



Premissas e Resultados (Simulação 2)

 Premissas Simulação 2– MRE horário:

 Dezembro/17 

 Premissas utilizadas no processamento do DESSEM:

 Sem rede elétrica

 Conversão dos dados de entrada e restrição do modelo DECOMP

 Carga do DECOMP - modulada conforme histórico de 2015 (similar a 2017)

 Geração eólica verificada no mês de Dezembro

 Dados das demais usinas não simuladas individualmente do DECOMP, 
modulada conforme histórico 2015 (similar a 2017)

 Demais premissas idem simulação 1

 Resultados apresentados:

 GSF (R$)
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Simulação PLD Horário (R$/MWh) – Dezembro/2017 
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GSF – Dezembro/2017

Existem variações devido a entrada de 
unidades em operação comercial ao 
longo do mês, perdas e do próprio 
efeito da agregação por 
semana/patamar



GSF – Dezembro/2017



Modulação de Garantia Física para fins de MRE

 Atualmente, mesmo com a variação de preços entre semana/patamar
não há escolha de modulação

 A modulação conforme a geração produz o efeito equivalente a
modulação “flat” – todas as usinas tem direito a um mesmo percentual
do MRE

 É proposto que a modulação da Garantia Física seja mantida
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Contratos de Comercialização do Ambiente Livre - CCEAL

 A modulação é livremente acordada entre as partes

 No CliqCCEE é possível pré-determinar a modulação:

 Conforme geração de determinado conjunto de usinas

 Conforme geração do MRE

 Conforme consumo de determinado conjunto de cargas

 Em caso de contingência, ou seja, caso não sejam informados os valores
de modulação, a mesma será uniforme

 É possível também determinar limites máximo e mínimo para fins de
modulação
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CCEAR por Disponibilidade, Itaipu, CCEN e CCGF

 A modulação não possui efeito de exposição ao MCP, exceto nos casos de
atraso, descasamento e suspensão de unidades geradoras

 A entrega efetiva é a própria geração da usina, ou a obrigação de entrega
a depende do contrato
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Consumo

Distribuidora Gerador

Contrato
Geração

Contrato

Balanço Energético



 A modulação não possui efeito de exposição ao MCP, exceto nos casos de
atraso, descasamento e suspensão de unidades geradoras

 A entrega efetiva é a própria geração da usina, ou a obrigação de entrega
a depende do contrato
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Consumo

Distribuidora Gerador

Contrato
Geração

Contrato

Transferência dos efeitos da contratação por disponibilidade

Contrato

Contrato

CCEAR por Disponibilidade, Itaipu, CCEN e CCGF



 A modulação não possui efeito de exposição ao MCP, exceto nos casos de
atraso, descasamento e suspensão de unidades geradoras

 A entrega efetiva é a própria geração da usina, ou a obrigação de entrega
a depende do contrato
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Consumo

Distribuidora Gerador

Contrato
Geração

Contrato

Transferência dos efeitos da contratação por disponibilidade

Contrato

Contrato

Geração

Geração

CCEAR por Disponibilidade, Itaipu, CCEN e CCGF



 A modulação não possui efeito de exposição ao MCP, exceto nos casos de
atraso, descasamento e suspensão de unidades geradoras

 A entrega efetiva é a própria geração da usina, ou a obrigação de entrega
a depende do contrato
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Geração
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CCEAR por Quantidade

 Os CCEARs definem que a modulação deve ser conforme Regras de
Comercialização:

“4.6. A MODULAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA para cada PERÍODO DE
COMERCIALIZAÇÃO de cada MÊS CONTRATUAL, respeitados os limites de POTÊNCIA
ASSOCIADA, deverá ser realizada pelo SCL em conformidade com as REGRAS e
PROCEDIMENTOS de COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis”

 Desde a primeira versão de Regras (2005) referente aos CCEAR a
modulação é conforme carga remanescente da distribuidora

 Carga remanescente – carga não atendida pelos demais contratos que
não sejam CCEAR por Quantidade

 Tal diretriz foi estabelecida na convenção de comercialização

 A proposta de regra não altera essa forma de modulação
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Potência de Referência

 O objetivo inicial do cálculo da potência de referência era a verificação da
Penalidade de Potência prevista no Decreto nº 5.163/2004

 A Potência de Referência atualmente é utilizada apenas obtenção da
Potência Associada para modulação de CCEARs provenientes do 2º LFA,
10º e 11º LEN, 3º LPE

 Dentro das diversas metodologias utilizava-se a geração no patamar
pesado

 É proposto aprimorar o conceito de potência de referência:

 Usinas comprometidas com CCEAR-D - Potência de Referência igual a zero

 Usinas hidráulicas - Potência em Operação Comercial* Fcmax * TEIF/P 
Referência* Fator de Potência de Referência (0,85)
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Simulações de Balanço Energético
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Balanço Semana/Patamar Distribuidoras (MWm) – Dezembro/2017
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Balanço Horário Distribuidoras (MWh) – Dezembro/2017
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Pico de Consumo (05/12)



Balanço Distribuidoras Semana/Patamar (MWh) – 05/12
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Balanço Distribuidoras Horário (MWh) – 05/12

43



Comparação Consumo Distribuidoras (MWh) – 05/12
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Comparação Consumo Distribuidoras (MWh) – Dezembro/2017
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Comparação Exposição Distribuidoras (MWh) – Dezembro/2017
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Comparação Exposição Distribuidoras (MWh) x PLD Horário
(R$/MWh) – Dezembro/2017
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Balanço Geradores Hidráulicos (MWm) – Dezembro/2017
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Balanço Geradores Hidráulicos (MWh) – Dezembro/2017



Balanço Geradores Eólica (MWm) – Dezembro/2017
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Balanço Geradores Eólica (MWh) – Dezembro/2017



Consumidores Livres – Balanço Semana/Patamar (MWm) -
Dezembro/2017
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Consumidores Livres – Balanço Horário (MWh) - Dezembro/2017
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Consumidores Especiais – Balanço Semana/Patamar (MWm) -
Dezembro/2017
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Consumidores Especiais – Balanço Horário (MWh) - Dezembro/2017
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Exposição Comercializadoras – (MWm) – Dezembro/2017
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Balanço Comercializadoras (MWh) – Dezembro/2017
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ESS por Restrição de Transmissão

 O despacho realizado pode não refletir integralmente aquele definido nos
modelos de otimização energética (DECOMP) ou eletroenergética
(DESSEM)

 A diferença é ocasionada por:

 Restrições de transmissão, incluindo aquelas internas ao submercados

 Desvios da carga e disponibilidade de usinas - realizado com relação ao
previsto

 Dessa forma o encargo busca:

 recuperar os custos para cobertura do CVU de usinas fora da ordem de
mérito (Constrained- on)

 recuperar os custo de oportunidade do CVU com relação ao PLD de
usinas despachadas por mérito (Constrained-off)
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Custo de Descolamento entre CMO e PLD

 Contudo, podem existir usinas despachadas por ordem mérito no ONS,
com custos maiores que PLD, e não cobertas pelo Encargos

 As diferenças são ocasionadas por:

 Restrições internas ao submercados

 Limites do PLD

 Neste casos, existe o custo do descolamento entre CMO e PLD,
unicamente para recuperar os custos para cobertura do CVU

 Caso tais usinas sejam impedidas de gerar por restrição, não existe
pagamento, uma vez que não haveria custo de oportunidade (CVU>PLD)
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Simulações de Encargos
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Simulação de Encargos com PLD horário (dezembro/17)

 Premissas utilizadas no processamento do DESSEM:

 Sem rede elétrica

 Conversão dos dados de entrada e restrição do modelo DECOMP

 Carga do DECOMP - modulada conforme histórico de 2015 (similar a

2017)

 Geração eólica verificada no mês de Dezembro

 Dados das demais usinas não simuladas individualmente do DECOMP,

modulada conforme histórico 2015 (similar a 2017)
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Simulação PLD Horário (R$/MWh) – Dezembro/2017
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PLD Semana/Patamar x PLD Horário x CVU usinas com encargos
reduzidos (R$/MWh) – Dezembro/17
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Redução de Encargos R$ 19 milhões – 16% 
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Excedente Financeiro e Exposições – Dezembro/17

 Serão mantidas as Regras referentes ao Excedente Financeiro e 
Tratamento das Exposições:
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3,9
0,4 2,6

4,8

69,0 66,9

Exposições Positiva Exposições Negativas Excedente Financeiro

Realizado x Simulação (R$ milhões)

Realizado Simulação



Exposições Positivas e Negativa – Dezembro/17 (R$ milhões)
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Demais Considerações

 Unit Commitment

 Caso não forme preço, é proposto que a geração se torne encargo
Constrained-on

 Usinas GNL

 O tratamento continuaria sendo análogo, ou seja, o despacho antecipado,
se não for coberto pelo PLD, torna-se Custo de Descolamento
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Contextualização

70

 A Lei nº 13.203/2015, ampliou as possibilidade de desconto (para injeção até 
300 MW) de usinas fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada que 
venderam em leilões realizado de 2016 em diante:

“§ 1º A Para empreendimentos com base em fontes solar, eólica, biomassa e, 
conforme regulamentação da Aneel, cogeração qualificada a Aneel estipulará 
percentual de redução não inferior a 50% (cinquenta por cento) (...) e atendam a 
quaisquer dos seguintes critérios:
I – resultem de leilão de compra de energia realizado a partir de 1o de janeiro de 
2016; ou ”

 Por sua vez a REN nº 745/2016 estabeleceu as diretrizes para a aplicação do 
desconto:

“Terá direito ao percentual de redução somente a parcela da ampliação dos 
empreendimentos (...) que comercialize energia em leilão de energia nova 
realizado a partir de 1º de janeiro de 2016.”



Proposta

71

 Somente a parcela referente a venda do leilão terá direito ao desconto 

 Dessa forma, o desconto será somente tem direito TUSDg/TUSTg –
sem direito a repasse do desconto

 O desconto somente terá validade para a usina a partir do início de 
suprimento do CCEAR

UG3
15

UG1
15

UG2
15

Original Ampliação

GF Ampliação = 10
CCEAR = 4

Desconto Parcela  Ampliação = 
Percentual de desconto 

Ampliação*CCEAR/GF Ampliação
= 50%*4/10= 20% 

Desconto 
Parcela  
Original

50%

Desconto TUSDg 
resultante= 

50%*2/3 + 20%*1/3 =
40%
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Contextualização

73

 Atualmente, algumas usinas que estão em instalações compartilhadas tem a 
Garantia Física definida no ponto de conexão com a rede de transmissão ou de 
distribuição (M5)

Ponto de 
Conexão

 Caso entre uma nova usina na instalação compartilhada, alteraria as perdas da 
compartilhada, seria recalcular a Garantia Física de todas as demais usinas 



Contextualização

74

 Portaria nº 101/2016 define que as Garantias Físicas de Energia das UTE e das 
Usinas Solares e Eólicas, Inflexíveis e com Custo Variável Unitário - CVU Nulo 
sejam definidas no PMI

 Caso entre uma nova usina na instalação compartilhada, não é necessário que 
o MME recalcule as Garantias Físicas, que passariam a ser degradadas 
conforme Regras de Comercialização

PMI – Corresponde 
ao primeiro ponto do 
sistema onde é 
possível identificar, 
de forma 
individualizada a 
medição de usina, 
levando em 
consideração 
possíveis expansões 
do sistema

PMI



Solução

75

 Criação de um fator de degradação de Garantia Física definida no PMI  

𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑛𝑜 𝑃𝑀𝐼 − 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝐼𝐶

𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑛𝑜 𝑃𝑀𝐼

Degradação
Garantia 
Física
no PMI

Garantia Física
no Ponto de 
Conexão

Degradação

Fator de degradação 
Garantia Física no 
PMI (horário)

Garantia Física
no Centro de 
Gravidade
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Objetivo

 Propor uma metodologia que possibilite aos distribuidores declararem sobras
de saída de consumidores livres e de outras variações de mercado numa
mesma modalidade de MCSD

 Situação Atual (2 mecanismos)

DECLARAÇÕES DE SOBRAS
(Saída de Consumidores)

COMPENSAÇÃO ENTRE AS 
DISTRIBUIDORAS

DEVOLUÇÕES AO GERADOR

DECLARAÇÕES DE SOBRAS
(Variações de Mercado)

COMPENSAÇÃO ENTRE AS 
DISTRIBUIDORAS



Proposta

DECLARAÇÕES DE SOBRAS
(Saída de Consumidores)

COMPENSAÇÃO ENTRE AS 
DISTRIBUIDORAS

DEVOLUÇÕES AO GERADOR

DECLARAÇÕES DE SOBRAS
(Variações de Mercado)

 Unificação das modalidades de MCSD Mensal e MCSD Trocas Livres permitindo
as distribuidoras efetuar ambas as declarações num único mecanismo.

 Proposta (unificação dos mecanismos)



Exemplo 1 – Total de sobras superior ao total de déficits

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits



Exemplo 1 – Total de sobras superior ao total de déficits

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits Σ Sobras Σ Déficits



Exemplo 1 – Total de sobras superior ao total de déficits

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits Σ Sobras Σ Déficits



Exemplo 1 – Total de sobras superior ao total de déficits

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits Σ Sobras Σ Déficits

Devoluções ao Gerador

 Todos os déficits declarados foram compensados;

 As sobras remanescentes das distribuidoras foram devolvidas aos geradores



Exemplo 2 – Total de Déficits inferior as Variações de Mercado 

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits



Exemplo 2 – Total de Déficits inferior as Variações de Mercado 

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits



Exemplo 2 – Total de Déficits inferior as Variações de Mercado 

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits



Exemplo 2 – Total de Déficits inferior as Variações de Mercado 

Variações de 
Mercado

Σ Sobras

Saída de 
Consumidores

Σ Déficits

Devoluções aos Geradores

Sobras remanescentes 
permanecem com as Distribuidoras

 Todos os déficits declarados foram compensados;

 As sobras decorrentes de saída de consumidores foram devolvidas aos 
geradores; 

 Parte das sobras declaradas pelas distribuidoras cedentes não foi compensado.



Agenda

PLD Horário1

Garantia Física definida no PMI3

Consolidação dos MCSDs – Trocas 
Livres e Mensal4

Consumo Líquido para rateio de 
Encargos5

Demais alterações6

Desconto de ampliação de usinas 
incentivadas 2



Contextualização

88

 O Decreto nº 9.143/2017 determinou que o autoprodutor deverá arcar com os 
Encargos de Serviço de Sistema através do consumo líquido:

“Art. 59. As regras e os procedimentos de comercialização deverão prever o
pagamento de encargo para cobertura dos custos dos serviços do sistema,
inclusive dos serviços ancilares, prestados aos usuários do SIN, que
compreenderão, entre outros:
(...)
Parágrafo único. O autoprodutor equipara-se ao consumidor na parcela de seu
consumo líquido no SIN.”



Metodologia atual

 Alteração do rateio dos Encargos por Serviço de Sistema de forma a utilizar o
consumo líquido do agente

 Exemplo: Agente “A” com 2 cargas e
participação numa SPE

70% participação

Usina 1
100

Carga 1
150

Carga 2
120

Situação Atual

Consumo Líquido  = Σ Consumo
Consumo Líquido  = (Carga 1 + Carga 2)
Consumo Líquido  = (150 + 120) = 270

Parcela de consumo sujeita ao rateio 
de encargos por restrição de operação



Proposta

 Utilizar o consumo líquido dos agentes para fins de apuração do Encargo de
Restrição de Operação, independentemente do sítio onde suas usinas estejam
localizadas.

 Exemplo: Agente “A” com 2 cargas e
participação numa SPE

70% participação

Usina 1
100

Carga 1
150

Carga 2
120

Consumo Líquido  = Σ Consumo – Σ Geração * % Part.
Consumo Líquido  = (Carga 1 + Carga 2) – Usina 1 * % Part.
Consumo Líquido  = (150 + 120) – 100 * 0,7
Consumo Líquido  = (270) – 70 = 200

Parcela de consumo sujeita ao rateio 
de encargos por restrição de operação



Agenda

PLD Horário1

Garantia Física definida no PMI3

Consolidação dos MCSDs – Trocas 
Livres e Mensal4

Consumo Líquido para rateio de 
Encargos5

Demais alterações6

Desconto de ampliação de usinas 
incentivadas 2



Demais alterações

92

 Serviços Ancilares – Adequação à REN n° 697/15
 Atualização dos descritivos referentes a prestação de serviços ancilares. 
 Exclusão da parcela do Ressarcimento por Consumo de Combustível para 

Reserva de Prontidão – Excluído pela REN 697/15

 Atualização dos contratos provenientes de A-2 de 2017  
 Adequação da álgebra para que não haja atualização do preço da energia para 

os CCEAR cujas diretrizes não permitam atualização

 Separação do acrônimo de encargo por restrição de operação (constrained-on 
e off)

 Possibilitar a visualização das variáveis intermediárias que compõem o 
encargo para fins de DRI – MWh e R$



Demais alterações

93

 Rateio do reembolso CDE por contratos
 Criação do fator de Rateio de Contratos para a adequação do cálculo da 

diferença entre o reembolso da CDE e o valor regulatório

 Preço de leilão de CCEAR-D eólicas para efeito de ressarcimentos
 Criação da Receita Fixa Unitária que se mantém independente de reduções 

contratuais.

 Revisão da geração inflexível total para o 1º mês do ano CCEAR
 Criação de uma condicional para o caso em que o mês “m” for igual a janeiro, 

de maneira deixar claro que a respectivo entrega é reiniciada

 Revisão do cálculo da multa anemométrica em situações de antecipação

 Caso a multa anemométrica seja maior que a receita no mês é necessário que 
a multa remanescente seja cobrada no mês subsequente

 Tal situação se propaga até a receita ser maior que a multa acumulada



Obrigado

ccee.org.br

linkedin.com/company/298493 slideshare.net/cceeoficial vimeo.com/ccee

Aplicativo mobile


