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RESUMO 

As regras de operação adotadas para cada reservatório de um sistema 
hidroelétrico composto por várias usinas em cascata podem alterar de forma 
significativa a quantidade total de energia produzida. 

A regra de operação de reservatórios (ROR) mais adotada atualmente é a da 
operação em paralelo, segundo a qual os reservatórios mantêm o mesmo percentual 
em volume de armazenamento. Esta regra é reconhecidamente inconveniente, não 
refletindo a realidade operativa das usinas. 

No sistema brasileiro adota-se também a regra de operação em paralelo por 
faixas, onde agora os reservatórios são divididos em faixas e dentro destas opera-se 
em paralelo. Este método gera o problema de se determinar faixas convenientes para 
as usinas, de acordo com suas posições na cascata, o que ainda não foi feito de forma 
eficiente. 

A determinação das ROR para usinas hidroelétricas em cascata tem uma 
grande importância para o planejamento da operação energética de sistemas 
hidrotérmicos de potência. Ela é necessária no procedimento de agregação para 
obtenção do reservatório equivalente de energia assim como para estabelecer políticas 
de defluência utilizadas nos modelos de simulação, tendo um papel importante na 
metodologia de operação do Sistema Brasileiro. 

Neste trabaU1o, faz-se uma análise do comportamento ótimo dos reservatórios 
em cascata através de um modelo determinfstico de otimização não-linear a usinas 
individualizadas. A seguir propõe-se um método para a obtenção de regras de 
operação otimizadas de reservatórios que estabelece uma relação entre o estado 
individual de armazenamento dos reservatórios e o estado agregado de armazenagem 
do sistema. Estas regras são representadas por curvas ou equações que procuram 
refletir, em média, as condições de operação ótima do sistema, reproduzindo desta 
forma uma operação mais próxima da real. 

Finalmente, faz-se uma comparação das ROR's assim obtidas e a regra de 
operação em paralelo, através da simulação da operação de um subsistema do Sistema 
Sudeste Brasileiro, e também pela montagem de reservatórios equivalentes de energia 
com as duas regras, mostrando-se em ambos os casos a mellior adequação das novas 
regras. 

Palavras chaves: Sistemas de Potência, Geração de Energia, Planejamento da 
Operação, Otimização 
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ABSTRACT 

The operation rules adopted for each reservoir of a hydroelectric system, 
compound by severa! power plants in cascade, can modify, in a significant way, the 
total quantity o f produced energy. 

The parallel operation is nowadays the most used reservoir operation rule 
(ROR). By this ali the reservoirs maintain the same percentage of the total volume. 
This is a recognized improper rule that does not represent the operation reality of the 
power plants. 

The determination of the ROR's for cascade hydroelectric power plants is of 
great importance for the energetic operation planning of the hydroelectric power 
systems. The ROR's are necessary in the aggregation process for obtaining the 
composite representation of a multireservoir hydroelectric system ad also to give the 
flow down decision in the simulation models. Therefore, these rules are very 
important in the Brazilian System operation methodology. 

In t~ work the optimal behavior of cascade reservoirs is analyzed through a 
deterministic non-linear optimization model with individual representation of the 
power plant. Then, a method for this acquisition of optimized ROR's is proposed. In 
these rules a relationship between the reservoirs' storage individual state and the 
system storage aggregate state is found. These rules are represented by curves or 
equations that aim to reflect, in average, the conditions of the system optimal 
operation, in this way representing an operation closer to reality. 

Finally, using a subsystem of the Brazilian Southeast System, a comparison of 
the obtained ROR's and parallel rule is made. Also, a composite representation is 
made with the two rules. In both cases the better behavior of the new rules is 
demonstrated. 

Keywords: Power Systems, Energy Generation, Operation Planning, 
Optimization. 



I. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, objetivou-se estudar o comportamento dos reservatórios das 

usinas hidroelétricas em cascata, operando na condição ótima, procurando relacionar 

as trajetórias de volume de cada usina com o estado de armazenamento do sistema. A 

meta adotada foi a de determinar regras de operação que refletissem a condição de 

operação ótima, condição esta dada por um algoritmo de otimização a usinas 

individualizadas e com vazões afluentes prévias e pelfeitamente conhecidas. 

Pretendeu-se obter a partir destes estudos uma operação com regras, as mais 

próximas possíveis da operação ótima do sistema, utilizando curvas médias que 

regulassem a operação. 

Com as novas regras obtidas, procurou-se construir um simulador no qual as 

usinas hidroelétricas apresentassem comportamentos diferenciados entre s1, 

semelhantes aos comportamentos verificados na condição de operação ótima. 

Teve-se também o objetivo de construir um modelo a sistema equivalente, 

utilizando as regras de operação obtidas, calculando-se um reservatório equivalente 

de energia mais compatível com a verdadeira realidade do sistema. 
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Finalmente compararam-se os resultados obtidos com os procedimentos 

atualmente em vigor. 

O texto aborda inicialmente, no capítulo li, o problema do planejamento da 

operação de sistemas hidrotérmicos de potência, enfatizando-se sua aplicação ao 

sistema brasileiro, mosb·ando as dificuldades existentes e as soluções adotadas. 

O capítulo é finalizado procurando-se mostrar a importância das regras no 

processo de planejamento da operação como um todo, citando-se as regras 

atualmente em uso, que fornecem resultados que deixam a desejar, e discorrendo-se 

sobre um processo para a determinação de regras otimizadas. 

A metodologia para a obtenção destas regras otimizadas é descrita no capítulo 

III. Aqui também são apresentados tanto os algoritmos utilizados para a obtenção das 

regras como os utilizados para a avaliação das mesmas. 

O processo de obtenção destas regras é descrito no capítulo IV, onde após 

sua obtenção, utilizando-se o algoritmo de otimização, faz-se uma análise destas 

regras. 

No capítulo V as regras obtidas são agora testadas, isto é, faz-se uma 

verificação da eficiência destas regras comparando-as com as regras atualmente em 

uso, através de simulações da operação e também com o cálculo do Modelo 

Equivalente de Energia. 

Finalmente no capítulo VI são apresentadas as conclusões fmais sobre o 

trabalho e algumas sugestões para a continuidade da pesquisa. 
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11. PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE 
SISTEMAS HIDROTÉRMICOS DE 
POTÊNCIA A MÉDIO E LONGO PRAZO 

11.1. OBJETIVO 

O desenvolvimento de fontes de energia para a realização de um trabalho 

proveitoso sempre constituiu um dos principais fatores para a melhoria do estado de 

vida dos povos. 

No Brasil, a participação da energia elétrica dentro do consumo total de 

energia é bastante significativa, situando-se acima da média mundial, e a quase 

totalidade desta energia é de origem hidroelétrica [1]. 

Quando falamos em energia elétrica, percebemos a complexidade e os 

elevados custos que estão envolvidos no processo de produção e fornecimento 

adequado de energia. Como consequência desta complexidade, cuidadosos estudos 

são necessários para um bom funcionamento dos sistemas elétricos de potência. 

Dentre os vários tipos de estudos, abrangendo as diversas áreas do processo de 

geração, transmissão e distribuição de energia, temos o planejamento da operação de 

sistemas hidrotérmicos de potência. 



O objetivo do planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de potência é 

o de encontrar uma política de operação que leve em conta o atendimento da energia 

elétrica no sistema, num determinado período, com certa conft.abilidade e pelo menor 

custo. Isto equivale a determinar um cronograma ótimo de geração para cada usina, a 

cada intervalo, de modo que o sistema atenda a demanda de forma confiável e minimize o 

custo esperado da operação durante o período de planejamento [2]. 

A importância deste planejamento está no fato dele agir diretamente sobre dois 

itens fundamentais no funcionamento dos sistemas elétricos de potência: a garantia de 

fornecimento da energia elétrica, através do gerenciamento adequado da disponibilidade 

da fonte primária, e o custo associado a este suprimento energético, dado pelo custo do 

combustível consumido [2]. 

Este custo de operação, para sistemas de pm1e razoáve~ envolve cifras vultosas, 

de tal fmma que um pequeno aperfeiçoamento pode significar uma economia 

considerável. 

Nos sistemas com grande parcela de geração hidroelétrica, como o sistema 

brasileiro, o planejamento da operação tem uma grande preocupação com a 

disponibilidade e o gerenciamento da fonte de suprimento de energia hidráulica, com 

característica aleatória, implicando na necessidade de estudos que abranjam horizontes de 

tempo razoavelmente longos [3, 4, 5]. 

Este planejamento visa responder a variadas questões, que vão desde a avaliação 

da geração térmica total necessária até a determinação de cronogramas horários de 

geração, levando em conta restrições da rede elétrica. 
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11.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
BRASILEIRO 

A maioria dos sistemas elétricos de potência, como o dos EUA e a quase 

totalidade dos sistemas da Europa, são predominantemente termoelétricos, ou com 

grande participação de térmicas. Nestes sistemas, a geração termoeléctrica é fixada na 

base e a geração das usinas hldroelétricas são deixadas principalmente para atender 

picos de demanda em substituição às gerações termoelétricas mais caras, isto é, 

procura-se operar as hldroelétricas com folga atendendo as cargas principalmente com 

as térmicas. Assim, o enfoque do planejamento da operação nestes pafses é diferente 

do apresentado no Brasil ( as preocupações são outras), reservando-se os papéis de 

atendimento de ponta às usinas hldroelétricas, cobrir as variações rápidas de carga, e a 

preocupação passa a ser com problemas como o despacho das usinas termoelétricas, 

em horizontes de tempo anual. Além disso, para os recursos hídricos tem-se outras 

prioridades, como a navegação e controle de cheia, antes da geração de energia 

elétrica [5]. 

O parque energético brasileiro, ao contrário da maioria dos sistemas, é 

composto atualmente por uma grande maioria de usinas hldroelétricas, próximo de 

93% da capacidade total instalada, e uma minoria de termoelétricas, com uma 

capacidade instalada da ordem de 55 GW e um consumo em torno de 260 TWh [6] . 

O energético das usinas hldroelétricas, a água, não precisa ser comprada, com isto, o 

custo de operação do · sistema é composto pelo custo do combustível das usinas 

termoelétricas, e também pela compra de energia de outros sistemas, e pelo custo 



atribuído ao não fornecimento de energia, ou seja, custo do déficit. Assim, o objetivo 

do planejamento da operação pode ser descrito como o de evitar, na medida do 

possível, a geração térmica e substituí-la pela geração hidroelétrica [3, 7]. 

Os sistemas hidroelétricos, como o brasileiro, apresentam certas características 

que devem ser enfatizadas. 

Os recursos hídricos, ao contrário dos combustíveis das térmicas, são 

limitados e sua disponibilidade é muito irregular, pois o fornecimento depende da 

natureza. Os reservatórios ajudam a minimizar este problema, entretanto, as incerteza 

devido às vazões continuam a existir, tornando o problema essencialmente 

estocástico. Esta característica das vazões irregulares cria um conflito entre usar os 

recursos hídricos no presente e a sua disponibilidade num período futuro do 

planejamento, caracterizando um problema dinâmico [5, 7, 8, 9]. 

Também, no caso do sistema hidroelétrico brasileiro, várias usinas situam-se 

ao longo de uma mesma bacia hidrográfica, criando uma interconexão hidráulica entre 

elas. Isto produz uma dependência com relação ao desempenho operativo [5, 7]. 

Assim, essa dependência não permite que as usinas sejam "trabalhadas" de forma 

separada, isto é, durante uma otimização, por exemplo, não podemos otimizar cada 

usina separadamente e depois "somarmos" os resultados. Matematicamente, isso 

significa que a matriz hessiana da função de custo de operação do sistema, ou função 

objetivo do problema do planejamento da operação energética, possui elementos fora 

da diagonal principal não nulos . 



Exemplificando o que foi dito, num processo de otimização, utilizando-se um 

sistema com duas usinas e dois intervalos (t = 1 e 2), a matriz hessiana será composta 

por 8 linhas e 8 colunas. Cada elemento Hij da matriz será dado pela derivada da 
·' 

função de custo de operação em relação a linha i e coluna j, sendo as linhas e colunas 

compostas pelas tw-binagens e volumes das usinas nos intervalos dados. 

Assim a hessiana será dada por: 

t = 1 t = 2 

uu ll21 vu Y21 lll2 U22 Yi2 Y22 

un [ a2F J [ a2F ][ a2F ][ a2F J 
auuauu auuau21 auuitvu auuav21 o o o o 

f -~ l .~ lf O'> l O' F l o o o o ll21 
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2
F a

2
F ( a

2
F o o o o v u avuauu avuau21 avuilvu a vuavzl 

[ a2F ][ a2F ][ a2F ][ a2F J o o o o 
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()v21auu av2lau21 av21avu itvz tav21 

[ a2F J [ a2F ][ a2" ][ a2F ] 

O) 

ll12 o o o o aul zau1 2 aul zau2 2 aulzavl2 aul za v22 

ll22 o o o o 
O'F l 0

2

F ][ 0

2

F J 02

F l au22au12 au2z()u22 auz2av12 au22a v22 

o o o o a2F ()
2
F ()2F [ ()2F 

v 12 
itv12au12 itv12au22 itv1 z()v12 itv12av22 

o o o o [ a2F J [ a2F ][ a2F ][ a2F J vzz 
avzzaul2 av2z()u22 avzzitvl2 av22()v22 

onde: 

- Elemento da matriz hessiana - derivada segunda em relação a 

variável x, da linha i, e y, da coluna j ( defluência ou volume). 

F - Função objetivo do problema (será reapresentada na equação 4). 

umn - dejluência da usina mno perfodo 11 

v mn - volume da usina m 110 perfodo 11 
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Podemos verificar que a hessiana não é uma matriz diagonal, pois possui, 

como foi dito, elementos diferentes de zero fora da diagonal principal, que 

representam as interconexões entre usinas, ou seja, como a variação do custo em 

relação ao parâmetro de uma usina se altera com respeito ao parâmetro de outra 

usina. 

Ao mesmo tempo, a matriz foi montada de forma a mostrar _a característica de 

matriz bloco-diagonal, ou seja, somente os blocos pertencentes a diagonal são 

diferentes de zero. Esta característica existe pelo fato da função objetivo ser 

adicionalmente separável no tempo, ou seja, poder ser escrita na forma de uma soma 

de parcelas, cada uma referente a um único .intervalo de tempo. 

A geração das usinas hidroelétricas é função da vazão deflufda e da altw·a de 

queda da água. Diferentemente da maioria dos sistemas hidrotérmicos com 

predominância de hidroelétricas, como o da Hidro-Québec no Canadá e o da 

Noruega, nos quais, as usinas se localizam em regiões montanhosa, e assim essa altura 

de queda em geral não depende do volume do reservatório, na quase totalidade das 

usinas brasileiras existe uma dependência de forma não linear entre a altura de queda e 

o volume do reservatório [5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Esta característica, chamada 

efeito cota, faz com que os modelos aplicados em outros países nem sempre sejam 

adequados ao sistema brasileiro. É este um dos principais fatores que tornam as regras 

de operação otimizadas necessárias, no sistema brasileiro, para uma geração confiável 

com um custo reduzido. 



' l 

A função de geração não linear de uma usina hidroelétrica pode ser expressa 

por [5] : 

onde: 

~;(.) -função de geração hidroelétrica da usina i. 

v i(.) - volume do reservatório i. 

q;(.) -vazão turbinada• da usina i. 

z;(.) - vazão vertida da usina i. 

k; - constante que engloba aceleração da gravidade, densidade da água, rendimento 
turbina-gerador e fatores de conversão. 

h li(.) - altura de montante,ftmção do volume do reservatório. 

h2; (.) - altura de jusante, função da vazão turbinada e vertida. 

Da mesma forma o custo de geração das usinas termoelétricas é uma função 

convexa crescente não linear, próxima de um polinômio do segundo grau, que pode 

ser representada por: 

(3) 

onde g é a potência gerada e ao, a1 e a2 são parâmetros característicos da usina 

termoelétrica [5]. 

Assim, a função custo de operação do sistema pode ser dada por: 

C(t) = f(G(t)) (4) 

• usa-se a defluência 11 como soma de q + z, com a regra de que só há vertimento quando n1lo for mais possível 
aumentar a turbinagem 



.. 
e ainda: 

onde: 

se D(t) ~ H(t) G(t) = D(t)- H(t) 

G(t) =O em caso contrário 

C(.) - custo de operação do sistema. 

G(.) - parcela correspondente a geração das térmicas mais o déficit. 

D(.) - demanda total do sistema. 

H(.) -geração hidroelétrica total do sistema 

e o déficit de carga é representado por uma térmica fictícia e o custo inserido junto 

com o custo das térmicas . 

E a geração hidroelétrica total pode ser dada por: 

N 

H(t) = E~J>Jvi(t),qi(t),zi(t)] 
ial 

(5) 

onde: 

N - mímero de usinas hidroelétricas. 

Deste modo, a função objetivo resultante, que representa o custo de operação, 

é acentuadamente não linear, caracterizando o problema de planejamento como não 

linear [3, 5, 7], dado por: 

T T 

Min E C(t) = Min E C[G(t)] (6) 
t~l t~l 
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Todas as características apresentadas até aqui fazem com que o problema de 

planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos seja um problema dinâmico, 

estocástico, não separável e não linear [3, 5, 17]. 

Além disso, o sistema é composto por várias dezenas de reservatórios, 

definindo uma característica de grande porte para o problema. 

11.3. ABORDAGEM DO PROBLEMA 

O Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos possui uma 

complexidade, como já mostrado, que exige, para a sua abordagem, uma estratégia de 

decomposição que pe1mita explorar os diversos objetivos almejados. 

A modelagem e a técnica de resolução devem ser escolhidas de acordo com as 

características físicas do sistema, evitando simplificações drásticas que deturpem o 

desempenho operativo, levando em conta o nível de incerteza de cada horizonte de 

planejamento, e principalmente, sabendo atribuir graus de acuidade apropriados para 

cada faceta do problema [5]. 

Assim o problema global do planejamento é decomposto em vários 

subproblemas, segundo os diversos horizontes abrangidos. 

A decomposição ( número de partes, horizontes e discretizações ) depende 

das características físicas de cada sistema. No Brasil, adota-se um horizonte de longo 

prazo (5 anos) e discretização mensal, onde procuram-se determinar as metas 



·' 

·• 

.. 

energéticas globais do planejamento, tais como, o valor esperado de geração térmica 

envolvida, a previsão de intercâmbio entre subsistemas, a avaliação dos riscos de 

déficit e a avaliação plurianual das reservas hidráulicas. Adota-se também um médio 

prazo com horizonte de 1 ano e discretização mensal, ou semanal, onde procura-se 

estabelecer para cada usina as metas de geração, ou seja, tem-se a preocupação com a 

determinação da decisão operativa de cada usina a cada intervalo, ainda sob o ponto 

de vista energético. E, adota-se ainda um curto prazo, onde procura-se determinar as 

decisões diárias, com inclusão de restrições elétricas. Existem ainda outros níveis mais 

curtos de planejamento, mas os interesses deste trabalho se situam dentro dos dois 

primeiros níveis de planejamento apresentados, ou seja, os horizontes de longo prazo 

e médio prazo, onde a preocupação principal é o atendimento das metas de energia e 

demanda envolvidas na operação do sistema, e formam o que se pode chamar de 

planejamento energético da operação.[5, 18]. 

11.3.1.PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO NO 

BRASIL 

O planejamento de longo prazo abrange um horizonte de cinco anos, onde se 

pode observar a evolução dos reservatórios em face das variações hidrológicas. 

Historicamente, os primeiros estudos para o planejamento da operação dos 

recursos energéticos ao longo de um horizonte de operação se basearam no "critério 

da energia firme" [5]. Esta energia firme é a máxima energia que um sistema 
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consegue fornecer, dado um período hidrológico crítico. Isto é, o sistema começando 

com os seus reservatórios cheios consegue atender exatamente esta carga crítica 

estática, nem mais e nem menos carga, fornecendo a "energia firme", com a afluência 

do período crítico. Para a determinação da "energia firme" utilizou-se o modelo 

MSUI - Modelo de Simulação a Usinas Individualizadas, desenvolvido no âmbito do 

Planejamento da Expansão da ELETROBRÁS [5, 19, 20, 21]. 

Depois, passou-se a empregar uma abordagem que privilegiava o aspecto 

estocástico do problema no horizonte de longo prazo, adotando-se a técnica de 

Programação Dinâmica Estocástica (PDE) [18, 22, 23, 24]. O grande inconveniente 

desta abordagem é o "mal da dimensionalidade", isto é, este tipo de abordagem não 

permite uma representação individualizada de sistemas com muitas usinas. Existe um 

crescimento exponencial do esforço computacional com o aumento do número de 

usinas a serem consideradas, pois há um aumento das variáveis de estado do sistema. 

Para tentar contornar este inconveniente, passou-se a trabalhar com o sistema 

representado por um reservatório equivalente de energia. Este reservatório único 

corresponde a toda energia potencial acumulada nos reservatórios de todas as usinas 

do subsistema considerado, calculada segundo uma regra de operação, isto é, 

admitindo que todos os reservatórios deplecionam segundo esta regra preestabelecida 

[25, 26, 27] . 

Desta forma, a partir de 1978 [23, 24], os estudos de planejamento da 

operação foram realizados utilizando-se a PDE com a representação do sistema 

através de Modelo Equivalente, a subsistemas equivalentes (subsistemas Sul e 



Sudeste), onde cada subsistema é representado por um único reservatório equivalente 

de energia. 

Utilizando-se a PDE, com afluências energéticas agregadas e estocásticas, 

obtém-se uma política de operação das hidroelétricas, em forma de tabela de decisão 

[19]. Em seguida extraem-se os intercâmbios médios entre dois subsistemas, a cada 

intervalo de tempo, utilizando-se a simulação a sistema equivalente baseado nas séries 

sintéticas ou na série histórica de afluências [19, 22] . 

Ainda nos estudos de longo prazo, as estratégias de operações determinadas 

pelo modelo de PDE são utilizadas como entradas para os modelos de simulação para 

as análises das condições de operação do sistema. Esta avaliação é compreendida por 

uma análise probabilística e uma simulação detalhada do sistema hidroelétrico [23, 

28]. 

Para a análise probabilística, as mesmas representações agregadas do modelo 
I 

de PDE são utilizadas e a operação do sistema é simulada com um número elevado de 

séries sintéticas. 

11.3.2.PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO NO 

BRASIL 

Diferente do planejamento de longo prazo, o médio prazo abrange um 

horizonte onde as incertezas sobre vaz~es são menores devido a proximidade com o 

presente, a correlação temporal entre as vazões e a técnica de planejamento que adote 

"horizonte variável". 



A representação individual de cada usina hidroelétrica é importante, uma vez 

que o objetivo principal deste tipo de planejamento é determinar as metas de operação 

de cada usina, a cada intervalo, respeitando o acoplamento hidráulico das diversas 

cascatas existentes no sistema, e que aproveite as possíveis diversidades hidrológicas 

entre os vários rios . Neste horizonte de planejamento, é interessante determinar 

quanto cada usina deve gerar para obter o melhor rendimento global, evitando perdas. 

É correto lembrar que além deste objetivo, obtemos no médio prazo, algumas 

informações que são refmamentos de informações já obtidas no longo prazo, e 

também outras, tais como, metas de geração térmica mensal por usinas e programas 

de manutenção, que são exclusivas deste horizonte de planejamento. 

No Brasil, o procedimento ainda adotado é o de se utilizar a mesma meta de 

geração hidroelétrica global dada pela PDE, do longo prazo, e fazer-se uma 

desagregação desta geração hidráulica total entre todas as usinas, através de um 

modelo de simulação heurística da operação do sistema. Nesta simulação, as 

afluências usadas são previsões mensais obtidas pela metodologia de BOX e 

JENKINS [22] proposta por FERREIRA, BARRETO, ARARIPE NETO e 

FORTUNA TO [28]. A representação do sistema é feita com detalhes e as regras de 

operação são definidas segundo critérios heurísticos, tentando maximizar a energia 

armazenada, diminuir as perdas de produtibilidades e também evitar os vertimentos 

desnecessários [28] . É importante ressaltar que estas regras são obtidas de forma 

empú·ica, sem um critério que garanta sua otimalidade ou mesmo uma proximidade 

com regras ótimas. 



Desta forma, não existe amda, propriamente, um modelo específico 

desenvolvido para o médio prazo, utilizando-se o mesmo resultado do longo prazo, 

que esteja implantado no sistema brasileiro. 

Uma metodologia alternativa, que melhor se encaixaria no planejamento de 

médio prazo é a que adota uma abordagem determinística do sistema, com usinas 

individualizadas, baseada em previsões de vazões fornecidas por modelos de séries 

temporais, proposta por SOARES, S. e CARNEIRO, A. A. F. M. [5, 29, 30]. Ela 

consiste na obtenção das decisões operativas do sistema pela aplicação de um 

procedimento de previsão-otimização, refeito a cada estágio do planejamento [31]. 

Com isto terfam-se metas de geração por usina obtidas de forma ótima. 

11.4. PAPEL DAS REGRAS DE OPERAÇÃO 

Como visto, as regras de operação são utilizadas no Modelo Equivalente de 

Energia e na simulação das usinas para a análise das condições de operação feitas 

durante o longo prazo; também são utilizadas na simulação detalhada da operação 

para a desagregação das metas de geração hidráulica total entre todas as usinas, feita 

no médio prazo [32]. Elas são ainda utilizadas no Planejamento da Expansão da 

Geração do Sistema Elétrico Brasileiro, nos horizontes de médio e curto prazo, onde 

inclusive utiliza-se o mesmo modelo MSUI citado anterimmente. 

São elas que levam à determinação da quantidade de energia produzida por 

cada uma das usinas, pois são as regras que ditam o estado do reservatório de cada 

usina. Essa quantidade de energia produzida depende da forma como as usinas são 
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operadas, isto é, como se darão o enchimento e o depleciona.mento dos rese1vatórios do 

sistema, pois como já foi dito, as funções de geração dependem da vazão e da altura dos 

rese1vatórios, logo dependem dos volumes dos reservatórios das usinas. 

Exemplificando, num sistema de duas usinas A e B, com reservatórios localizados 

em um mesmo rio, com seus resetvatórios cheios, e desconsiderando as afluências 

(considerar somente a água dos dois resetvatórios), a energia total que poderá ser gerada 

dependerá de como trabalhará o conjunto. Se a regra de operação adotada for a de gerar 

primeiro somente com a usina A e depois desta vazia gerar com a usina B, obteremos uma 

energia diferente do valor que obteríamos se operássemos a usina B primeiro e depois a A 

Da mesma forma se adotássemos uma regra de esvazia.n1ento (entenda-se geração) em 

paralelo em te1mos de volume, o valor da energia seria oub·o. Isto se deve ao fato da água 

localizada no rese1vatório da usina a montante gerar energia, tanto quando passa pelas 

tW'binas da mesma, como quando passa pelas turbinas da usina a jusante, sendo que a 

geração nesta última irá depender da altw·a de seu reservatório. 

As regras de operação se encontram presentes em todas as partes do 

planejamento da operação e apresentam um papel importante no funcionamento 

eficiente dos sistemas de potência. 

A regra geralmente adotada no modelo empregado no Sistema Brasileiro, é a 

de que, por hipótese, os reservatórios operem em paralelo, isto é, os armazenamentos 

e deplecionamentos são feitos paralelamente em volume [5]. 
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Também são utilizadas regras de operação em paralelo por faixas. Nestas, o 

volume dos reservatórios das usinas é subdividido em faixas, e dentro de uma mesma 

faixa, utiliza-se a regra de operação em paralelo. 

As regras de operação em paralelo não refletem uma condição de operação 

otimizada, como mostram testes realizados neste estudo, levando os reservatórios a 

comportamentos totalmente diferentes daqueles verificados em operações ótimas. Isto 

acarreta uma perda de produtividade em usinas importantes do sistema e 

consequentemente uma queda na qualidade da operação. 

Mesmo as regras de operação de paralelismo por faixas deixam a desejar, já 

que persiste o problema de como determinar estas faixas. Esta determinação 

normalmente é feita de forma heurística, sem que seu resultado leve a uma operação 

próxima da ótima. 

O presente estudo tem como um dos objetivos desenvolver uma metodologia 

para a obtenção de regras que reflitam a condição de operação ótima. Cada 

reservatólio das usinas que compõem um sistema possui um comportamento diferenciado 

que depende não somente das características físicas da usina, mas também das 

características do sistema ao qual ele pertence. Assim, realizar uma operação observando

se e respeitando-se as características de comportamento de cada reservatório das usinas 

que compõem o sistema é um princípio a ser seguido para que se possa fazer uma 

operação otimizada. 

Então a idéia é estudar o comportamento dos reservatórios das usinas que 

compõem um sistema e encontrar parâmetros que relacionem os comportamentos 
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destes reservatórios de usinas em cascata, operando na condição ótima, com o estado 

global do sistema, determinando-se assim regras ótimas de operação, isto é, 

determinar regras tais que, dado o estado do sistema como um todo, tenha-se a regra 

de operação otimizada para cada uma das usinas individuais. 

Após a determinação, pretende-se fazer simulações de operação com estas 

novas regras e comparar os seus resultados com resultados oriundos de simulações, 

utilizando-se as regras atualmente em uso (paralelismo). Também pretende-se 

construir um modelo equivalente de energia, utilizado na PDE do planejamento de 

longo prazo brasileiro, com as novas regras obtidas e com a regra do paralelismo, a 

fim de comparar os resultados. 

Como pode ser visto anteriormente, num sistema hidrotérmico com 

predominância de hidroelétricas como o brasileiro, onde as produtividades das usinas 

estão diretamente relacionadas com o volume e altura dos seus reservatórios, onde o 

planejamento da operação no horizonte de longo prazo é feito com programação 

dinâmica estocástica, e no médio prazo com uma simulação heurística, as regras de 

operação estão presentes em várias situações e momentos do planejamento da operação. 

Simulações mais acw·adas, que levem a resultados mais próximos da realidade, e mesmo 

modelos equivalentes mais exatos estão diretamente relacionados com a qualidade das 

regras adotadas. Assim, podemos afirmar que a detenninação das regras ótimas de 

operação é de vital importância para o processo de planejamento da operação como um 

todo. 



111. REGRA PROPOSTA 

111.1. INTRODUÇÃO 

No capítulo anterior foi mostrada a importância das regras de operação no 

planejamento da operação. A seguir será discutida uma metodologia para a obtenção 

de regras que reflitam o comportamento ótimo dos reservatórios das usinas em 

cascata num sistema hidroelétrico. 

As regras de operação, como já foi dito, procuram relacionar o 

comportamento dos reservatórios de cada usina com o estado do sistema. Assim o 

nosso objetivo é estabelecermos uma relação entre uma medida do estado de 

armazenamento do sistema total e o volume de cada reservatório operando de forma 

otimizada. Desta forma, a aplicação das regras ótimas reproduziriam as trajetórias de 

volume obtidas por um modelo de otimização, na forma que será descrito nos 

próximos itens [32]. 

A nossa proposta para o critério de escolha de regras é que, dado um sistema 

composto por várias usinas hidroelétricas com reservatórios, obtenhamos, a partir de 

testes, curvas representativas do comportamento ótimo de cada usina que compõe o 

sistema. E em seguida, realizar a avaliação da eficiência destas novas regras, através 



de simulações da operação e através do cálculo do Modelo Equivalente de Energia, 

,, comparando os resultados com os modelos utilizando as regras do paralelismo. 

lll.2 .METODOLOGIA UTILIZADA 

O trabalho pode ser definido em duas partes: 

18
) Definição de uma regra de operação e sua obtenção através de uma simulação 

da operação otimizada; 

26
) A vali ação das novas regras através de simulaçc1o heurfstica da operação e 

através do Modelo Equivalente de Energia. 

Os estudos a serem realizados se localizam, como já exposto, num horizonte 

de médio e longo prazo, abrangendo o que se pode ser chamado de planejamento 

energético. Assim uma possível medida para o estado de armazenamento do sistema é 

a energia potencial armazenada EA (v) desenvolvida no Apêndice 2 e definida da 

seguinte maneira: 

[MW.mês] (7) .. 

onde: 

Pj - rendimento médio da usina (incluindo os rendimentos da turbina e do gerador). 
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k - constante que inclui a densidade da água [ 1000 Kg/m3 
] . a aceleração da 

gravidade [9,81 m/s2 
] e o número de segundos em um mês [ 1 mês= 2,628xl06 

seg. ], o fator 10-6 transformando W em MW e m3 em hm3
• 

v Oi - volume da usina i no instante O , sendo 1 o estado inicial e O o estado final. 

R - conjunto de todas as usinas com reservatórios. 

J; -conjunto de todas as usinas com reservatórios ajusante da usina "i", inclusive. 

Mas para o cálculo desta energia armazenada é necessário definirmos uma regra de 

operação, pois como já foi exposto, a quantidade de energia produzida depende da 

forma como as usinas são operadas. E como as regras otimizadas não são disporúveis 

ainda nesta fase, adota-se, a princípio, a regra de operação em paralelo, sendo que a 

regra de operação de esvaziar os reservatórios das usinas de montante à jusante 

também seria uma das possibilidades. 

O fato de se utilizar a regra do paralelismo para a obtenção desta energia 

armazenada não chega a influenciar na qualidade das regras obtidas, entretanto, caso 

se deseje realizar uma correção nestas regras obtidas, isto pode ser realizado com um 

ajuste iterativo da energia armazenada, ou seja, recalcula-se a energia armazenada 

utilizando-se as regras obtidas. Graficamente isto representa um ajuste na escala do 

eixo x das regras . 

Assim, definida a medida do estado de armazenamento do sistema e o seu 

cálculo, o próximo passo é determinarmos regras de operação, que consigam 

representar a operação ótima, através do estudo do comportamento de um sistema 

composto por várias usinas em cascata operando de fmma otimizada. 
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Para a realização destes estudos toma-se um sistema composto por várias 

usinas e faz-se uma simulação da operação otimizada*, para um determinado período 

de afluentes, onde a ferramenta principal é o algoritmo determinístico de fluxo em 

redes [33, 34, 35]. Os detalhes destes testes, o sistema, o mercado e o algoritmo de 

otimização serão descritos mais a seguir. 

A partir da simulação otimizada obtém-se para cada usina um conjunto de 

pontos, cada ponto relacionando o estado do reservatório (volume) com o estado 

global do sistema (energia rumazenada), mostrando uma nuvem de pontos possíveis. 

De posse destes pontos de operação, uma das possibilidades de utilizá-los 

como indicativos pru·a uma regra de operação, é através do ajuste de "curvas médias" . 

É dito "curva média" porque não existe um modelo matemático simples que descreva 

com exatidão o modelo físico estudado, sendo estas curvas determinadas por 

aproximações obtidas analisando-se a tendência da nuvem de pontos oriundos dos 

testes . O método a ser utilizado é o Método dos Mínimos Quadrados [36, 37]. 

Obtidas estas "curvas médjas", ter-se-á pru·a cada usina uma equação que 

representa a regra de operação otimizada daquela usina pru·a o sistema considerado. E 

o próximo passo é fazer uma avaliação da eficiência destas novas regras. 

a simulação da operação otimizada aqui citada se refere a simulação otimizada, onde dada uma função 
objetivo, o programa otimizador resolverá o problema, respeitando·se as condições dadas ao programa. No 
caso, a função objetivo é a função de custo do sistema, e o programa procurará estabelecer metas de geração 
hidroelétrica e termoelétricas para o sistema em estudo, dada a vazão do período em estudo. Existe um outro 
tipo de simulação, a qual nos referimos como simulação heurística, onde o programa simula uma operação. 
Explicando melhor, dá·se ao programa uma regra de operação, a demanda do sistema e a vazão do período, e 
como resultado o programa tenta suprir a demanda, seguindo as regras dadas e utilizando a vazão dada. 
Assim, chamaremos de simulação da operação otimizada, ao primeiro tipo, e de simulação com regras ou 
simulação da operação, a simulação heurística. 
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Com este objetivo pode-se realizar dois tipos de testes: o primeiro consiste em 

utilizar as regras ótimas num teste de simulação da operação do sistema composto 

pelas mesmas usinas, e o segundo em calcular o Modelo Equivalente de Energia que 

representa todo o sistema atràvés de um único reservatório equivalente de energia, o 

qual é utilizado na solução do planejamento de longo prazo adotado no Brasil, pela 

técnica de PDE. Os resultados devem ser comparados com os mesmos tipos de testes, 

utilizando-se outras regras de operação, tomando-se a energia armazenada no sistema 

como parâmetro de estimação da eficiência das novas regras. 

Os algoritmos de otimização, os algoritmos de operação, tanto com as regras 

atualmente em uso, como com as novas regras em forma de equações, o Modelo 

Equivalente de Energia, e o algoritmo para cálculo da energia armazenada encontram

se descritos nos itens a seguir. 

111.3. ALGORITMOS UTILIZADOS 

Para o presente estudo foram utilizados e desenvolvidos vários algoritmos. 

Neste item encontram-se o algoritmo de otimização utilizado durante os testes de 

simulação da operação otirnizada para a obtenção das regras, os algoritmos de 

simulação heurística da operação desenvolvidos para a realização de testes de 

avaliação das regras obtidas, o algoritmo para o cálculo da energia armazenada em 

cada usina utilizando-se diversas regras de operação. E por último o Modelo 

Equivalente de Energia é apresentado, sendo este também utilizado para a avaliação 

das regras . 
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111.3.I.ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 

Neste item é apresentado um algoritmo não linear para a maximização de 

benefícios em problemas que podem ser formulados como de fluxo em redes [35]. 

Nos problemas de operação hidrotérmica, o algoritmo aproveita a estrutura particular 

da rede hidráulica, através de procedimentos que norteiam o processo de partição de 

variáveis em conjunto das variáveis básicas e não básicas. Estes procedimentos 

compõem a partição dirigida de variáveis e baseiam-se na análise da função objetivo, 

na análise da função de produção hidráulica, na importância de cada usina no 

processo otimizador e na experiência do operador. A sua principal característica é a 

identificação da base por um único fndice[38, 39]. 

Tanto o modelo de fluxo em rede para o problema hidrotérmico, como as suas 

características e o método de solução, encontram-se detalhados no Apêndice 1. 

Este algoritmo de otimização para a aplicação no planejamento hidrotérmico, 

considerando a estrutura específica de rede do sistema, as estratégias de partição de 

variáveis, conservando a identidade de cada usina em cada período, começando da 

usina a montante e progredindo pela cascata até a última usina, para cada intervalo de 

tempo, consta dos seguintes passos: 

Passo 1-

Passo 2-

Passo 3-

Inicialize com qualquer solução, como por exemplo a solução a fio 
d'água; 

Defina o conjunto de prioridade (P) e declare as def/uências das 
outras usinas não pertencellles ao conjunto de prioridade como 
variáveis básicas; 

Percorra os perfodos (t = l, ... ,T ); 
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Passo4 -

Passo 5-

Passo 6 -

Passo 7-

Passo 8-

Passo 9-

Passo 10-

Percorra as usinas do conjunto de prioridade i E P; 

Atualize a matriz de def/uência básica (MDB)* considerando a 
estratégia dinâmica de partição de variáveis; 

Identifique o ciclo e calcule o custo reduzido para a variável não 
básica associada ao nó (i,t); 

Determine o passo ótimo por busca unidimensional; 

Atualize os volumes, defluências e gradielltes das variáveis que 
pertencem ao ciclo; 

• Se existe alguma usina do conjunto de prioridade ainda não 
considerada, retome ao Passo 4; 

• Se existe algum per(odo não considerado, retome ao Passo 3 ; 

• Em caso contrário, vá ao Passo 10; 

• Se a convergência ainda não foi obtida, modifique, se necessário o 
conjunto de prioridade (P) e retome ao Passo 3; 

• Em caso contrário Pare. 

Uma das várias utilidades deste algoritmo está no fato de que aplicado sobre o 

passado, isto é, com as afluências passadas conhecidas, permite identificar regras de 

operação para os principais reservatórios do sistema e testar os sistemas em condições 

hidrológicas do passado como o período crítico. Uma outra, é fazer simulações com 

séries sintéticas para prever futuros problemas. Assim, será a ferramenta principal 

para a obtenção das regras otimizadas procuradas. 

• o apêndice 1 contém uma explicação mais detalhada 
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III.3.2.ALGORITMOS DE SIMULAÇÃO 

Como já foi dito, obtidas as regras de operação, estas devem ser testadas para 

a avaliação da sua eficiência, comparando-se os resultados com aqueles obtidos com 

as regras em vigor. Para tanto, desenvolveu-se um algoritmo de simulação da 

operação, tanto utilizando as regras atualmente em uso, quanto as novas regras 

obtidas. 

Os algoritmos de simulação tentam reproduzir o comportamento das usinas do 

sistema operando sob condições preestabelecidas de vazão, geração, e regras de 

operação, ou seja: os reservatórios das usinas do sistema operam sob uma 

determinada regra, as afluências às usinas são perfeitamente conhecidas e é fornecida 

ao sistema uma meta de geração hidroelétrica para cada intervalo do período de 

simulação. 

E assim, realizadas as sinmlações de operação com as regras atuais e com as 

novas regras obtidas, obtém-se, através do algoritmo de cálculo da energia 

armazenada, as respectivas energias armazenadas nos fmais dos períodos das 

simulações e faz-se uma comparação destas energias para verificar a eficiência das 

regras . 

Para estas simulações são dados de entrada, além da configuração do sistema, 

as afluências do período da simulação e as gerações hidráulicas totais do sistema em 

cada intervalo do período, fornecidas pelo programa de operação otimizada do 

sistema para o período em estudo. 
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Foram desenvolvidos dois algoritmos diferentes para a simulação da operação. 

Um dos motivos que ocasionaram o desenvolvimento dos dois algoritmos foi a 

necessidade de comparação dos resultados das simulações utilizando-se os diferentes 

tipos de regras. Logo após o desenvolvimento e implementação do primeiro algoritmo 

de simulação da operação, inicialmente utilizando-se a regra atualmente em uso, 

observou-se que a implantação das novas regras obtidas neste algoritmo não seria 

possível, devido a sua estrutura aproveitar características particulares àquela regra. 

Assim desenvolveu-se o segundo algoritmo de tal forma que o bloco das regras 

pudesse ser substituído facilmente e permitisse sua utilização por qualquer tipo de 

regra. 

Os dois algoritmos resolvem o problema através de um método iterativo, isto 

é, tentativa e erro. Dada uma meta de geração hidroelétrica otimizada (obtido através 

do algoritmo otimizador), tenta-se atingir esta meta de geração ajustando as 

turbinagens, e consequentemente variando-se os volumes segundo as regras de 

operação preestabelecidas, isto é, para cada intervalo, partindo do primeiro intervalo, 

é ajustada a geração do sistema com a meta estabelecida, essa geração se dá 

turbinando uma certa quantidade de água em cada usina. E essa vazão turbinada 

significa variar o volume dos reservatórios das usinas segundo a regra de operação 

defmida. Os resultados fmais dos dois algoritmos, aparentemente são semelhantes, 

mas o processo de convergência é mais rápido no segundo algoritmo. 



III.3.2.1.ALGORITMO DO Iº- SIMULADOR 

O algoritmo do 1 º simulador consiste em obter uma solução inicial através 

da resolução de um sistema linear por Gauss-Jordan. 

O sistema linear tem a dimensão 2Nx2N, onde N é o número de usinas com 

reservatórios. Existem N equações de balanço d'água dadas por: 

vi(t) + Yi(t) +,E u/t)- vi(t + 1)- ui(t) =O 
JE01 

(8) 

onde: 

V;(.) - volume da usina i. 

y{) - afluência incrementai a usina i. 

.. u;(.) - vazão turbinada + vertida da usina i . 

O; - conjunto das usinas localizadas a montante da usina i. 

Aproveitando-se o fato de que, com as regras atualmente em uso, existe a 

característica de igualdade entre os volumes úteis das N usinas, teremos então, N-1 

equações dadas por: 

(9) 
v -v v -v. 

m"-'J min1 ""'-'<J+I) nun(l+l) 

sendo: 

,, 
V ma.,

1 
- volume máximo da usina i. 

V min; - volume mínimo da usina i. 



,, por: 

onde: 

E o sistema linear é completado pela equação de geração do sistema, dada 

H(t) =! Prod""~'i .qi (t) 
frn 

Prode,p; - produtibilidade especifica da usina i. 

H(.) - geração hidráulica total esperada do sistema obtida do otimizador. 

q;(.) - vazão turbinada da usina i. 

(lO) 

Esta última equação representa, na verdade, o "chute" inicial para a solução 

do sistema linear e é uma equação simplificada da geração hidráulica do sistema, já 

apresentada no capítulo li. Ela é dada por: 

N 

H(t) =.L, 4>Jv; (t),q; (t),z;(t)] 
ia l 

(11) 

onde: 

~ -função de geração hidroelétrica da usina i. 

v;(.) - volume do reservatório i. 

q;(.) - vazão turbinada da usina i .. 

zi(.) - vazão vertida da usina i. 

Resolvendo-se o sistema linear, obtemos então os volumes e turbinagens 

iniciais das usinas. Com estes dados, calcula-se a geração hidráulica de cada usina e 

do sistema. Faz-se a comparação entre as metas de geração hidráulica resultantes da 

otimização e a geração hidráulica obtida na simulação. Se a geração estiver dentro 



dos limites de erro estipulados, parte-se para o ajuste do próximo intervalo, repetindo 

o processo ante1ior. Em caso contrário, faz-se o seguinte processo de correção: 

onde: 

a) Calcula-se um fator de correção através de: 

Fc = Hc(t)- H(t) 
Hc(t) 

Hc(.) - geração hidráulica total calculada 110 simulador. 

(12) 

b) Para a 18 usina corrige-se a turbinagem, utilizando o fator de correção, e o 

volume, utilizando a equação de balanço d'água. 

Assim temos que: 

(13) 

e 

(14) 

c) Para o restante das usinas corrigem-se os volumes através das relações de 

igualdade entre os volumes úteis, e depois as turbinagens, através das 

equações de balanço d'água. A relação de igualdade entre os volumes é 

dada pela equação (9) e a de balanço é dada pela equação (8). 

d) Após atualizados os volumes e as tmbinagens, recalcula-se a geração e 

repete-se a operação de verificação (compara-se a geração e verifica-se a 

necessidade de novas correções ou não). 



III.3.2.2.ALGORITMO DO 2º- SIMULADOR 

O algoritmo do 2º simulador foi desenvolvido inicialmente utilizando-se as 

regras em uso atualmente (paralelismo), e assim, aproveita o fato de que, neste tipo 

de operação, o volume percentual de todas as usinas é sempre o mesmo, e utiliza este 

volume percentual, aqui chamado de vs(t), como parâmetro de correção. 

Neste algoritmo, toma-se como solução inicial o volume do intervalo anterior, 

ou seja, vs(t) = vs(t-1), exceto no 12 intervalo onde é dado um "chute inicial" dado 

por: 

-~ (15) 

,, 
onde: 

v iniciai• - volume inicial da usina 1, o mesmo utilizado 110 programa de otimização. 

vs 1 - volume percentual do sistema(ou qualquer usina). 

Com o vs(t) calculam-se os volumes de todas as usinas, e utilizando a equação 

de balanço d'água, equação (8), calculam-se as suas turbinagens. 

v 
Tendo os volumes e turbinagens das usinas, calculam-se agora a geração 

hidráulica de cada usina, utilizando a equação (2), e também a total do sistema, 

utilizando-se a equação (11). 

Caso as metas de geração sejam satisfeitas, parte-se para o ajuste do próximo 

intervalo. Em caso contrário, corrige-se o volume percentual vs(t), utilizando-se o 
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mesmo processo realizado no algoritmo anterior (equação (12) e equação (13), só 

que agora utilizando o volume em vez da turbinagem), e repetem-se os cálculos até a 

obtenção do ajuste desejado. 

O grande problema encontrado para o desenvolvimento deste algoritmo foi a 

implementação dos limites operativos das defluências. Os volumes são limitados, 

limitando-se o parâmetro de correção entre O e 100, ou seja, no caso deste último 

algoritmo, limita-se o parâmetro volume percentual, vs(t). Assim os volumes 

calculados através deste parâmetro sempre permanecerão dentro dos limites. 

Quando o volume de algum reservatório atinge o mínimo ou o máximo (com 

as defluências dentro dos limites), ele é fixado no limite, os volumes e defluências de 

todas as usinas são recalculados em função deste volume e também a geração 

hidráulica é recalculada. No caso do volume atingir o mínimo, a geração será 

insuficiente para o intervalo, e se o caso for do volume atingir o máximo, a geração 

será igualada a meta de geração naquele intervalo, e o excesso de geração será 

desconsiderado. 

No caso da defluência atingir o limite inferior, a operação desta usina é 

desacoplada da operação do resto do sistema, retirando-a do conjunto das regras, 

com a fixação da sua defluência neste limite, e ajustam-se os volumes e defluências 

das demais usinas. Entretanto este ajuste requer um processo iterativo, pois os 

volumes e as defluências são calculadas sequencialmente ao longo da cascata, e ainda 

calculam-se primeiramente todos os volumes e depois, com estes, todas as 

defluências . Por exemplo, num sistema com várias usinas, se o reservatório de uma 



,, 

usina i qualquer atingir o seu limite inferior de defluência, flxa-se esta defluência ll; 

desta usina, corrige-se o seu volume V; através da equação de balanço d'água, e a 

partir deste volume, corrigem-se os volumes e as defluências dos demais 

reservatórios. O problema está no fato de que na equação de balanço existe uma 

parcela ( I, ul t), defluência das usinas a montante) que não está corrigida ainda, 
j€.!21 

logo, este volume v; da usina i calculado possuirá um erro, e assim, as demais 

variáveis recalculadas também conterão erros. Isto ocasiona a necessidade de novos 

cálculos até o ajuste correto. O limite superior deve ser tratado da mesma forma. 

Para a utilização deste algoritmo com as novas regras obtidas, isto é, para fazer as 

simulações com as novas regras, é necessário apenas que se substitua o bloco de cálculo 

dos volumes, isto é, a substituição das regras de operação. E no lugar do volume 

percentual do sistema utilizado como parâmetro de correção, deve-se utilizar o novo 

parâmetro de correção escolhido, e no caso, a energia annazenada total no sistema. 

No bloco de cálculo dos volumes, estes estão expressos em função da energia 

total armazenada. Assim, com a energia armazenada no sistema, calculam-se os volumes 

das usinas. 

Assim, temos em mãos um algoritmo que nos possibilita realizar simulações de 

operação utilizando-se qualquer tipo de regra, simplesmente com as substituições citadas 

acima. 
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111.3.3.ALGORITMO PARA CÁLCULO DA ENERGIA 

ARMAZENADA 

No nosso estudo, o cálculo da energia armazenada é necessário tanto no 

início, para a obtenção das regras, quanto no final, servindo como parâmetro de 

comparação final do sistema após a simulação da operação e no cálculo do modelo 

equivalente de energia. 

No trabalho utilizou-se para a obtenção das regras a operação em paralelo e 

para a comparação final utilizou-se a regra de esvaziar cada usina totalmente, de 

montante à jusante, para o cálculo da energia armazenada no sistema. Já no modelo 

equivalente de energia foi utilizado o paralelismo (no modelo clássico) e as regras 

obtidas (modelo proposto). 

O algoritmo para o cálculo da energia utilizando a regra do paralelismo é o 

mesmo contido no modelo equivalente de energia "clássico", e pode ser visto com 

detalhes no Apêndice 2 . Enquanto que o algoritmo utilizado na avaliação dos 

resultados da simulação com as regras, que utiliza a regra de esvaziar os reservatórios 

das usinas de montante àjusante, uma de cada vez, é mostrado a seguir. 
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III.3.3.1.REGRA DE ESVAZIAMENTO DOS 

RESERVATÓRIOS DAS USINAS DE MONTANTE 

AJUSANTE 

A regra de esvaziamento dos reservatórios de montante à jusante, uma de 

cada vez, por completo, é teoricamente a regra com a qual obteríamos, de um sistema 

estático em cascata, a maior quantidade de energia possível. Mas devemos frisar que 

num sistema real, a operação dos reservatórios engloba outros compromissos e 

fatores de influência tais como a vazão mínima obrigatória, compromissos com a 

irrigação e navegação, controle de cheias, afluências incrementais, e outros que 

tornam essa regra de operação inviável. 

Entretanto, ela será utilizada nos estudos como um parâmetro estimador da 

eficiência das nossas regras obtidas, servindo para comparação das energias 

armazenadas no sistema, no final das simulações de operação, utilizando-se as regras 

obtidas e utilizando-se o paralelismo. 

A seguir será desenvolvido o equacionamento para esta energia que será 

chamada de EAJ.IJ. 

Partindo-se da expressão de energia armazenada (Equação (20) do Apêndice 

2), descrita por: 

E 1 = 9,81x10-
3 Jv• h( ) :'1 

Ao . p. v .uv 
2,628 vo 

[MW.mês] (16) 



Num sistema em cascata com deplecionamento de montante à jusante, a 

energia armazenada em uma única usina i qualquer será dada por: 

[MW.mês] (17) 

onde: 

Ji - conjunto de todas as usinas a jus ante de "i", inclusive. 

Desenvolvendo esta expressão teremos que: 

E _ 9,81xl0-3 

MU 
I 2,628 [MW.mês] l (18) ., 

onde: 

J i -conjunto de todas as usinas à jus ante de "i", exclusive. 

Como as alturas hj's não variam com a variável V; , a parcela 2 da equação 

(18), será dada por: 

v,, 
E J pJ.hJ .av = LpJ.hc .(v 1, - v0, ) 

jEJ, vo, jEJ, 

(19) 

onde: •, 

hcJ - altura do estado "mais" cheio. 



Assim a energia armazenada do sistema será dada por: 

? 

[MW. mês ] (20) 

111.3.4.MODELO EQUIVALENTE DE ENERGIA 

Como já visto anteriormente, utiliza-se no Brasil para o problema do 

planejamento da operação de longo prazo, o Modelo a Reservatório Equivalente de 

Energia para representar os subsistemas Sul e Sudeste, cada um como um único 

., reservatório, e aplica-se neste modelo a Programação Dinâmica Estocástica para a 

obtenção da solução [20, 25, 26, 27]. 
'• 

No Apêndice 2 é apresentado o Modelo Equivalente de Energia clássico 

adotado no Brasil, onde a regra de operação adotada é a operação em paralelo dos 

seus volumes. 

Uma das propostas deste estudo é, após obtidas as regras de operação 

otimizadas, desenvolver um Modelo Equivalente de Energia utilizando estas novas 

regras. 

A seguir são apresentada as modificações necessárias para a utilização do 

'· mesmo modelo "clássico" contido no Apêndice 2, utilizando-se as novas regras. 
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III.3.4.1.ENERGIA ARMAZENADA NO SISTEMA 

Como já visto, a energia armazenada num dado sistema é para nós o 

parâmetro de comparação da eficiência das diversas regras de operação. 

A quantidade de energia armazenada num sistema depende de como a água 

dos reservatórios das usinas é utilizada, ou seja, depende das regras de operação das 

usinas. 

Num sistema estático, a máxima energia é obtida deplecionando-se os 

resetvatórios das usinas de montante para jusante, individualmente. 

Outra regra, o paralelismo, nos fornece resultados comprovadamente não 

representativos de uma operação otimizada, pois como já foi dito, com esta regra as 

usinas do sistema acabam perdendo produtividade. 

Já as regras em forma de equações, obtidas nos nossos testes, representam o 

comportamento ótimo do sistema, sendo assim, a energia armazenada obtida pelas 

regras novas se aproxima da energia armazenada no sistema quando operado de 

fmma otimizada. 

No modelo "clássico" adota-se a hipótese de operação em paralelo, devido ao 

fato de que somente o seu estado em um dado instante não é suficiente para a 

determinação da sua energia armazenada, sendo necessária uma regra de operação. E 

a regra de operação em paralelo apresenta muita simplicidade de manuseio 

matemático [25]. 
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A energia armazenada entre dois estados O e 1 quaisquer, como demostrado 

no Apêndice 2, é dada por: 

[MW.mês] (21) 

onde: 

R - conjunto de todas as usinas com reservatório. 

Ji -conjunto de todas as usinas com reservatório a jusante da usina "i", inclusive. 

v0. - volume da usina "i" 110 estado O. 
1 

E a altura equivalente é dada por: 

(22) 

lembrando que: 

- variável que relaciona os volumes iguais de todas as usinas segundo a regra do 
paralelismo. 

Com o paralelismo, esta altma equivalente será dada por: 

[m] (23) 

onde : a,b e c são coeficientes do polinômio cota-volume • . 

' os coeficientes são os mesmos que estão apresentados no Apêndice 2 (equação (19)). 



Assim, dado os estados do sistema, volumes dos reservatórios das usinas, 

agora é possível calcular a energia a.tmazenada neste sistema. 

No caso do nosso modelo com as novas regras, a diferença estru·á embutida no 

cálculo do H eq· Desenvolvendo-se a expressão para o H eq utilizando as novas regras, 

chega-se a conclusão de que o Heq não fica em função dos volumes dos estados O e 

o 

1, dependendo somente dos coeficientes da regra de operação. Isto se deve ao fato de 

que, ao contrário da operação em paralelo, onde os volumes das usinas são funções 

dos estados iniciais e finais das mesmas, usinas estas que mantém o mesmo volume 

dado pela variável À, como mostra a equação (24), nas novas regras esta dependência 

em relação aos volumes iniciais e fmais não existe. Assim, este novo equacionamento 
~· 

com as regras será válido somente pru·a o cálculo de uma nova altura equivalente com 

' J 
regras, com estados inicial cheio e final vazio (estados no qual foram calculadas as 

equações de regras), ou seja, é válido somente para o cálculo da energia armazenada 

máxima. 

o< À< 1 (24) 

Devido a este problema, pru·a o cálculo da energia armazenada pru·a um dado 

estado do sistema foi desenvolvido um outro algoritmo utilizando-se as regras em 

forma de equações, que será apresentado no item a seguir. 
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111.3.4.I.l.ALGORITMO PARA CÁLCULO DA 

ENERGIA ARMAZENADA USANDO 

REGRAS DE OPERAÇÃO COM EQUAÇÕES 

Este algoritmo utiliza para o cálculo da energia armazenada, as regras em 

forma de equações, obtidas a partir das simulações otimizadas, como descrito a 

seguir: 

a) A partir do volume inicial de cada usina determinam-se valores de energia 

armazenada (EA's) do sistema. Se todos estiverem na posição correta, 

segundo as regras, no caso, ir para o item (c); 

b) Caso os valores das EA 's correspondentes às diferentes usinas sejam 

diferentes, é sinal de que as usinas não se encontram na posição correta, 
I 

segundo as regras. Assim, devemos igualar os valores das E,1 's 

transferindo a energia de uma usina para a outra, se possível, ou 

deplecionando os reservatórios e computando a energia para estas usinas. 

No caso, essa transferência deve ter como regra ganhar produtibilidade 

dentro das possibilidades. Assim, a água dos reservatórios é transferida 

sempre da usina i de maior E A , para as de jusante até que todas as E A 's se 

igualem. Durante essa transferência ou deplecionamento, calcular a parcela 

de energia rumazenada referente a esta transferência; 

c) As curvas de regras de operação dos reservatórios das usinas nos fornecem 

a relação entre a energia ru·mazenada no sistema e o volume de cada usina, 

sendo assim, é possível a obtenção da energia ru·mazenada no sistema 
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através do volume de uma das usinas e a sua respectiva curva de regra de 

operação. 

111.3.4.2.CONJUNTO DE ENERGIAS CONTROLÁVEIS 

OU ARMAZENÁVEIS 

Após a apresentação das modificações necessárias para o cálculo da energia 

armazenada, que compõe o modelo equivalente, o próximo passo é apresentar as 

modificações necessárias ao conjunto de energias controláveis. Compõe este 

conjunto, toda energia afluente que pode ser armazenada nos reservatórios. 

Como está mostrado no Apêndice 2, esta energia controlável no modelo 

clássico é dada por: 

onde: 

Ec(.) 

R 

ui(.) 

u . . .,., 

P· 1 

Heqi 

h. 
J 

F. 
1 

[MW.mês] (25) 

- representa o mês considerado. 

-energia controlável no mês tem [MW.mêsj. 

- conjunto de todas as usinas com reservatórios. 

- representa a descarga natural ( vazao) afluente média mensal ao reservatório "i" 

[hm3Jmês]. 

-descarga natural mínima mensal defluente do reservatório "i" [hm3Jmês]. 

- rendimento global turbina-gerador da usina i [p.u]. 

-altura equivalente do reservatório "i"[m]. 

- altura de queda lfquida da usina de fio d'água "j" [m]. 

- conjunto de todas as usinas a fio d'água compreendidas entre o reservatório "i" e 

o próximo reservatório ajusante. 



Quando no cálculo da energia controlável, no modelo "clássico", mostrado 

acima, o Heq é a altura equivalente entre os estados cheio e vazio, para o nosso 

modelo, poderemos utilizar o Heq com as novas regras que foi discutido no item 

lll.3.4.1- energia armazenada no sistema. Em caso contrário uma das soluções é obter 

novas equações para os estados considerados. 

A seguir será desenvolvido Heq com as regras que chamaremos de H
0

. 

Partindo-se da equação (22) e substituindo a variável que determina as regras, 

teremos: 

v [m] (26) 

onde: 

Ho -altura equivalente com regras novas. 

h0 .. 1) - altura como função da nova variável de operação. 

Â1 -nova variável de operação (Energia Armazenada), com 0<Â1<1. 

A relação cota-volume h( v), em cada usina de reservatório, pode ser expressa 

por uma função polinomial de segundo grau, dada por: 

h( v)= a. v2 + b. v+ c [m] (27) 

·I 

Dentre as novas regras, as usinas de montante são representadas por equações 

polinomiais, suponhamos que ela seja de terceira ordem, da forma: 

(28) 



Substituindo a equação (28) na (27), teremos a equação da cota em função da 

Energia Armazenada no sistema, que relaciona a altma de queda dos reservatórios das 

usinas através das regras, dada por: 

[m] (29) 

onde : B0• B1• B2• B3• B4• B5 e B6 são constantes que dependem das constantes dos polinômios 

cota x volume e volume x Energia Armazenada. 

Calculando a integral dada pela equação (25), teremos a expressão do H0 

como função apenas das constantes dos polinômios. 

Então, a expressão será dada por: 

(30) 

Da mesma forma, podem ser obtidas as alturas equival~ntes usando as outras 

regras de operação (exponenciais e polinomiais de outras ordens). 

Assim teremos a nova energia controlável EcR, dada por: 

,, 
[MW.mês] (31) 

-' 

Dmante o cálculo do fator de correção da Energia Controlável, devemos 

utilizar a Energia Armazenada no sistema calculada com as novas regras de operação 
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e a altura equivalente calculada com as regras ( H0 ), coruorme mostrado pela equação 

(30). O restante dos cálculos é o mesmo do modelo "clássico". 

Os valores da Energia de Vazão Mfuima, da Energia a Fio d'Água e Energia 

Evaporada, não sofrem alteração com a mudança das regras de operação, visto que 

elas não dependem das alturas equivalentes dos reservatórios. Entretanto, os 

polinômios quadráticos que relacionam estas energias com a energia armazenada 

serão diferentes pelo fato da energia armazenada no sistema ser diferente. 

O modelo equivalente de energia será utilizado como mais um parâmetro de 

comparação do desempenho das novas regras obtidas. 
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I~ OBTENÇÁODAS~EGRASDEOPERAÇÁO 
OTIMIZADAS 

IV.l.OBJETNO 

Como já foi visto, nos sistemas hidroelétricos a operação das usinas 

influenciará de maneira direta na produção de energia, isto é, dependendo de como a 

água dos seus reservatórios for utilizada, teremos uma certa quantidade de energia 

gerada. Isto porque a produtividade das usinas depende significativamente do volume 

dos reservatórios, pois variando-se o volume, varia-se a altw·a de queda e assim a sua 

produtividade. 
o 

Além disso, usinas hidroelétricas situadas em um sistema em cascata sofrem a 

influência da sua localização na cascata. Assim, a energia obtida pela água 

armazenada no reservatório de uma usina depende não só das condições deste 

reservatório mas também do volume dos reservatórios das usinas localizadas a sua 

jusante, pois esta água será valorizada em todas as usinas rio abaixo. 

São as regras de operação que determinam os estados dos reservatórios das 

usinas que compõem o sistema, sendo assim, o objetivo deste capítulo é justamente 

estudar o comportamento de um sistema composto por várias usinas em cascata 
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operando de forma otimizada e através deste, determinar regras de operação que 

consigam representar esta operação ótima. 

A ferramenta principal para a realização destes estudos é o algoritmo 

determinístico de fluxo em redes, previamente desenvolvido, já apresentado no 

capítulo Ill, e que tem uma descrição mais detalhada no Apêndice 1. 

IV.2.TESTES PRELIMINARES 

Antes da realização dos testes de simulação da operação otimizada para a 

obtenção das regras de operação, propriamente ditos, foram realizados testes com o 

objetivo de obtermos uma idéia básica do comportamento de cada usina num sistema 

em cascata [ 40] . Para tanto, tomou~se um sistema composto pelas usinas de 

Embarcação, Itumbiara e São Simão aituados no Rio Paranaíba, e que formam a 

cascata nesta ordem, como mostra a figura 1. Estas usinas fazem parte do Sistema 

Sudeste Brasileiro. 

Foram empregadas vazões dos históricos dos anos de 1931 a 1988, utilizando~ 

se horizontes de 60 meses. Utilizou~se também a chamada Vazão Média de Longo 

Termo (ML T), que representa uma média das vazões de todo histórico nos 12 meses, 

e ainda a média da ML T ou MML T. 
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rio Paranaíba 

Figura 1 -Sistema com três usinas em cascata 

Considerou·se o mês de maio (início do período seco) como o início de todas 

as simulações. Fizeram·se simulações de otimização com diversos valores de 

demanda, tanto demandas constantes, como demandas variando com o período. 

IV.2.l.ANALISE DOS RESULTADOS 

Com estes testes pudemos observar certas características, algumas vistas nas 

referências bibliográficas, que devemos salientar para o desenvolvimento de regras de 

operação otimizadas das usinas de rese1vatórios em cascata. 

Neste sistema, observamos comportamentos diferenciados para cada 

reservatório das usinas do sistema. A oscilação dos volumes dos reservatórios das 

usinas segue o seu posicionamento na cascata, sendo que, quanto mais se localiza à 
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montante, mais oscila o seu volume. Assim o volume de Embarcação é o que oscila 

mais, seguido de Itumbiara e São Simão, sendo que este, praticamente permanece 

cheio. A figura 2 mostra o sistema operando com vazão MLT, e ilustra este caso. 

As usinas em cascata têm a tendência de valorizar a água, de tal forma que o 

processo de deplecionamento é feito de montante à jusante, e o processo de 

enchimento de jusante à montante. Com isto, as usinas de jusante tendem a 

permanecer como usinas a fio d'água, sem alterações significativas nos seus volumes, 

cabendo aos reservatórios de cabeceira a regulação das vazões afluentes ao sistema, o 

que faz com que, a produtividade das usinas permaneça a maior possível. Estas 

características podem ser vistas na figw·as 2 e 3. Esta característica é confirmada nos 

outros testes realizados, e que serão mostrados posteriormente. 
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Figura 2 - Trajetória de volume das usinas com vazão MLT 
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Figura 3 - Trajetória de volume das usinas com vazão 75 %da MLT 
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Figura 4 -Trajetória de volume das usinas com vazão 130% da MLT 
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Uma outra característica observada foi a maneira como as usinas se 

comportam para manterem a produtividade à máxima possível. As usinas utilizam, ao 

máximo, somente a parcela de água dos reservatórios possível de ser recuperada no 

próximo período chuvoso, sem necessitadade de vertimento ). Assim, nos períodos 

de menor vazão afluente, menor é a "flutuação" de volume dos reservatórios das 

usinas. Isto porque, com o conhecimento da pouca afluência futura, o sistema prefere 

a utilização das térmicas e "guardar" a água para o enchimento futuro dos 

reservatórios para a obtenção de produtividade. Pode-se observar estes fatos nas 

trajetórias de volume das usinas de Embarcação e Itumbiara, operando com a vazão 

de 75% da MLT e 130% da MLT, nas figuras 3 e 4. 

Assim, a partir destes resultados, podemos esperar certos comportamentos 

para os reservatórios das usinas de acordo com a sua posição na cascata, 

comprovando o que já foi dito, de que os reservatórios das usinas possuem 

comportamentos diferenciados e estes devem ser levados em consideração durante a 

operação. O principal deles é que os reservatórios podem, a partir destes 

comportamentos, serem divididos em reservatórios de jusante, de montante e 

intermediários. 

IV.3.TESTES DE OTIMIZAÇÃO 

Estudou-se um sistema composto por 7 importantes usmas do Sistema 

Sudeste Brasileiro, com as usinas de Embarcação, Itumbiara e São Simão, localizadas 
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ao longo do Rio Paranaíba, Furnas, Marimbondo e Água Vermelha, localizadas ao 

longo do Rio Grande, e Ilha Solteira, localizada no Rio Paraná. Este sistema está 

interligado em cascata formando um Y como mostra a figura 5 . 

Uma das grandes dificuldades para a simulação de sistemas hidrotérmicos 

interligados é a demanda a ser considerada durante a simulação, pois não se conhece 

o seu valor, ou seja, o problema está no fato de se trabalhar com uma parte do sistema 

e não haver uma parte de mercado designada para este subsistema. A dificuldade de 

se modelar estocasticamente o mercado de energia leva a se planejar a operação dos 

sistemas para uma demanda determinística mais provável, sendo esta a prática 

normalmente usada, o que entretanto não altera a característica apontada. E ainda 

devido a interligação do sistema, não temos condições de definir a carga a ser 

atendido por esta ou aquela usina. 

FURNAS 

ILHA SOLTEIRA 

Rio Paraná 

Figura 5 - Representação do sistema teste com sete usinas 
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A solução adotada é estimar uma demanda média para o sistema em estudo 

através da relação (DEMANDA)/(POT~NCIA INSTALADA DO SISTEMA) . 

Estudos realizados mostram que para o Sistema Sudeste Brasileiro, essa relação 

(CARGA)/(POTÊNCIA) é de aproximadamente 70%, e sendo a potência instalada do 

nosso sistema em estudo de aproximadamente 12570 MW, será considerada uma 

demanda média de 10000 MW. Com esta demanda média e com a sazonalidade de 

carga do sistema em estudo, no caso o Sudeste, o programa otimizador tem uma 

estimativa de carga. 

Como anteriormente, adotou-se o mês de maio como o início de todas as 

simulações e o período considerado foi de 60 meses. Testes idênticos aos descritos no 

item V.2 são realizados com este sistema, utilizando vazão MLT, 60% da MLT, 80% 

da MLT e 120% da MLT. Começando e terminando com diferentes estados de 

armazenamento. Estes testes reafumam os resultados obtidos anteri01mente. 

Inicialmente, decidiu-se obter as regras de operação otimizadas baseadas na 

otimização do sistema começando com os reservatórios cheios, terminando com eles 

vazios e submetido a vazão de 80% de MLT, visto que o histórico de vazões mostra 

uma distribuição de densidade de probabilidade assimétrica, e aquelas representam o 

valor mais provável para as afluências [32]. A utilização dos estados iniciais cheios e 

fmais vazios, teve como objetivo a obtenção de pontos para todos os valores de 

volume e energia armazenada . 

Obteve-se assim, para cada usina, um conjunto de pontos relacionando a sua 

trajetória de volume com o estado de armazenamento de energia do sistema. Estes 



foram plotados fornecendo uma nuvem de pontos, como pode ser visto nas figuras 6 e 

,. 7 que representam as usina de FW'nas e Ilha Solteira. A partir destas nuvens de 

pontos, foram realizadas diversas tentativas de ajuste das "curvas médias" para utilizá-

las como regras de operação. 

A idéia inicial era tentar o ajuste das nuvens de pontos através de equações 

polinomiais de diferentes graus, devido a existência de programas comerciais para tais 

fins . Mas resultados iniciais mostraram que para certas usinas, principalmente as 

localizadas a jusante, este tipo de equação polinomial não nos fornecia resultados 

satisfatórios. As curvas que mais se ajustavam à nuvem de pontos, neste caso, eram as 

exponenciais. Assim, foi desenvolvido um algoritmo utilizando-se o método dos 

mínimos quadrados [36, 37], para a obtenção das curvas para estas usinas . 
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Figura 6- Conjunto de pontos volume da usina x energia armazenada do sistema 
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Figura 7- Conjunto de pontos volume da usina x energia armazenada no sistema 

Uma das grandes dificuldades, tanto com o algoritmo desenvolvido, quanto 

com os programas gráficos comerciais disponíveis, foi a necessidade de se impor 

certas restrições necessárias às curvas, tais como: quando a energia armazenada no 

sistema for nula, o volume dos reservatórios das usinas deve ser zero (ponto (0,0))* ; 

quando a energia for total, todos os reservatórios devem estar cheios (ponto 

(100,100)); e evitar que as curvas assumam valores inferiores ao mínimo e superiores 

ao máximo do seu volume. Assim, após a obtenção das curvas, para alguns casos foi 

necessário impor restrições limitando a região de validade. 

Obteve-se para cada usina, um conjunto de equações polinomiais de diferentes 

,, 
graus e exponenciais, e a partir deste conjunto escolheu-se a curva que melhor 

representa a nuvem de pontos. 

• trabalha-se no caso com volumes e energias percentuais 
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Numa etapa seguinte, realizaram-se os mesmos testes, mas agora substituindo 

as vazões 80% da MLT por vazões correspondentes ao histórico, do período de 1931 

a 1988, separados em intervalos de 60 meses. Isto para abranger um conjunto 

amostrai maior. 

Nos sistemas hidrotérmicos de alguns países, como no sistema da Noruega 

[ 41, 42], onde a produção hidráulica é superior a 99% e a maioria dos rios possuem 

um regime hidrológico com enchente de primavera, relativamente altas descargas no 

verão e outono, e baixas afluências no inverno (quando o consumo é praticamente o 

dobro), são utilizados critérios diferentes de operação dos reservatórios para o 

períodos de enchimento e de deplecionamento. Assim, experimentou-se também 

obter regras diferenciadas para o processo de enchimento e de deplecionamento dos 

reservatórios, numa tentativa de identificar algum tipo de melhoria das regras. 

IV.3.1.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O conjunto de pontos obtido foi traçado em forma de gráfico, e as nuvens de 

pontos indicam algumas tendências, que nos permitem dividir as usinas de 

reservatórios em três grupos com características de comportamento diferenciados, os 

quais são: as usinas de montante, as intermediárias e as de jus ante. Pudemos constatar 

que tanto nos testes iniciais, como nos testes com vazões de 1931 a 1988, estas 

características são bem visíveis [43]. 
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Figura 10- Regra obtida para a usina de Embarcação com as vazões do histórico de 1931 a 1988 

Figura 11 -Regra obtida para a usina de Furnas com as vazões do histórico de 1931 a 1988 
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O comportamento dos reservatórios das usinas de montante, Emborcação e 

Furnas, são melhor representados por equações polinomiais obtidas por regressão 

polinomial Nos primeiros testes, as equações que melhor representaram estas usinas 

foram equações polinomiais de grau 3, e nos testes com vazões de 1931 a 1988 foram 

polinômios de grau 6 e 7 respectivamente para Emborcação e Furnas. Entretanto, foi 

necessário impor intervalos de restrições para estas curvas, pois estas assumem 

valores negativos para o volume fora destes intervalos. As figuras 8, 9, 10 e 11 

mostram as regras obtidas para as usinas de Emborcação e Furnas com os testes 

utilizando-se a vazão 80% da MLT e o Iústórico de vazões do período de 1931 a 

1988. 

Para os reservatórios das usinas localizadas mais a jusante ( Illia Solteira, São 

Simão, Água Vermelha e Marimbondo), as equações que mais se ajustaram foram as 

equações exponenciais, sendo que estas acentuam as características destas usinas de 

manterem praticamente cheios os seus reservatórios enquanto a energia armazenada 
! 

total do sistema não atinge níveis mínimos. Nos dois testes descritos, os resultados 

são semelhantes, e mostram que as usinas deste tipo possuem características 

totalmente diferentes das usinas de montante mostrada anteriormente. As figuras 12, 

13, 14 e 15 mostram as regras obtidas para estas usinas com a vazão 80% da MLT, e 

as figuras 16, 17, 18, 19 mostram as regras utilizando-se as vazões do lústórico de 

1931 a 1988. 
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Figura 12 - Regra obtida para a usina de São Simão com vazão 80% da MLT 
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Figura 13 - Regra obtida para a usina de Marimbondo com a vazão 80% da MLT 
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Figura 14 - Regra obtida para a usina de Água Vermelha com vazão 80% da MLT 
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Figura 15 - Regra obtida para a usina de Ilha Solteira com vazão 80% da MLT 
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Figura 16- Regra obtida para a usina de São Simão com as vazões do histórico de 1931 a 1988 
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Figura 17 - Regra obtida para a usina de Marimbondo com as vazões do histórico de 1931 a 1988 
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Figura 19 -Regra obtida para a usina de Ilha Solteira com as vazões do histórico de 1931 a 1988 
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O terceiro tipo de usinas, intermediárias, é representado pela usina de 

Itumbiara. O ajuste mais apropriado obtido foi diferente nos dois testes. Nos testes 

com vazão igual a 80% da MLT, obteve-se uma aproximação por uma exponencial, 

figura 20, como nas usinas de jusante, mas com uma curvatura mais suave, e nos 

testes com o histórico de 1931 a 1988, a equação que melhor representou a nuvem de 

pontos foi um polinômio de grau 7, figura 21, como as usinas de montante. 

Os resultados confirmam o papel que cada tipo de usina possui no sistema, de 

acordo com a sua localização e sua importância no sistema. As usinas de montante 

com incumbência de absorver a sazonalidade das afluências e da demanda, são as que 

mais oscilam variando o seu volume. As usinas de jusante, com o papel de manter a 

máxima produtividade, oscilam o menos possível o seu volume. E as usinas 

intermediárias possuem um comportamento misto entre os dois tipos citados 

anteriormente, tanto é que nos testes realizados com a vazão 80% da MLT, a regra 

obtida foi uma equação exponencial, como as usinas de jusante, e nos testes com a 

vazão do histórico de 1931 a 1988, foi obtida uma equação polinomial. Ainda, as 

curvas ajustadas para as usinas localizadas mais a jusante se situam acima daquelas 

ajustadas para as usinas a montante como pode ser visto nas figuras 22 e 23 . 
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Figura 20- Regra obtida para a usina de Itumbiara com a vazão 80% da MLT 
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Figura 21 - Regra obtida para a usina de ltumbiara com as vazões do histórico de 1931 a 1988 
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Figura 22 - Regras obtidas utilizando-se a vazão 80% da MLT 
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A tabela 1 mostra as equações obtidas nos dois casos para cada reservatório 

das usinas que compõem o sistema. 

Tabela 1- Regras obtidas paras as usinas nos casos 1 e 2 



Quanto ao teste realizado, separando-se os pontos de enchimento e os pontos 

de deplecionamento, pudemos constatar que apesar das características serem 

diferentes, esta diferença não justifica, por enquanto, a utilização de regras diferentes 

durante os dois períodos. As figuras 24 e 25 mostram os conjuntos de pontos, e as 

suas respectivas aproximações por equações. E a figura 26 mostra as duas curvas num 

mesmo gráfico, onde o caminho de descida se localiza acima do caminho de subida. 
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V. AVALIAÇÃO DAS NOVAS REGRAS 
OBTIDAS 

V.l. SIMULAÇÃO COM AS NOVAS REGRAS 
OBTIDAS 

V.l.l.OS TESTES REALIZADOS 

Estes testes têm como objetivo verificar a eficiência das regras obtidas e 

compará-las com os métodos em vigor. O instrumento para a realização destes testes 

de simulação com as novas regras já foi apresentado no Capítulo ITI.3.2. 

Inicialmente, rodou-se o programa otimizador para o mesmo sistema 

apresentado no capítulo anterior, figura 5, ou seja, composto pelas usinas de 

Emborcação, Itumbiara, São Simão, Furnas, Marimbondo, Água Vermelha e Ilha 

Solteira, com uma demanda média de 10000 MW.mês, sazonalidade de mercado do 

Sistema Sudeste, taxa de desconto de 10% ao ano, começando e terminando com os 

reservatórios cheios. 

As afluências em estudo foram a MLT, 80% e 120% da MLT, as afluências do 

período de 1947 a 1952 e 1971 a 1976 (períodos de afluência média), a do período de 

1951 a 1956 (período de seca) e a do período de 1980 a 1985 (período cheio). 

Sempre começando em maio e terminando em abril. 
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As gerações hidráulicas do sistema em cada intervalo do período, obtidas 

através do programa otimizador, são tomadas como metas de geração hidráulica para 

os simuladores com as regras . 

Obtidas as metas de geração, foram realizadas simulações com regras, com o 

mesmo sistema e os mesmos períodos da otimização, utilizando-se as diferentes 

regras de operação. 

Para diferenciarmos as regras utilizadas durante as simulações de operação, 

denominou-se caso 1, o sistema utilizando as regras obtidas com a vazão 80% da 

MLT; caso 2, o sistema com as regras obtidas com as vazões do histórico de 1931 a 

1988; e paralelo, o sistema utilizando as regras do paralelismo. As figuras 27, 28, 29, 

30, 31, 32 e 33 mostram as regras do caso 1 e 2 para cada usina do sistema . 
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Figura 27 - Regras para a usina de Embarcação 
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Figura 28 - Regras para a usina de ltwnbiara 
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Figura 29 - Regras para a usina de São Simão 
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Figura 31 - Regras para a usina de Marimbondo 
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Figura 32 - Regras para a usina de Água Vermelha 
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Figura 33 - Regras para a usina de Ilha Solteira 
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Como resultados destas simulações obtemos os estados finais dos sistemas e, a 

partir destes, utilizando-se os algoritmos de cálculo de energia, calculamos as energias 

armazenadas nos finais de cada simulação, servindo como parâmetro de comparação 

da eficiência das regras. 

V.l.2.ANALISE DOS RESULTADOS 

Os gráficos das figuras 34 a 40 nos mostram que os dois sistemas (caso 1 e 

caso 2), operando com as regras obtidas, possuem um rendimento melhor que a 

operação por paralelismo. 
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Figura 34 -Energia armazenada no final da simulação da operação com afluência 120% da MLT 
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Figura 35 - Energia armazenada no final da simulação da operação com afluência 80% da MLT 
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Figura 37 - Energia armazenada 110 final da simulação com afluência do perfodo de 1947 a 1952 ., 
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Figura 38 - Energia armazenada no final da simulação com afluência do perfodo de 1951 - 1956 
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Figura 40 - Energia armazenada no final da simulação com afluência do perfodo de 1980 - 1985 
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Antes de continuarmos a análise, um esclarecimento necessário é que durante 

as simulações, em alguns casos, verificou-se uma situação aparentemente favorável à 

operação com o paralelismo, ou seja, no gráfico da energia armazenada, o sistema que 

utiliza a regra do paralelismo consegue uma recuperação de energia maior do que o 

sistema que utiliza as regras obtidas. Esta situação pode ser vista nas figura 35, onde 

o sistema com o paralelismo sai de um estado menos favorável, período 7, e consegue 

se igualar ao sistema com as novas regras obtidas no período 12. Esta situação pode 

ser vista também na figw·a 38, nos períodos de 7 a 12. Aparentemente seria uma 

incoerência com os resultados gerais obtidos. 

Entretanto, a partir de uma análise mais detalhada da simulação, observa-se 

que a situação se deve ao fato do sistema com as novas regras não conseguir guardar 

energia, decorrente do limite de turbinagem mínima atingido. E isto acontece quando 

o período analisado é um período mais seco, já que, nestes períodos, as metas de 

geração fornecidas pelo otimizador são baixas ( o otimizador "enxerga" um período 

de pouca afluência e resolve, durante a otimização, guardar a água e gerar mais com 

as térmicas, assim acaba fornecendo uma meta de geração hidráulica menor para o 

simulador, com uma particularidade, a geração hidráulica é adiada sempre para o 

final do período analisado) e o simulador acaba encontrando dificuldade de alocar a 

água existente no começo das simulações, sendo obrigado, devido ao limite de 

turbinagem mínima, a gerar mais do que a meta estipulada. Assim, a situação não 

deve ser interpretada como uma desvantagem das regras obtidas com relação ao 

paralelismo. 



Uma outra situação observada é que em alguns intervalos das simulações o 

simulador não consegue atender a meta de geração estipulada devido ao esvaziamento 

dos reservatórios das usinas. Neste caso, a decisão tomada pelo programa de 

simulação é fornecer a máxima energia possível e indicar um déficit de energia para 

este intervalo. Esta situação de déficit pode ser facilmente identificada através dos 

gráficos da energia armazenada no sistema ( os gráficos das figuras 34, 36, 37, 39 e 

40 mostram esta situação), onde a energia armazenada do sistema chega a zero. A 

tabela 2 mostra os déficits de geração acumulados durante as simulações, com as 

diversas afluências, para a operação com o paralelismo, caso! e caso2. 

Tabela 2 • Déficit de geração acumulada durante o processo de 
I ã ( MW A ) SllllU aç: O .mes. 

:::;: MLT MLT MLT 1947 1951 1971 1980 
regra de 120% 80% a a a a 
operação 1952 1956 1976 1985 
paralelo 37465 16081 o 25005 o 23990 19050 

casol o o o 4396 o o 14900 

caso2 o o o 4600 o o 14800 

Na tabela 2 podemos observar que o paralelismo apresenta, com maior 

frequência, o problema de déficit de geração, enquanto que, no caso da operação com 

Lo 
as novas regras, o problema ocorre somente com as afluências do período de 1947 a 

1952 e do período de 1980 a 1985. 

A tabela 3 contém nas linhas 2 e 3 os valores da energia armazenada que o 

sistema possuiria, descontando-se da energia armazenada fmal ( mostrada pelos 

gráficos das figuras 34 a 40), o déficit de geração total do sistema durante a operação, 

contido na tabela 2 ( isto equivale a suprir os déficits de geração das hidroelétricas, 



dmante as operações, através de fontes alternativas - por exemplo, com as térmicas -

e no final da operação, calcular o superávit ou o déficit de energia, descontando-se da 

energia armazenada final, a energia emprestada). 

Tabela 3 - Energia armazenada no sistema menos o déficit de 
geração acumulada ( linhas 2 e 3), e a diferença entre 
as linhas 3 e 2 na linha 4 (MW.mês). 

~· MLT MLT MLT 1947 1951 1971 1980 
gi 120% 80% a a a a 

operação 1952 1956 1976 1985 
paralelo -21000 -1700 +20500 -6500 +24600 -14000 +1500 

novas 
regras +20500 +30700 +32000 +16000 +32800 +28700 +22000 

diferença 41500 32400 11500 22500 8200 42700 20500 

A linha 4 da tabela 3 contém as diferenças entre as linhas 3 e 2 e representa o 

saldo de energia armazenada da operação com as regras em relação a operação em 

paralelo, descontando-se o déficit de energia mencionado. 

Observando-se as figuras 34, 35 e 36, verificamos que para uma afluência 

"bem comportada", nos casos 80% da MLT, MLT e 120% da MLT, as diferenças 

entre os resultados da simulação com as regras e o paralelismo são de 

aproximadamente 50%, 120% e 15%, respectivamente. 

Entretanto, observa-se pelos resultados obtidos nas tabelas 2 e 3, que se forem 

considerados os déficits de energia durante o processo de simulação da operação, 

haverá uma tendência de se ter uma maior diferença entre a simulação com reg~·as 

obtidas e a simulação com o paralelismo, na medida em que cresce a afluência, visto 

que, o simulador com a regra do paralelismo apresenta uma maior dificuldade para 

atender as metas de geração para esses períodos de maior afluência. Na tabela 3 



podemos verificar que as diferenças para os casos 80%, 100% e 120% da MLT são 

11500, 32400 e 41500 MW.mês, respectivamente. Sendo a energia armazenada 

máxima do sistema estimada em 41046 MW.mês, as diferenças representam 

respectivamente 28%, 79% e 101% da energia armazenada máxima do sistema. 

As figuras 37, 38, 39 e 40 apresentam simulações onde as afluências utilizadas 

não são tão uniformes quanto os casos acima. Se analisarmos apenas estes gráficos, 

desconsiderando-se os déficits de geração, os ganhos das regras propostas sobre a 

regra do paralelismo obtidos durante as simulações com as afluências do período de 

1947 a 1952 (período médio), do período de 1951 a 1956 (período seco), do período 

de 1971 a 1976 (período médio) e do período de 1980 a 1985 (período cheio) foram 

de 10%, 37%, 200% e 11% respectivamente. 

Agora, observando-se as tabelas 2 e 3, verificamos que os resultados 

anteriores praticamente se repetem, ou seja, há uma tendência das diferenças entre as 

simulações crescer a medida que a afluência considerada é maior, exceto pelo caso 

com as afluências do período de 1980 a 1985 (período cheio), onde a diferença é 

maior que os caso seco (1947 a 1952) e médio (1951 a 1956), mas menor que o caso 

1971 a 1976 (médio). Entretanto, a explicação para isto está no fato do período ser 

excessivamente cheio e o sistema conseguir recuperar toda a energia praticamente já 

no meio da simulação, tanto para a simulação utilizando-se as regras propostas, 

quanto utilizando-se o paralelismo, e com isto , uma parte da vantagem das regras é 

"perdida". Essas diferenças são de 55%, 20%, 104% e 50% respectivamente para os 

casos onde as afluências são as de 1947 a 1952, de 1951 a 1956, de 1971 a 1976 e de 

1980 a 1985. 



Uma observação que podemos ressaltar novamente, é que enquanto a 

simulação da operação, utilizando-se a regra do paralelismo, teve dificuldades de 

atender a carga nos períodos de afluência 120% da MLT, MLT, período de 1947 a 

1952, período de 1971 a 1976 e período de 1980 a 1985, a simulação da operação 

com as regas obtidas apresentou problemas somente no caso da afluência do período 

de 1980 a 1985 e um pouco no período de 1947 a 1952. Isto mostra mais uma vez 

que a utilização das regras obtidas para a simulação apresentam melhores resultados 

que a operação com as regras do paralelismo, onde o sistema atinge com mais 

facilidade seus limites operativos. 

Um esclarecimento mais detalhado das razões que fazem com que a diferença 

entre os resultados seja maior quando a afluência compreende períodos cheios, do que 

durante os períodos secos, pode ser dada da seguinte maneira: 

O sistema hidroelétrico brasileiro possui uma característica conservativa, isto 

é, ele tende ao final do seu ciclo anual recuperar o seu volume máximo, devido ao 

chamado efeito cota. O programa otimizador, utilizado para a obtenção das metas de 

geração hidroelétrica, possui a característica de atender a uma certa demanda, dada 

uma hidrologia, minimizando o custo operacional do sistema, substituindo na medida 

do possível a geração térmica por geração hidroelétrica, o que em geral, leva à 

máxima geração hidráulica possível [20]. E este programa leva em conta esse efeito 

cota e faz com que o sistema deplecione somente a água que ele será capaz de 

recuperar no fmal de cada ciclo, recuperando produtividade. Assim, se o programa 

otimizador perceber que a afluência não é suficiente, o sistema decide utilizar 

térmicas, em vez de deplecionar uma energia que ele não conseguirá recuperar, pois 
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nesse caso ele perderia produtividade. O programa possui ainda a ftlosofia de térmicas 

equivalentes em paralelo com capacidade infmita, que além de atender os déficts e os 

intercâmbios não contratuais, representam os cortes de cargas necessários, isto é, toda 

demanda não suprida pelas usinas hidroelétricas é complementada pelas térmica. 

Deste modo, para os períodos cheios, as metas de geração hidroelétricas fornecidas 

pelo otimizador são maiores que do que os fornecidos para os períodos secos, como 

pode ser visto na figura 41, que mostra a atuação das térmicas, na otimização, durante 

o período cheio (1980 a 1985) e dw·ante o período seco (1951 a 1956). 
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Figura 41 -Representação da geração térmica durante perfodo cheio e perfodo seco 

Assim, as metas de geração hidroelétrica a serem utilizadas durante as 

simulações de operação com as regras, fornecidas pelo programa otimizador com as 
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afluências dos períodos cheios, são mais difíceis de serem reproduzidas durante as 

simulações, tanto utilizando as regras obtidas, como a regra do paralelismo. Logo, as 

diferenças entre as energias armazenadas no final das simulações será maior durante 

os períodos cheios. 

Comparando agora os sistemas do caso 1 e caso 2, os gráficos mostram que o 

segundo, com as regras obtidas utilizando-se as vazões do histórico de 1931 a 1988, 

apresenta um desempenho ligeiramente melhor. Estes resultados eram esperados, pois 

o fato da amostragem ser mais abrangente nos fornece um conjunto mais 

representativo do sistema. 

Embora os resultados do caso 2 sejam um pouco melhores que o caso 1, a 

pequena diferença entre eles nos leva a concluir que a vazão de 80% da ML T é uma 

boa representação das afluências, confirmando o que já foi dito, de que ela representa 

o valor mais provável para as afluências, devido a distribuição de densidade de 

probabilidade assimétrica do histórico de vazões. 



., 

·' 

V.2. MODELO EQUNALENTE DE ENERGIA 

Uma outra avaliação, das regras obtidas, foi realizada através da construção 

de um Modelo Equivalente de Energia utilizando estas regras. 

Como já foi dito, o Modelo Equivalente de Energia (MEE) é utilizado em 

várias etapas do planejamento da operação. Uma delas é durante o planejamento de 

longo prazo utilizando a PDE, onde o sistema é representado através de um MEE 

para se contornar o problema da dimesionalidade. 

Neste item, apresenta-se uma avaliação do MEE, utilizando as novas regras 

obtidas, comparando os resultados com o MEE, calculado utilizando-se a regra do 

paralelismo, a qual chamamos de MEE clássico. 

Para os nossos estudos de comparação dos modelos equivalentes, redefmiu-se 

o conceito de energia armazenada média, porque ao contrário do que se poderia 

supor inicialmente, o conceito de energia armazenada média no modelo equivalente 

clássico, se refere a energia armazenada equivalente a metade do volume útil e não a 

metade da energia rumazenada máxima. 

E assim, durante as compru·ações, este conceito perde o sentido, já que com as 

regras obtidas, cada reservatório das usinas que compõem o sistema passam a ter um 

determinado volume diferenciado. Definiremos então a energia armazenada média 

como sendo a metade da energia armazenada máxima. 
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Para os testes de comparação do modelo equivalente de energia, utilizou-se o 

mesmo sistema apresentado anteriormente, composto pelas 7 usinas . Foram utilizadas 

as afluências de 1931 a 1936, de 1947 a 1952, de 1951 a 1956, de 1971 a 1976, de 

1980 a 1985, a afluência MLT, 70% da MLT e 120% da MLT. 

Nos cálculos dos modelos clássicos e com regras, encontraremos, como já foi 

mostrado anteriormente, valores diferentes para a energia armazenada máxima e 

média, a energia controlável, o fator de correção da energia controlável, e os 

coeficientes das funções que defmirão a energia de vazão mínima (8cvm, bevm, ~vm) e 

a energia evaporada (8cvp, bevp, ~"P ). 

Tabela 4 - Energia armazenada no sistema utilizando o paralelismo e 
as novas regras. 

Energia Armazenada no Modelo com Energia Armazenada no Modelo com as 

operação em paralelo ( EA) [ MW.mês] novas regras obtidas ( EAo) [MW.mês] 

Máxima Média Máxima Média 

41046.4 20523.2 43169.2 21584.6 

Na Tabela 4 são apresentadas as energias armazenadas máximas e médias, 

calculadas segundo o modelo clássico (com a regra do paralelismo) e com o novo 

modelo utilizando-se as novas regras obtidas, e estas energias dependem somente da 

configuração do sistema. Observa-se que a representação com a regra do paralelismo 

subestima a quantidade de energia armazenada no sistema, em aproximadamente 5% 

da capacidade máxima do reservatório equivalente. 
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As energias controláveis dependem da configuração do sistema e da vazão 

considerada. Na Tabela 5 elas são apresentadas para a vazão do período de 1931 a 

1932. Nela observa-se que o ganho médio de energia controlável no sistema é de 6%. 

A partir destes resultados podemos observar que a utilização das novas regras 

de operação nos fornecem uma nova caracterização para o modelo equivalente de 

energia, fornecendo uma energia armazenada e energia controlável maiores que no 

modelo clássico. 

Tabela 5 - Energia controlável no sistema, com as afluências do 
período de 1931 a 1932, utilizando o paralelismo e as 
novas regras. 

Energia Controlável no Modelo com Energia Controlável no Modelo com as 

operação em paralelo ( Eo) [MW.mês] novas regras obtidas (Eco) [MW.mês] 

0.7824E+04 0.8311E+04 

0.5067E+04 0.5386E+04 

0.4156E+04 0.4415E+04 

0.3207E+04 0.3405E+04 

0.3348E+04 0.3557E+04 

0.3412E+04 0.3621E+04 

0.3654E+04 0.3880E+04 

0.6110E+04 0.6505E+04 

0.9075E+04 0.9679E+04 

0 .1308E+05 0.1389E+05 

0.9924E+04 0.1054E+05 

0 .5965E+04 0.6337E+04 

As equações de correção da energia armazenada também dependem do 

período considerado. Nos gráficos das figuras 42, 43 e 44 temos a comparação das 



funções de correção da energia controlável, utilizando-se as afluências do período de 

1931-1936, do período de 1951-1956 e do período de 1980-1986. E os gráficos 

mostram que a energia controlável corrigida será em média 10% maior. 
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Figura 42 -Fator de Correção da Energia Controlável x Energia Armazenada - caso 1931 a 1936 

Os gráficos das figuras 45 e 46 representam as funções de energia evaporada e 

de energia de vazão mínima em função da energia armazenada do sistema, 

respectivamente, e estes dependem somente da configuração do sistema. Podemos 

observar, nos gráficos, que para uma dada energia armazenada média, as energias 

, I evaporadas e de vazão mínima serão menores (aproximadamente 6% para a energia 

evaporada e desprezível para a energia de vazão mínima). 
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Figura 43 - Fator de Correção da Energia controlável x Energia armazenada - caso 1951 a 1956 
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Figura 44 - Fator de Correção da Energia controlável x Energia Armazenada - caso 1980 a 1985 
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Figura 45 - Energia Evaporada x Energia armazenada 
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Figura 46 - Energia de vazão m(nima x Energia Armazenada 



Com a adoção das novas regras obtidas observa-se, além do aumento dos 

valores das energias armazenada e controlável, uma diminuição das valores das 

energias evaporadas e de vazão mínima (para uma dada energia armazenada, as 

funções de energia de vazão mínima e energia evaporada nos fornece um valor menor 

no caso do modelo com as regras de operação novas). 

Assim, podemos concluir que o sistema representado pelas novas regras 

obtidas "ganhou" energia em relação ao modelo clássico. Desta forma obtém-se um 

reservatório equivalente de energia muito mais fiel à realidade. 



VI. CONCLUSÕES 

Neste trabalho é desenvolvida uma metodologia para a obtenção de regras 

otimizadas de operação, são realizados testes de simulação da operação, utilizando-se 

as novas regras obtidas, e também, constrói-se um Modelo Equivalente de Energia, 

utilizando as novas regras obtidas, visando a avaliação destas regras. 

A metodologia proposta para a obtenção das regras é, dado um sistema 

hidroelétrico, fazer uma simulação de operação otimizada, e através desta obter 

conjuntos de pontos relacionando a energia armazenada do sistema e os volumes de 

cada usina. Depois, através de métodos numéricos, obter equações representativas 

das nuvens de pontos para cada usina. Estas curvas são as regras de operação que 

procuram representar a operação ótima das usinas deste sistema. 

A partir da análise dos resultados podemos concluir que grupos de usinas com 

diferentes características necessitam de regras diferenciadas, isto é, cada usina de 

reservatório necessita de uma regra de deplecionamento ou regra de operação. E esta, 

depende não somente das características de cada usina, mas também das 

características do sistema como um todo, pois a finalidade das regras é definir uma 

política de operação em conjunto de todos os reservatórios do sistema. Assim, o 
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conjunto de regras é composto por curvas que seguem a localização na cascata, isto 

é, as curvas das usinas a jusante se situam acima das curvas das usinas a montante. 

Os resultados obtidos dmante as simulações de operação mostram que o 

ganho de energia armazenada no sistema, utilizando as regras, no período considerado 

de 5 anos é considerável. A utilização destas regras individualizadas para cada 

reservatório das usinas do sistema, durante a operação, traz melhores resultados do 

que as regras de operação em paralelo utilizadas atualmente. 

O paralelismo apresenta com maior frequência o problema de déficit de 

geração, principalmente quando as afluências são maiores, ou seja, as metas de 

geração fornecidas pelo otimizador são elevadas, e consequentemente mais difíceis de 

serem reproduzidas dw·ante a simulação, exigindo uma melhor qualidade das regras 

utilizadas. Entretanto, com as regras propostas esse problema é bem menor, indicando 

assim, que elas são mais eficientes que as regras do paralelismo. 

Deve-se observar que em todas as situações hidrológicas testadas houve 

evidente ganho de energia com as regras otimizadas em relação à operação em 

paralelo, sem que houvesse nenhum indício, em nenhuma situação, de ocorrência 

contrária, mostrando assim nítida vantagem das regras obtidas. 

Assim, como viu-se anteriormente, para os períodos de afluências mais baixas, 

afluências médias e afluências mais elevadas usando-se a MLT, obtiveram-se ganhos 

reais nas regras obtidas em relação ao paralelismo, respectivamente, de 28%, 79% e 

101% da capacidade de armazenamento máximo do sistema. Já quando usaram-se 

períodos do histórico para períodos de afluências baixas, afluências médias, 
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novamente afluências médias e afluências mais elevadas, obtiveram-se ganhos, 

respectivamente, de 20%, 55%, 104% e 50% da mesma capacidade de 

armazenamento máxima. 

Assim, os resultados mostram que as regras propostas apresentam melhores 

resultados que o paralelismo, e ainda, que há uma tendência dessa diferença entre os 

resultados da simulação com as regras obtidas e com o paralelismo ser maior para os 

períodos com maior afluências. 

Utilizando-se as novas regras no Modelo Equivalente de Energia obtivemos, 

também, um ganho significativo, já que os resultados mostraram que este modelo 

possui uma maior energia armazenada (ganho de 5%) e energia controlável (ganho de 

6%), e uma menor energia evaporada (6%) e energia de vazão mínima do que o 

Modelo Equivalente, calculado utilizando-se a regra do paralelismo, ou seja, uma 

representação do sistema mais realista e com mais energia. 

Estes ganhos obtidos podem, por exemplo, num estudo de planejamento da 

operação, significar a diferença entre a necessidade de se realizar um racionamento ou 

até mesmo um corte de carga durante os períodos críticos. Num estudo de 

planejamento da expansão, pode significar a diferença entre construir ou não uma 

usina hidroelétrica. 

Desta maneira, estes estudos comprovam a importância das regras de 

operação, mostrando que as regras existentes deixam muito a desejar, e que a 

metodologia proposta para a obtenção das regras otimizadas é de fácil aplicação e 

grande eficiência. 
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A partir deste trabalho, muitas pesquisas em continuidade podem ser 

realizadas. O método descrito pode ser aperfeiçoado com a implementação de um 

processo automatizado, e estudos, neste sentido, poderiam ser realizados. 

Um trabalho interessante seria um estudo detalhado da aplicação das regras de 

operação num sistema real maior, como o Sistema Sudeste Brasileiro completo, do 

ponto de vista do planejamento de longo prazo com a PDE, utilizando-se o Modelo 

Equivalente de Energia, ou seja, realizar o planejamento de longo prazo com uma 

representação mais coerente do sistema real. 

No planejamento de médio prazo também é interessante a utilização das regras 

obtidas, durante o processo de desagregação das metas de geração do longo prazo 

entre as várias usinas . 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 -ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 

Neste item é apresentado um algoritmo não linear para a maxirnização de 

benefícios em problemas que podem ser fmmulados como de fluxo em redes [5, 19, 30, 

35, 38, 39]. Nos problemas de operação elétrica, o algoritmo aproveita a estrutma 

particular da rede e sua principal característica é a identificação da base por um único 

índice. 

1. MODELO DE FLUXO EM REDE PARA O 
PROBLEMA HIDROTÉRMICO 

Nos problemas de planejamento da operação de sistemas elétricos, estes sistemas 

podem ser representados por arborescências, como mostra figura 1. 

\ - aflul!ncla s 

.&. -reservatório I 

Figura 1-Sistema de reservatórios com estrutura topológica de arborescência 



A repetição temporal desta arborescência resulta na arborescência temporalmente 

expandida. A figura 2 mostra um sistema com 4 usinas e 3 inte1valos . 

.. 
Figura 2- Representação por arborescência temporalmente e.\pandida da Figura JX-1 

O nó sumidouro S representa o fim do aproveitamento dos recursos hidráulicos 

(defluências u4(1), tl4,(2), u4(3) e volumes Vt(4), V2(4), vJ(4) e v4(4). 

Uma característica importante deste grafo é possuir dois arcos divergentes por nó, 

o volume vt.t+l) que liga o nó (i,t) ao nó (i,t+l), e a defluência u/.t), que liga o nó (i,t) ao 

nó (j,t), ondej é o rese1vatório localizado ajusante. 

Denotando a defluência e o volume armazenado como variáveis de decisão, a 

equação de balanço hidráulico será dada por : 

V;(t) + Y;(t) + [.u;(t) = V;(t + 1)- U;(t) 
jEOI 

(1) 

·é o conjunto das usinas localizadas a montante de i 

y1(.) • é a afluência incrementai ao reservatório i. 



O problema de maximização dos benefícios econômicos da produção hidráulica é 

equivalente ao problema de minimização do custo total de produção de energia 

hidrotérmica e será dada por: 

T 

Min F= [f' (H(t)) (2) 
l • l 

onde T é o número de intervalos do horizonte de planejamento e H(t) é a geração 

hidráulica total. O custo total de produção de energia do sistema hidrotérmico é 

equivalente ao custo total de produção das térmicas, o que é expressa na equação a seguir: 

f '(H(t)) = C(G(t)) (3) 

,, 
Este custo pode ser representado por uma função, convexa e decrescente, da 

produção hidráulica totalH(t) [5,19,39]. 

A geração térmica total será dada por : 

G(t) = D(t)- H(t) (4) 

onde: 
D(l) é a demanda total. 

E a geração hidráulica será dada por: 

N 

H(t) = }:cP.[v;(t),u;(t)] 
... 1 

(5) 

com t/J;[V; ( t),u,( t)] - funç11o geração hldroelétrica da usina i 

Esta função objetivo, dada pela equação 2, é uma função não linear, não separável 

espacialmente, porém aditivamente separável no tempo [19,39]. 
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O problema de programação hidrotérmico pode ser dado por: 

s.a . 

Min f(x) 

A.x=b 

.±:5:'X:5:'X 

(6) 

onde A representa o acoplamento espacial nos aproveitamentos hidroelétricos das bacias 

hidroelétricas, e o acoplamento temporal em cada hidroelétrica ao longo do tempo. O 

acoplamento espacial fica definido pelas defluências das usinas de montante para as de 

jusante na cascata. O acoplamento temporal se dá pelos volumes dos reservatórios 

sucessivamente nos intervalos de tempo ao longo do horizonte de planejamento. Assim A 

é a matriz de incidência nó-arco da rede hidráulica, x é o vetor de todas as variáveis de 

decisão de defluências e volumes e b é o vetor das afluências incrementais determinísticas. 

O problema acima é um problema não linear de fluxo em uma rede capacitada, 

com estrutura muito especial [39] . 

2. MÉTODO DE SOLUÇÃO 

Para problemas hidrotérmicos genéricos, é sabido que o Gradiente Reduzido, 

específico para estrutw·as de rede, possui o melhor desempenho, porque apresenta uma 

convergência assintótica [39]. Entretanto, o aproveitamento da estrutw-a de rede muito 

especial e da função objetivo aditivamente separável no tempo, com significado 

econômico bem definido, permite o desenvolvimento de um algoritmo específico para a 
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rede hidráulica como proposto por Carvalho [39], que se torna muito mais eficiente que o 

Gradiente Reduzido [19] e será apresentado a seguir. 

2.1. MATRIZ DE DEFLUÊNCIA BÁSICA 

Os algoritmos convencionais necessitam de três ou mais índices para a 

identificação da base. A partir da rede hidráulica mosb·ada como arborescência expandida 

no tempo na figura 2, onde existem somente dois arcos divergentes por nó, é possível 

desenvolver um algoritmo de fluxo em rede usando somente um índice. Isto é feito 

declarando-se um dos arcos como pertencente ao conjunto de variáveis básicas, e o outro 

como pertencente ao conjunto de variáveis não básicas. 

Durante todo o processo iterativo, quando um arco básico atinge o seu limite, o 

outro arco divergente do mesmo nó toma seu lugar na base, mantendo o procedimento de 

partição de variáveis. 

A principal vantagem desta esblltura é que ao contrário dos algoritmos 

convencionais onde somente uma única variável básica é trocada a cada iteração, neste 

algoritmo de fluxo pode-se b·ocar todo o conjunto [39]. Isto porque a base é identificada 

por um único índice, a Matriz de Defluência Básica (MDB). A MDB possui dimensão 

NxT, onde cada linha representa um reservatório e cada elemento da linha corresponde ao 

intervalo de tempo onde a defluência desse reservatório é declarada como a variável 

básica. 

Para o sistema de quab·o reservatórios e b·ês intervalos de tempo como mosb·ado 

na figura 2, as figuras 3, 4 e 5 apresentam b·ês exemplos de partições possíveis. Na 
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figura 3 todos os volumes pertencem ao conjunto das variáveis básicas. 

Figura 3 - Volumes pertencentes ao cOiifunto das variáveis básicas 

Na figura 4 todas as defluências pertencem ao conjunto das variáveis básicas. E na 

figura 5 a estrutura é mista, onde a defluência de todos os reservatórios no período 1, a 

defluência das usinas 3 e 4 e os volumes das usinas 1 e 2 no peliodo 2, e a defluência da 

usina 1 e os volumes da usina 2, 3 e 4 estão na base. 

t=l t=2 t=3 

Figura 4 -Defluências pertencentes ao c01ljunto das variáveis básicas 
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n 

t=l 

Figura 5 - Estrutura mista 

A seguir são mostradas as MDB's correspondentes aos exemplos das figuras 3, 4 

e 5 respectivamente. 

o o o 
o o o 

:MDB3 = O O O 

o o o 

l 2 3 
l 2 3 

IVIDB4 = 1 2 3 

l 2 3 

~ 

1 ~ b 
1 o o 

IVIDBs = 1 2 o 
1 2 o 

Com a identificação da estrutura de base através da MDB, o algoritmo de fluxo 

em rede se torna bastante flexível no que se refere a orientação do processo otimizador. 

2.2. CRITÉRIO DE ESCOLHA DE BASE 

A seguir é mostrado como a escolha das bases pode afetar a convergência no 

processo de otimização, e também como fazer a mudança para escolha da melhor base 

durante o processo iterativo, sugerindo o processo dinâmico de escolha de base. 



2.2.1. CRITÉRIO DA FUNÇÃO OBJETIVO 

A função objetivo (equação 2), como já foi dito, é aditivamente separável no 

tempo e cada termo representa o custo total da produção de energia elétrica em cada 

intervalo t. A otimização hidrotérmica procura distribuir a produção hidráulica, tentando 

igualar o custo marginal de operação ao longo de todo o período. Este objetivo será 

atingido se as usinas possuú·em reservatórios com capacidade de rumazenamento 

suficientemente grande para gru·antir esta transferência entre os intervalos. 

Assim, o processo de otimização procurará satisfazer a seguinte condição. 

À = ).(t) = a f' (H(t),D(t)) 

JH(t) 

onde: À(.) - custo marginal do sistema 

À - custo marginal no estado otimizado 

(7) 

Essa transferência pode ser realizeda de várias maneiras, sendo que a pru·tição do 

conjunto de vru·iáveis é de grande importância pru·a a convergência do algoritmo e a 

inclusão, ou não, de uma vruiável no conjunto das variáveis básicas, possui um significado 

físico quando aplicado ao problema hidrotérmico. 

A figura 3, vista anteriormente, mostra a estratégia de partição A, onde todos os 

volumes são declru·ados como variáveis básicas (MDB toda nula, MDB3). 

Iniciado o processo de otimização com os volumes na base o volume do 

reservatório i no intervalo t dru·á lugar a defluência do mesmo se um de seus limites for 

atingido. Então esta defluência passa a fazer pru·te do conjunto das variáveis básicas até o 



volume deste reservatório abandonar o seu limite numa das iterações posteriores do 

processo de otimização, quando este volume volta ao conjunto das variáveis básicas. 

Assim, é feita uma redefmição do conjunto das variáveis básicas a cada iteração, 

atualizando a MDB. 

Esta partição segue a intuição física do problema pois, na operação diária, até o 

volume atingir um de seus limites, a defluência é uma variável controlável. 

Para o sistema ilustrado anteri01mente (figura 1), com a partição mostrada pela 

figura 3, propondo-se uma variação ll de fluxo, como indicado pelo laço L da figw·a 6, tal 

que após a atualização, o volume vi(3) atinja um de seus limites, a nova esb11tura de base, 

defmida por esta partição, será a da figw·a 7, onde, no lugar do volume entrará a 

defluência uJ(2). 

j 

i 

Figura 6 - Estratégia A - Estrutura de base original 



2 ~~--~\~~ 2 r-~r-------~ 
\ 

\ 
3 r--------\. 3 }------t------1 

t=1 t = 2 t = 3 

Figura 7 - Estratégia A -Nova estmtura de base 

A estratégia de partição B, mostrada na figura 8, propõe que se declare como 

básica a defluência que possibilite a maior transferência de energia de um inte1valo para 

outro, em uma mesma usina. As outras variáveis básicas serão compostas pelos volumes 

que não tenham atingido seus limites. 

i o-o--o· 
[CL o-o-o-=--.--

i+l 

,, o-o-o· -o-o. 
Figura 8 - Estratégia de partição B 



Os períodos são escolhidos examinando-se a cwva de custo marginal definida pela 

equação 7, escolhendo-se os intervalos com maior diferença (ou desequilíbrio) de custos 

marginais de operação. 

No caso, o maior desequilíbrio de custo marginal se dá enb·e os instantes h e ho. 

Então o laço L é formado por esta defluência, pela defluência do instante t1 e pelos 

volumes das demais. 

A cada iteração do processo, a cwva do custo marginal se altera e um novo 

intetvalo deverá apresentar a maior diferença de custo marginal. 

Para a transferência de um grande bloco de energia, agora envolvendo várias 

usinas, a esb·atégia C propõe um procedimento semelhante, qual seja uma partição que 

,, 
b·ansfere energia do intervalo de custo marginal baixo para o intervalo de custo marginal 

elevado. 

A figura 9 mosb·a esta estratégia onde, o intetvalo t2o possui um custo marginal 

elevado e o intervalo t1 possui um custo marginal baixo. 

L 

~··· 
1 

O·· 

Figura 9 -Estratégia de partição C 
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Assim há uma grande transferência de energia do intervalo t1 para o inte1valo t2o. 

Esta estratégia funciona desde que os rese1vatórios envolvidos tenham capacidade 

para essa transferência. Ela é eficiente no início do processo, principalmente quando a 

solução inicial é a solução a fio d'água [10]. 

2 .2.2. CRITÉRIO DA IMPORTÂNCIA DAS USINAS 

Uma outra estratégia, a D, pode ser citada. Nesta, o processo de otimização é 

separado em duas fases. Na primeira fase são consideradas somente as usinas com 

importância significativa na geração de energia, sendo as demais tratadas como usinas a fio 

d'água ( as defluências são fixadas na base e são retiradas da lista de prioridade para 

otimização ). Estas devem ser liberadas numa segunda fase. 

A classificação das usinas e o limite da primeira fase dependem muito da 

experiência do operador, cabendo a este estabelecer a lista de prioridade para a otimização 

de acordo com o tamanho das usinas. 

2.3. SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE FLUXO EM REDES 

O critério de escolha de base é um processo de ajuste "grosso" utilizado no início 

do processo iterativo. Ele serve para acelerar o processo de otimização, transferindo 

grandes blocos de energia. 

Após realizada esta etapa, o problema apresenta um melhor "nivelamento" no seu 

custo marginal e o problema passa para uma nova etapa de otimização, analisando usina 

por usina, inte1valo por inte1valo. 
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A solução consiste em repartir o conjunto das variáveis, ou arcos, em básicos e 

não básicos, de maneira que os arcos básicos formam uma árvore básica. Dentre as 

variáveis não básicas, escolhe-se uma que feche um ciclo entre esta variável e a árvore 

básica, proporcionando um ganho líquido ou custo reduzido associado ao ciclo formado. 

t= 1 

(a) 

~~ '\+ ' ~-
,\.._/. u 1) 

u(l) ' J 60 
t= 2 

31·co não básico 
31·co básico 

Figura 10 - Exemplos de CICWS 

t = 1 

(b) 

Este custo reduzido representa o custo marginal de se enviar uma unidade em 

torno do ciclo, isto é, a somatória das derivadas parciais dos arcos com a mesma 

orientação do arco não básico no ciclo, menos a somatória das derivadas parciais dos 

arcos orientados no sentido oposto ao ciclo. Denotando-se por r1 (t) e r2 (t) as 
I I 

defluências e volumes respectivamente, o custo reduzido do arco não básico v2(2) da 

figura lOa é dado por: 

r2 (2) = 
2 

&(v,u) 

õv2(2) 

ôf(v, u) 

ôu1(2) + 
ôf(v,u) 

Ôu1 (1) 

O custo reduzido do arco não básico u6(1) da figura lOb é dado por: 

r1 (1) = 
6 

&(v,u) 

Ôllg(1) 

(8) 

(9) 
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No processo iterativo procura-se incrementar ou reduzir o fluxo em um arco não 

básico dependendo do custo reduzido ser positivo ou negativo respectivamente, desde que 

os limites superior e inferior sejam respeitados. 

A variação de fluxo no ciclo é limitada pelos limites individuais nos arcos que o 

compõe. Se alguma das variáveis básicas atingir algum de seus limites, há uma substituição 

de variáveis na base, onde a variável não básica enb·a na base e a variável básica que atingir 

o limite sai da base. Repete-se o processo até que não haja mais ganho com nenhuma 

variável não básica. 

Este é um algoritmo Simplex Convexo, aplicado de forma adaptada a uma rede 

específica. Os passos do algoritmo se encontram descritos no Caplhtlo 111.3.1. 
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APÊNDICE 2 -MODELO EQUIVALENTE DE 
ENERGIA 

A técnica de programação dinâmica estocástica [18] adotada para a solução do 

planejamento de longo prazo, apresenta o inconveniente da dimensionalidade. A solução 

adotada no Brasil é a representação do sistema por um modelo de Reservatólio 

Equivalente de Energia, onde todo o sistema é representado por um único reservatório 

equivalente de energia. 

A seguir serão apresentadas aproximações necessárias para que se possa tratar um 

sistema com vários reservatórios e usinas, muitas vezes em cascata, como um único 

Reservatório de Energia Equivalente. 

1. ENERGIA ARMAZENADA NO SISTEMA 

Reservatólio Equivalente de Energia é o reservatório representativo do conjunto 

de reservatórios do sistema. Sua capacidade expressa em energia é o valor obtido através 

da soma dos produtos dos volumes úteis dos reservatórios pelas suas respectivas 

produtibilidades, adicionadas às produtibilidades de todas usinas a jusante do mesmo [24]. 



O cálculo da energia armazenada num reservatório equivalente é realizado como 

segue. 

'I 
Todo corpo, pela ação da gravidade, adquire ou perde energia potencial quando 

deslocado verticalmente. Essa energia é dada pela seguinte equação : 

E= m.g.h [J] (lO) 

onde: 

E - energia potencial [J] 

m -massa do corpo [Kg] 

g - aceleração gravitacional [m/s2
] 

h - altura relativa (h1 -h2) [m] 

.. 

Figura 11 -Diagrama esquemático de um reservatório 

Dado um reservat6Iio de água de uma usina, como o da figura 11, considerando 

que: 

m=õ .. V 
a gua 

[Kg] (11) 

· ' onde: 

Õ - densidade da água 1000 [Kglm3
} agua 

V - volume [nl] 



A energia potencial de um certo volume v de água do reservatório será dada por : 

E = õ.'gu• · V .g. h [J] (12) 

com: 

Assim, a energia será dada por: 

E = 9,81xl03
• V . h [J] (13) 

Para um intervalo de tempo t, a equação (13) pode ser dada em termos de 

potência por: 

onde: 

- tempo [ s 1 

3 h p = 9,8lx10 . V.-
t 

[W] (14) 

Transformando a potência p dada em W para P dada em MW e entrando com o 

volume v em hm3 teremos: 

onde: 

p = 9,8lxl0
3

. v. h 
t 

v - volume em [hm3
] 

[MW] (15) 

Mudando agora a unidade de tempo para mês, sendo que 1 mês = 2,628xl06 

segundos, a potência será dada por: 

P = 9,81xl0-
3 

h ----.v. 
2,628. t 

[MW] (16) 



Incluindo o rendimento turbina gerador teremos : 

., 

P 
_ 9,81x10-3 h 
- .p.v. 

2,628. t 
[MW] (17) 

,, 

E a energia média mensal será dada por: 

E _ 9,81xl0-3 h 
- 2,628 .p. v. [MW.mês] (18) 

O sistema brasileiro é composto predominantemente por usinas cuja altura de 

queda d'água dependem do volume, h= f( v). Neste caso, as alturas são representadas por 

funções polinomiais cota-volume. 

Para o cálculo da energia armazenada no reservatório equivalente, utiliza-se, como 

sugerido no modelo clássico [25], um polinômio de segunda ordem, para cada usina i, do 

tipo: 

(19) 

No caso de uma única usina, a energia armazenada é a energia que a usina pode 

gerar quando esvazirumos todo o reservatório. Denotando como estados O e 1, os estados 

vazio e cheio, com volumes v0 e v" respectivamente, a energia armazenada pode ser 

calculada pela seguinte equação: 

E 1 = 9,81x10-
3 f,''• h( ) :'1 Ao . p. v .ov 

2,628 vo 
(20) 

Substituindo o polinômio cota-volume na equação antelior e resolvendo a integral, 

teremos: 

EAo = .p. - .v + - .v +c.v 1 9,81xl0-
3 

[a 3 b 2 ]v• 
2,628 3 2 v

0 

[MW.mês] (21) 



Considerando agora um conjunto de usinas, operando com a hipótese de operação 

dos reservatórios em paralelo, isto é, os enchimentos e deplecionamentos feitos 

paralelamente em volume [18], o volume de um reservatório i pode ser dado por : 

(22) 

com: 

onde: 

v I ; - estado inicial do reservatório i. 

- estado final do reservatório I. 

À -parâmetro que reflete a variação em paralelo dos volumes dos reservatórios. 

A equação (20) pode ser escrita como: 

E 1 _ 9,81xl0-
3 "{""'f,v•• ~ h ( ) ":I 

AO - •t.., Pj• j v .uv 
2,628 iER Vol jE I 

[MW.mês] (23) 

onde: 

R - conjunto de todas as usinas com reservatórios 

Ji -conjunto de todas as usinas com reservatórios a jusante da usina i, inclusive. 

f 

Substituindo a equação (22) na equação (19), e representando a cota da i-ésima 

usina pelo seu volume e pelo À da regra de operação, teremos: 

h1(À)=[a1. (V
11 

- v0.)
2].À2 +[2.a1.V01

(V
11 

-v0.)+b1.(V
11 

-v0)].À (24) 

+a 1 .v~ +b1.v0 +c1 [m] 
I I 
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Substituindo a equação (24) na equação (23) teremos: 

[MW.mês] (25) 

onde, na equação anterior, temos a altura equivalente média utilizando a regra de operação 

em paralelo, dada por: 

Substituindo a equação (24) na equação (26) e resolvendo a integral teremos: 

E assim, a energia armazenada no sistema será dada por: 

[MW.mês] 

2. CONJUNTO DE ENERGIAS CONTROLÁVEIS OU 

ARMAZENÁVEIS 

(26) 

(27) 

(28) 

É considerado controláveL toda energia afluente que pode ser armazenada nos 

reservatórios. 

Para uma única usina, partindo da equação de energia (18) e substituindo-se o 

volume por defluência, com: 

v= u.t [hm 3
] (29) 
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onde: 

u - vazão afluente média mensal [lun3/mês) 

- tempo [s) 

A energia pode ser dada por: 

E _ 9,8lx10-3 h 
- 2,628 . p. u. [MW.mês] 

Descontando a vazão defluente mínima obrigatória dada por: 

u = u - umin [hm3
/ mês] 

Teremos assim: 

9,81x10·3 

E = 
2

•
628 

.p. h.[u - umin] [MW.mês] 

(30) 

(31) 

(32) 

Como h é função de v, e sendo esta uma incógnita, ou seja, durante os cálculos da 

energia conb·oláveL os estados dos reseivatóiios não são conhecidos, utilizaremos o 1-L:q 

que representa a altura equivalente média. 

v, 
H«~ = f h(v).õv [m] 

Jvo 

Assim, para uma usina isolada, a Energia Controlável num dado mês t será : 

9,8lx10'3 

---.p.[u(t) - umin].Hcq [MW.mês] 
2,628 

(33) 

(34) 



, .. 

Considerando agora um sistema com várias usinas em cascata, e operando com a 

regra do paralelismo , a energia controlável do sistema será dada pela somat6ria da energia 

controlável de todas as usinas de reservatório do sistema. 

A energia controlável em uma usina em cascata é igual a: (DESCARGA 

AFLUENTE NATURAL menos a DESCARGA DEFLUENTE MÍNIMA ) 

multiplicado pela ( PRODUTmll..IDADE MÉDIA DA USINA mais a 

PRODUTm~IDADE DAS USINAS À FIO D'ÁGUA COMPREENDIDAS 

ENTRE ESTA USINA DE RESERVATÓRIO E O PRÓXIMO RESERVATÓRIO 

AJUSANTE) 

onde : 

Equacionando teremos: 

- representa o mês considerado; 

E,(.) - a energia controlável {MW.mês] 

R - conjunto de todas as usinas com reservatórios 

ui(.) - representa a descarga natural (vazão) afluente ao reservatório "i" [lun3/mês] 

umin, -descarga natural mfnima defluente do reservatório "i" [11m3/mês] 

P; - rendimento global turbina-gerador [p.u.] 

Heq
1 

- altura equivalente média do reservatório "i" em [m] 

hj - altura da queda lfquida da usina de fio d'água j [m] 

F, - conjunto de todas as usinas a fio d'água compreendidas entre o reservatório "i" e 
o próximo reservatório a jusante. 



2.1. CORREÇÃO DA ENERGIA CONTROLÁVEL 

Dmante os cálculos da energia controlável os estados dos reservatórios não são 

conhecidos, e assim, estes cálculos são realizados utilizando-se os Hcq 's, ou seja, nesta 

fase dos cálculos não são levados em consideração as variações das altmas de queda 

líquida. Neste item é apresentada uma forma de correção visando levar em conta esta 

variação. 

A correção será realizada através de uma multiplicação por um fator de correção 

como mosb·ado abaixo. 

(36) 

O fator de correção é uma função de segundo grau da Energia Armazenada do 

Sistema, ou seja: 

f(E) :!<E 2 b:!<E c A = a cc . A + CC • A + Ccc (37) 

O ajuste é realizado da seguinte forma: 

Calcula-se para cada mês do período em estudo b'ês valores de energias 

controláveis, correspondentes as produtibilidades máxima, média e mínima. 

O fator de correção associado a cada um destes níveis é calculado, dividindo-se o 
.' 

somatóiio das energias conb·oláveis referentes a este níveL pelo somatório das energias 

conb·oláveis referentes a produtibilidade equivalente. 



.. 

onde: 

Assim temos: 

(38) 

h mii.X - altura lfquida máxima do reservatório da usina i. 
I 

-percorre para um dado mês do ano, as vazões correspondentes aos diversos anos 
do histórico (exemplo maio de 1933, maio de 1934, maio de 1935, ... ,etc). 

f c -fator de correção da energia controlável. 
""" 

Da mesma fonna que o fc.mx, calcula-se o fCméd e o femn substituindo hm~x por hméd 

e hmn respectivamente. Com estes três pares de pontos (EAimx,fCnm), (EAnléd.fCméd), 

(O,femn) faz-se o ajuste da curva calculando-se os parâmetros aec, bec e eec da equação . 

- , 
3. ENERGIAS NAO CONTROLA VEIS 

Constituem o conjunto das Energias Não Controláveis, as afluências obiigatórias 

denominadas Energias de Vazão Mínima e as afluências às usinas de fio d'água, que 

constituem a chamada Energia a Fio D'água. 

3.1. ENERGIA DE VAZÃO MÍNIMA 

É a energia correspondente à vazão defluente mínima obiigatória dos 

reservatórios. Esta defluência mínima é uma obrigatoriedade para satisfazer condições de 

navegação, de controle de enchentes, irrigação, etc. 



Fisicamente, ela faz parte da energia controlável. Entretanto, ela é tratada como 

afluência a fio d'água, devido a obrigatoriedade de tw·binamento. Ela independe da série 

hidrológica, dependendo somente da configw·ação do sistema. 

A Energia de Vazão Mínima é calculada, para cada mês do período, através de 

uma parábola de segundo grau dada por : 

(39) 

Nesta equação, a Energia de Vazão Mínima é função da energia rumazenada do 

sistema. Os coeficientes são calculados como segue. 

Pru·a alturas máximas dos reservatórios, a Energia de Vazão Mínima será: ,, 

[MW.mês] (40) 

Da mesma forma, calcula-se as energias pru·a valores de altura média e mínima. E 

com esses três pru·es de pontos (0, Ew.1 . ), (E A , Ew.1 ) e (E" , Ew.1 ) calculam-se 
nwt mc:d rNd mct. l'l'U 

os coeficientes. 

3.2. ENERGIA A FIO D'ÁGUA 

É a energia correspondente às descru·gas não controladas afluentes às usinas de fio 

d'água. Ela é calculada em cada usina a fio d'água a pruú· das descargas natmais afluentes 

a estas usina, das quais são desconsideradas as descargas defluentes dos reservatórios de 

montante. E ela é limitada pelo engolimento máximo da usina. 



A equação da Energia a Fio D'Água no mês t será: 

[MW.mês] (41) 

onde: 

uma.x
1 

- engolimento máximo da usinaj em [mJ/s]. 

R -conjunto de usinas afio d'água. 

Mj -conjunto de usinas com reservatório imediatamente a montante da usinaj. 

4. ENERGIA EVAPORADA 

A Energia Evaporada depende da área de exposição ou espelho d'água, e 

consequentemente da energia armazenada. 

Semelhante ao caso da Energia Controlável e à Energia de Vazão Mfuima, ela é 

obtida ab·avés de uma parábola de segundo grau ajustada aos pontos 

Assim temos : 

[MW.mês ] (42) 

O ponto EVP é calculado pela seguinte fórmula: ,.. 

[MW.mês] (43) 



onde: 

e; - altura de evaporação de cada reservatório em mmlmês. 

A mu , -área dos reservatórios em Km2 correspondente à altura márima. 

Da mesma forma, são calculados os pontos EVP e EvP. substituindo 
moi .,., 

Amáx por Améd e Anún respectivamente . 

. , 

·' 
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