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RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Suporte a Decisão 

(SSD) para o planejamento operacional de sistemas hidrotérmicos de grande porte 

formados por um conjunto de usinas hidrelétricas e termelétricas, operados para 

geração e atendimento a demandas de energia elétrica. As usinas hidrelétricas são 

consideradas individualizadas enquanto as demandas, as usinas termelétricas e os 

intercâmbios são agregados em subsistemas. São consideradas também outras 

fontes de geração de energia, a expansão do sistema, transposições, usos múltiplos 

da água e restrições ambientais. O SSD integra um banco de dados com 

informações sobre o sistema hidrotérmico, uma interface gráfica para facilitar a 

edição dos dados e visualização dos resultados e os modelos de simulação e 

otimização. Os modelos do SSD chamado HIDROTERM baseiam-se na 

programação não linear (PNL), podendo ser aplicado de diversas formas, a saber ao 

sistema hidrelétrico isolado, ou para o despacho térmico e os intercâmbios, ou de 

forma integrada ao sistema completo. Nas diversas aplicações feitas do SSD com 

dados do Sistema Interligado Nacional (SIN), formado por 4 subsistemas e 128 

usinas hidrelétricas ativas, foram obtidos resultados bastante satisfatórios 

demonstrando diversos avanços em relação ao modelo SISOPT de Barros et al. 

(2003, 2005), com destaque para a velocidade de processamento, o porte de 

sistemas aos quais o modelo pode ser aplicado e a representação bem mais 

completa do sistema hidrotérmico. Além do planejamento da operação do sistema 

hidrotérmico, o SSD pode ser aplicado também para diagnósticos do sistema 

existente, análises de impacto de mudanças em regras operacionais e de usos 

múltiplos da água, planejamento e avaliação de alternativas de expansão. 

 



 

ABSTRACT 

This paper presents the development of a Decision Support System (DSS) for the 

operational planning of large-scale hydrothermal systems formed by a series of 

hydroelectric and thermoelectric power plants, operated for the production and 

service demands for energy. The hydroelectric plants are considered individually 

while the demands, the thermoelectric plants and exchanges are aggregated into 

subsystems. Other sources of energy production, the expansion of the system, water 

transfers, multiple uses of water and environmental constraints are also considered. 

The DSS integrates a database with information of the hydrothermal system, a 

graphical interface to facilitate the editing of the data and display the results and the 

simulation and optimization models. The models of the called DSS HIDROTERM are 

based on the non-linear programming (NLP), which may be implemented in various 

ways, namely an isolated hydroelectric system, or to the thermal dispatch and 

exchanges, or in an integrated manner to the complete system. In several 

applications made with the DSS with data for the Brazilian Hydrothermal System, 

formed by 4 subsystems and 128 hydroelectric plants active, very satisfactory results 

were obtained demonstrating various advances in relation to the model SISOPT from 

Barros et al. (2003, 2005), with emphasis on the speed of processing, the size of 

systems to which the model can be applied and in a much more complete 

representation of the hydrothermal system. In addition to the planning of the 

operation of the hydrothermal system, the DSS can be applied also to the existing 

system diagnoses, analyses the impact of changes in operating rules and multiple 

uses of water, planning and evaluation of alternatives for expansion. 
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1. Introdução 

Um dos maiores desafios econômicos e ambientais que a humanidade 

enfrenta atualmente é a produção de energia elétrica. O suprimento de energia é 

uma questão muito importante para qualquer país, devido à sua necessidade para o 

bem estar humano e o desenvolvimento econômico. As fontes de energia dependem 

essencialmente dos recursos naturais disponíveis e estes recursos devem ser 

utilizados de maneira sustentável, considerando os problemas ambientais que a 

humanidade enfrenta. Um grande desafio tecnológico é a produção de energia com 

mínimos impactos ambientais negativos, tanto locais como os relacionados com 

alterações climáticas. 

Em muitas nações, a produção de energia baseia-se principalmente na 

queima de combustíveis fósseis e na energia nuclear, ambas ligadas diretamente a 

graves problemas ambientais. Em alguns países ricos em recursos hídricos parte 

significativa da geração de energia baseia-se na água, uma fonte relativamente 

limpa e renovável de energia. No entanto, na medida em que os locais mais 

favoráveis são utilizados e na medida em que crescem outros usos concorrentes da 

água e das áreas para sua implantação, a expansão do sistema se torna 

progressivamente mais cara e problemática, aumentando a oposição à construção 

de novas hidrelétricas devido aos seus impactos sociais e ambientais negativos. 

Para minimizar os custos da operação, o consumo de recursos naturais não 

renováveis, os riscos de falhas no atendimento e os impactos negativos causados 

tanto pela operação como pela expansão de sistemas hidrotérmicos, formados pelo 

conjunto de usinas hidrelétricas, termelétricas e redes de transmissão que interligam 

as usinas aos centros de consumo, é de fundamental importância operar otimamente 

esses sistemas. 

A otimização da operação de sistemas hidrotérmicos é um dos mais 

complexos problemas da Engenharia de Recursos Hídricos. A complexidade 

aumenta em função de quatro aspectos: do tamanho do sistema energético, da não 

linearidade e interdependência entre as variáveis envolvidas, da heterogeneidade 

dos fenômenos hidrológicos e da crescente demanda de água para usos múltiplos. 

O primeiro se deve, sobretudo, ao crescimento exponencial dos elementos que 

devem ser considerados no problema, função basicamente do número de 
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reservatórios, do número de usinas, das interligações hidráulicas, etc. O segundo 

ponto é função direta do aspecto técnico, pois as decisões de geração em uma 

hidrelétrica a cada instante afetam de forma não linear o armazenamento, a 

produtividade, a capacidade de atendimento futuro e as possibilidades de vertimento 

da própria usina e também do conjunto das demais usinas a jusante. O terceiro, 

decorre da estocasticidade dos fenômenos naturais envolvidos: precipitação, vazão 

superficial, etc. Finalmente, o quarto, a questão dos usos múltiplos da água no Brasil 

evidencia uma tendência internacional, trazendo dificuldades operacionais para lidar 

com os conflitos. Elemento cada vez mais escasso, tanto quantitativamente, como 

qualitativamente, a água é hoje objeto de grandes disputas entre usuários. Os 

diversos conflitos decorrentes dos usos múltiplos geram grandes restrições 

operacionais nos sistemas hidrelétricos. 

No caso da América Latina o problema é de elevada relevância, dada a 

dependência que os países desta região têm da hidreletricidade. No Brasil as 

hidrelétricas são responsáveis atualmente por 77% da capacidade instalada para 

produção de energia elétrica e por 93% da geração efetiva média em 2007. Os 

principais sistemas estão localizados nas regiões Sul e Sudeste, exatamente onde 

as variações climáticas são bastante grandes e onde se concentra a maior parte da 

população e da demanda de água, sobretudo para uso doméstico, industrial e 

irrigação. Além disso, são as regiões mais afetadas pelas ações antrópicas e, 

conseqüentemente, onde se concentram os maiores conflitos ambientais. Portanto, 

usar a água de forma racional e econômica é fundamental para o setor elétrico. 

Atualmente, o sistema brasileiro está quase que totalmente interligado. A 

energia pode ser transferida entre diferentes regiões do país, dependendo das 

condições hidrológicas e das demandas. Estas ligações aumentam a complexidade 

do sistema, com muitas usinas hidrelétricas e termelétricas operando 

simultaneamente. As decisões sobre a geração dependem também da capacidade 

de intercâmbio entre as diversas regiões. 

O sistema brasileiro é um dos maiores do mundo. O Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), criado pelo governo federal em 1998, é responsável pela 

coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de 

energia elétrica no chamado Sistema Interligado Nacional (SIN), que engloba. 

aproximadamente 97% da energia elétrica produzida no país. Mesmo com a 

abertura crescente do mercado de energia, o ONS pretende manter os benefícios da 
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operação integrada. É importante lembrar que para um sistema desse porte, 

pequenas melhorias na operação resultam em enormes benefícios sociais e 

econômicos. 

As usinas termelétricas a gás, óleo, carvão, biomassa, nuclear, etc. têm uma 

participação menor, porém muito importante e com tendência a crescimento nos 

próximos anos, operando de forma complementar e integrada ao sistema 

hidrelétrico. De forma geral, o sistema brasileiro explora intensamente a geração 

hidrelétrica, enquanto minimiza a necessidade de complementação com a geração 

térmica. Essa diversificação traz novas possibilidades e desafios para o 

planejamento da operação, incluindo redução de riscos de falhas no atendimento, 

minimização de custos, preservação dos volumes dos reservatórios para uso futuro, 

manutenção da qualidade da água, aspectos ambientais, uso recreativo, entre 

outros. 

Para a operação do SIN, o ONS processa e analisa uma cadeia complexa de 

modelos para tomar decisões em diversas etapas da operação, tanto a médio e 

longo prazo, para planejamento, como em tempo real, para despacho elétrico. De 

modo bastante simplificado, o planejamento da operação é feito mensalmente com 

suporte de dois modelos matemáticos, o modelo NEWAVE (CEPEL, 2002) e o 

modelo DECOMP (CEPEL, 2006). O processo é executado com a presença de 

diversos atores, principalmente representantes das empresas de geração e de 

comercialização de energia em uma reunião mensal chamada de Programa Mensal 

da Operação (PMO). 

Apesar de ser empregado há vários anos, o conjunto NEWAVE/DECOMP 

apresenta uma série de problemas técnicos, como indica por exemplo a Associação 

Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (ABRACEEL) 

(PEDROSA, 2007): “O modelo NEWAVE tem demonstrado preocupante 

imprevisibilidade e volatilidade, além de elevada vulnerabilidade à variação da 

afluência e extrema sensibilidade às mudanças nas hipóteses e premissas adotadas 

sobre oferta, demanda, custo do déficit, taxa de retorno e segurança sistêmica, entre 

outros”. Não cabe aqui discutir esses problemas, mas ressaltar que um dos maiores 

desafios do setor elétrico brasileiro continua a ser o desenvolvimento de modelos 

mais ágeis, eficientes e confiáveis para planejamento da operação do SIN. 

Embora o Brasil demonstre uma aparente segurança em termos de 

disponibilidade dos recursos hídricos, desafios importantes relacionados com a 
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produção de energia elétrica permanecem. Em primeiro lugar, como compatibilizar 

usos múltiplos e concorrentes da água tais como abastecimento público, irrigação, 

controle de inundações e outros, em particular em bacias críticas com maiores 

limitações de disponibilidade hídrica? Em segundo lugar, como operar e expandir o 

sistema considerando os impactos ambientais das diversas opções de geração e da 

construção de novas barragens? O Brasil ainda tem um elevado potencial 

hidrelétrico, mas a maior parte dele está localizada na região norte do país, na bacia 

do rio Amazonas, onde as restrições ambientais são severas e as distâncias muito 

maiores até as principais áreas de demanda nas regiões Sudeste e Sul. 

Considerando que a tendência atual na análise de sistemas é reunir e 

processar o maior número possível de informações, antes da tomada de decisão, 

sugere-se que diferentes técnicas de modelação sejam empregadas para verificar a 

consistência e a qualidade dos resultados. Isso é atualmente viável com os 

chamados Sistemas de Suporte a Decisão (SSD). Os SSD’s permitem ao decisor 

processar diversos modelos matemáticos, com diferentes cenários, obtendo-se em 

curtíssimo prazo relatórios gerenciais que fornecem mais embasamento, maior 

suporte para as decisões finais. É fundamental que os modelos do SSD possam ser 

operados rapidamente, de forma clara e compreensível, e que possam ser 

facilmente manipulados pelo decisor. Portanto, advoga-se uma nova postura no 

setor, analisar problemas complexos com diferentes ferramentas para ganho de 

confiabilidade e de qualidade nas decisões. 

A Escola Politécnica de Universidade de São Paulo (EPUSP) desenvolveu, 

em parceria com a University of California - Los Angeles (UCLA), um modelo 

chamado SISOPT (BARROS et al., 2003, 2005), de otimização da operação 

hidráulica de sistemas hidrelétricos de grande porte, considerando diferentes 

funções objetivo, destacando nestas aspectos econômicos, sociais e ambientais. O 

modelo utiliza uma interface na forma de tabelas e gráficos no Excel, em conjunto 

com um modelo em FORTRAN, que contém os algoritmos de otimização com 

programação linear utilizando o pacote PCx (CZYZYK et al., 1996) e não linear 

utilizando o MINOS (MURTAGH e SAUNDERS, 1987). Porém, esse modelo não 

considera a operação integrada com as termelétricas, a expansão, as limitações de 

intercâmbios entre subsistemas e outras. Além disso, apresenta dificuldades na 

solução de sistemas com maior porte quando utilizada a programação não linear. 
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Nos itens seguintes são apresentados os objetivos deste trabalho, uma 

revisão do estado da arte nos temas relacionados à operação de sistemas 

hidrotérmicos, a metodologia e a interface do SSD desenvolvido, exemplos de 

aplicação do SSD ao SIN e as conclusões e considerações finais. 
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2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo básico desenvolver um sistema de suporte 

ao planejamento de sistemas hidrotérmicos de grande porte considerando as usinas 

hidrelétricas individualizadas, incluindo de forma integrada modelos matemáticos de 

análise e tomada de decisão para o planejamento da operação hidráulica do sistema 

hidrelétrico e para o planejamento da geração térmica e intercâmbios de energia. O 

SSD com os modelos integrados será chamado HIDROTERM, com as seguintes 

melhorias em relação ao modelo SISOPT: 

• desenvolvimento de uma nova interface gráfica amigável, na linha dos SSD’s 

para facilitar a entrada de dados, o processamento do modelo e a 

visualização dos resultados por analistas e gestores de sistemas hídricos dos 

mais diversos tipos; 

• incorporação ao modelo da operação conjunta com as usinas termelétricas e 

intercâmbios de energia entre subsistemas; 

• revisão das equações, restrições e funções objetivo, considerando as não 

linearidades como a evaporação e a produtividade em função do 

armazenamento, a variação da demanda, a expansão do sistema, etc; 

• incorporação de um modelo de simulação com regras de operação que 

possam gerar soluções iniciais completas de extrema importância para 

melhorar a eficiência da solução com a programação não linear (PNL); 

• aplicação do modelo ao SIN e seus subsistemas como estudo de caso. 

Finalmente, embora aplicado ao SIN como estudo de caso, deve-se ressaltar 

que tanto a interface, como a estrutura do banco de dados e os modelos do SSD 

são gerais e ele poderá ser aplicado também a outras configurações de sistemas 

hidrotérmicos. 
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3. Estado da Arte 

Neste item é apresentada uma revisão sobre o sistema hidrotérmico 

brasileiro, o uso das diversas técnicas de otimização em recursos hídricos, a 

consideração de usos múltiplos e uma análise sobre sistemas de suporte a decisão 

(SSD). Os temas para a revisão foram escolhidos pois têm relação direta com o SSD 

desenvolvido neste trabalho e representam grandes desafios à solução do problema 

da operação de sistemas hidrotérmicos. 

 

3.1. O Sistema Hidrotérmico Brasileiro 

Segundo o ONS (2007), o sistema hidrotérmico brasileiro possui tamanho e 

características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial. Seu sistema de 

produção e transmissão de energia elétrica é de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O SIN é 

formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte 

da região Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país 

encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente 

na região amazônica. 

Para o planejamento da operação, o ONS divide o SIN em quatro grandes 

subsistemas, correspondentes às regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e 

parte da região Norte e interligados através das principais linhas de transmissão de 

energia no país. A figura 1 mostra o mapa do SIN destacando os subsistemas e 

suas interligações. 

O Brasil possui no total 1.673 empreendimentos em operação, com 108.437 

MW de potência instalada. A Tabela 1 apresenta a atual matriz de energia elétrica 

brasileira, incluindo a importação de países vizinhos. O planejamento da operação 

do sistema hidrotérmico brasileiro está fortemente relacionado à sua parcela 

hidrelétrica, devido, principalmente, ao elevado percentual gerado por esta fonte de 

energia, aproximadamente 93%, segundo dados atuais da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2007). 



 8 

 

 

Figura 1. Mapa do SIN destacando Subsistemas e Interligações (ONS, 2007) 

 

Tabela 1. Matriz de Energia Elétrica do Brasil 

% %

usinas (kW) usinas (kW)
Hidro   662 76 821 261 70,84% 662 76 821 261 70,84%

Natural 78 10 193 502 9,40%
Processo 30 1 150 978 1,06%
Óleo Diesel 575 2 917 986 2,69%
Óleo Residual 22 1 469 894 1,36%
Bagaço de Cana 237 2 986 641 2,75%
Licor Negro 13 794 817 0,73%
Madeira 26 224 207 0,21%
Biogás 2 20 030 0,02%
Casca de Arroz 3 18 920 0,02%

Nuclear   2 2 007 000 1,85% 2 2 007 000 1,85%
Carvão Mineral Carvão Mineral 7 1 415 000 1,30% 7 1 415 000 1,30%
Eólica   16 247 050 0,23% 16 247 050 0,23%

Paraguai 5 650 000 5,21%
Argentina 2 250 000 2,07%
Venezuela 200 000 0,18%
Uruguai 70 000 0,06%

Total 1 673 108 437 286 100,00% 1 673 108 437 286 100,00%
fonte: www.aneel.gov.br, atualizado em 05/12/2007

4 387 880

281 4 044 615

Empreendimentos em Operação

Capacidade

Gás 

Petróleo 

10,46%

4,05%

3,73%

8 170 000 7,53%

Tipo 
Total

Biomassa 

Importação 

108 11 344 480

597

 

 

A Eletrobrás (2008) desenvolveu o Sistema de Informações do Potencial 

Hidrelétrico Brasileiro (SIPOT) com o objetivo de armazenar e processar 
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informações sobre estudos e projetos de usinas hidrelétricas. O desenvolvimento 

dos estudos hidrelétricos, ou seja, o aprofundamento dos estudos em estágios de 

inventário, viabilidade e projeto básico, permite identificar as restrições econômicas, 

ambientais e técnicas existentes, que muitas vezes reduzem o potencial inicialmente 

estimado. O SIPOT é permanentemente atualizado com informações de estudos, 

quando aprovados pela ANEEL e disponibilizados ao público, ou mesmo com 

informações das empresas do Grupo Eletrobrás ou do Ministério de Minas e Energia. 

As tabelas 2 e 3 obtidas e calculadas através do SIPOT mostram o potencial 

hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica em MW e em %. 

Tabela 2. Potencial Hidrelétrico Brasileiro por Bacia Hidrográfica em MW 

Bacia Amazonas Tocantins
Atlântico

N/NE
São Fr.

Atlântico
Leste

Paraná Uruguai
Atlântico

SE
Remanecente 17 919 1 846 525 760 784 3 697 12 996
Individualizado 40 017 128 182 907 704 2 946 862 1 090
Subtotal Estimado 57 937 1 974 707 1 667 1 489 6 643 874 2 086
Inventário 13 515 7 095 1 562 7 342 5 814 7 954 4 812 1 772
Viabilidade 19 068 3 738 6 6 222 895 2 814 1 075 2 219
Projeto Básico 1 510 1 670 56 124 2 102 3 267 2 189 523
Construção 69 24 0 0 770 1 625 1 599 569
Operação 699 11 599 311 10 557 2 825 39 637 3 012 2 605
Subtotal Inventariado 34 862 24 125 1 935 24 244 12 406 55 298 12 687 7 689
Total 92 799 26 099 2 641 25 910 13 894 61 941 13 561 9 775
fonte: www.eletrobras.gov.br, Sistema de Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro, SIPOT Janeiro/2008  

Tabela 3. Potencial Hidrelétrico Brasileiro por Bacia Hidrográfica em % 

Bacia MW % MW % MW %
Amazonas 699 1.0% 92 799 37.6% 92 100 52.5%
Tocantins 11 599 16.3% 26 099 10.6% 14 500 8.3%
Atl. N/NE 311 0.4% 2 641 1.1% 2 330 1.3%
São Fr. 10 557 14.8% 25 910 10.5% 15 353 8.8%
Atl. Leste 2 825 4.0% 13 894 5.6% 11 069 6.3%
Paraná 39 637 55.6% 61 941 25.1% 22 304 12.7%
Uruguai 3 012 4.2% 13 561 5.5% 10 549 6.0%
Atl. SE 2 605 3.7% 9 775 4.0% 7 170 4.1%
Totais 71 246 100.0% 246 621 100.0% 175 375 100.0%

Operação Total Disponível

 

O aproveitamento do potencial hidrelétrico gera inúmeros impactos 

ambientais negativos, pois exige muitas vezes a inundação de grandes áreas, 

concorrendo com outros usos produtivos, alterando os ecossistemas locais e 

exigindo também a transferência de moradores e animais. Ocorre ainda a 

necessidade do desmatamento e a decomposição do material orgânico 

remanescente durante vários anos após o enchimento da represa, com emissão 
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particularmente de gás carbônico e metano, gases associados ao efeito estufa e 

liberados através do lago, das turbinas e também nos trechos a jusante. 

Um indicador importante associado aos impactos de um empreendimento 

desse tipo é a relação entre a sua capacidade de produção e a área inundada e 

essa relação varia bastante conforme as características dos locais disponíveis para 

a sua implantação. Enquanto a usina de Itaipu por exemplo tem capacidade 

instalada de 14000 MW e inunda uma área de 1350 Km², na usina de Tucuruí são 

8365 MW para 2414 Km², o triplo da área inundada para cada MW instalado. Um 

caso extremo é a usina de Balbina, localizada próxima de Manaus e que inundou 

uma área de 2360 Km² para uma capacidade de apenas 250 MW e emite mais 

gases de efeito estufa que uma termelétrica de mesma capacidade (KEMENES, 

2006 e 2007). 

Por outro lado, além da geração de energia, os empreendimentos muitas 

vezes trazem outros benefícios associados ao controle de cheias, armazenamento e 

regularização da vazão para outros usos da água, recreação, etc.  

Observa-se na tabela 3 que ainda existe um grande potencial disponível. 

Entretanto, a maior parte se encontra na bacia do Amazonas e em outras áreas 

onde as características topográficas, geológicas, hidrológicas, de uso do solo e 

biodiversidade tornam a questão mais problemática. Além disso, as distâncias dos 

principais centros de demanda para a sua exploração de uma forma geral tornam os 

custos de expansão do sistema crescentes. A bacia do Paraná foi a mais explorada 

até hoje, correspondendo a mais da metade da capacidade do sistema existente e 

localizada nas regiões de maior demanda. 

A capacidade do sistema em operação também pode ser afetada por 

alterações nos critérios de operação dos reservatórios, crescimento das demandas 

para usos consuntivos, transposição entre bacias e outras restrições. A usina de 

Henry Borden por exemplo, construída em 1926 em São Paulo em conjunto com a 

represa Billings e a reversão do rio Pinheiros através do bombeamento na estação 

elevatória de Pedreira, apresenta elevada produtividade devido a queda bruta de 

720 metros, porém em média apenas uma fração da sua capacidade de 889 MW 

tem sido utilizada devido à proibição do bombeamento das águas poluídas, 

determinada pela Constituição Estadual de 1989, sendo permitido apenas para o 

controle de cheias em períodos com chuvas intensas. Essa restrição foi imposta pois 

a represa, inicialmente criada para a geração de energia, nas décadas seguintes 
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passou a ser utilizada também para recreação e abastecimento público, ao mesmo 

tempo em que aumentava a poluição nos rios Pinheiros e Tietê. Recentemente um 

projeto piloto foi autorizado em um acordo entre o Ministério Público e a Empresa 

Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) e começou a operar em 2007 retomando 

o bombeamento com uma vazão de 10 m³/s para testar o tratamento das águas do 

rio Pinheiros pelo sistema da flotação, com intenso monitoramento do processo, 

cerca de duzentas variáveis em 25 pontos de coleta durante pelo menos um ano de 

testes. Se apresentar resultados satisfatórios, a flotação poderá ser ampliada para 

uma vazão de 50 m³/s, elevando a geração média na usina de 127 MW para cerca 

de 400 MW. 

Outra fonte de energia com potencial elevado de aproveitamento no Brasil é a 

eólica. Mundialmente é uma alternativa recente: a primeira turbina eólica comercial 

ligada à rede elétrica pública foi instalada em 1976 na Dinamarca e em 2005 já 

existiam mais de 30 mil turbinas em operação no mundo (ANEEL, 2005). A tabela 4 

mostra a capacidade instalada de energia eólica no mundo e seu rápido crescimento 

nos últimos três anos. A Alemanha é o país com maior capacidade instalada, porém, 

proporcionalmente, na Dinamarca ela já representa 19% da geração de energia, 9% 

na Espanha e em Portugal, sendo 6% na Alemanha. Mundialmente, a participação 

ainda é inferior a 1% (WWEA, 2008). 
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Tabela 4. Capacidade Instalada de Energia Eólica no Mundo (MW) 

País ou Região 2005 2006 2007
Alemanha 18415 20622 22247
Estados Unidos 9149 11575 16818
Espanha 10028 11623 15145
India 4430 6270 8000
China 1260 2604 6050
Dinamarca 3136 3136 3125
Itália 1718 2123 2726
França 757 1567 2454
Reino Unido 1332 1962 2389
Portugal 1022 1716 2150
Canadá 683 1460 1846
Holanda 1219 1558 1746
Japão 1061 1394 1538
Restante Europa 2436 4256 5154
Oceania 889 1000 1158
Restante Ásia 283 391 503
Restante Américas 212 507 537
África e Oriente Médio 240 378 538
Totais 58270 74142 94124
fonte: Global Wind Energy Council, 2008  

Segundo a ANEEL (2005), no Brasil, a maioria dos estudos indica potencial 

da energia eólica acima de 60.000 MW, sendo elevado principalmente no Nordeste, 

partes das regiões Sudeste e Sul, e muito baixo na Amazônia. Uma característica 

importante é a complementaridade entre a geração hidrelétrica e eólica, pois o maior 

potencial eólico no Nordeste ocorre justamente durante os períodos de menor 

disponibilidade hídrica na região. Os impactos negativos da energia eólica são 

normalmente associados a mortalidade de aves, poluição sonora, interferências 

eletromagnéticas em sistemas de comunicação, sendo bastante variáveis em função 

das características do local, arranjo das torres e especificações das turbinas. 

Apesar do potencial elevado, a capacidade instalada de energia eólica 

atualmente no Brasil é de apenas 247 MW ou 0,23% da matriz existente, como já 

mostrado anteriormente, mais 94 MW em construção e 4348 MW previstos em 

empreendimentos outorgados. A alternativa ainda é relativamente cara e, enquanto 

a tecnologia e o ganho de escala não a tornam mais competitiva, a sua expansão 

depende de subsídios como garantias de financiamento e da compra da energia 

gerada com preços elevados. 
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Outra fonte alternativa, as termelétricas com biomassa já apresentam uma 

capacidade instalada de 4044 MW ou 3,73% da matriz, a maior parte (74%) 

associada a produção de açúcar e álcool principalmente no estado de São Paulo. 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA) foi criado em 26 de abril de 2002 pela Lei 10.438 e revisado pela Lei 

10.762, de 11 de novembro de 2003 e é coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME, 2008). O PROINFA estabelece a contratação de 3.300 MW de 

energia no SIN, produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH’s), sendo 1.100 MW de cada fonte em sua primeira etapa até 

2008. Em sua segunda etapa, o PROINFA prevê atingir até o ano de 2022 cerca de 

10% da matriz energética no país. 

As termelétricas convencionais correspondem a segunda principal fonte no 

Brasil, representando 15,8% da capacidade instalada porém, devido ao custo dos 

combustíveis e a poluição, elas são acionadas de forma complementar ao sistema 

hidrelétrico. Em 2007 as usinas térmicas convencionais atenderam em média 4,3% 

da geração e a nuclear 2,8%. O principal combustível utilizado é o gás natural. Ela já 

se consolidou como uma alternativa importante na expansão da capacidade de 

geração de energia elétrica no Brasil. 

O gráfico da figura 2, feito com base nos dados do ONS (2007), mostra o 

histórico da evolução da demanda desde janeiro de 1996 e a estimativa da sua 

evolução até dezembro de 2011, com taxas médias de crescimento previstas entre 

4% e 5% ao ano. No ano de 2001 observa-se a retração do consumo provocada 

pelo período de racionamento. 
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Figura 2. Histórico e estimativa da demanda entre 1996 e 2011 (ONS, 2007) 

A principal característica operacional do sistema de produção de energia 

elétrica no Brasil hoje é aproveitar, na medida do possível, seu potencial hídrico, 

minimizando o uso das termelétricas. Desse modo, o custo de produção de energia 

elétrica decai, uma vez que o custo do combustível fóssil é muitas vezes superior ao 

custo de operação das hidrelétricas. Todavia, o uso excessivo das hidrelétricas 

aumenta o risco de não atendimento da demanda futura, risco de déficit, uma vez 

que esse tipo de fonte está sujeita a um componente altamente aleatório, a 

precipitação. Portanto, o objetivo geral da operação é gerar energia com as 

hidrelétricas até um limite de segurança, ou seja, utilizar a água armazenada no 

sistema sem comprometer o atendimento futuro da demanda, complementando, 

quando necessário, a geração com as termelétricas. Trabalha-se então com o 

seguinte dilema: se as hidrelétricas forem utilizadas intensamente, corre-se o risco 

do não atendimento da demanda futura numa situação de estiagem, de seca 

hidrológica, caso contrário, se as termelétricas forem bastante acionadas, aumenta-

se o custo de produção de energia e corre-se o risco dos reservatórios, operando 

mais cheios, verterem um excedente de água na ocorrência de um período chuvoso 

mais intenso, ou seja, água que poderia ser empregada para gerar energia seria 

simplesmente descartada pelo sistema e o custo de produção de energia seria bem 

mais elevado.  
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Portanto, o sucesso da operação do sistema elétrico brasileiro está 

fortemente agregado ao sucesso da previsão hidrológica, sem falar de outro 

componente aleatório que é a própria demanda futura de energia. Se os 

reservatórios forem intensamente utilizados no período seco e se eles encherem no 

período úmido subseqüente, executa-se uma operação perfeita, de baixo custo, sem 

prejudicar o atendimento da demanda futura. Do mesmo modo, se for conhecida a 

previsão de estiagem, preservam-se os armazenamentos nos reservatórios, utilizam-

se mais as termelétricas, os custos de produção de energia são maiores, mas o 

atendimento da demanda futura estará assegurado. Enfim, as principais questões a 

serem tecnicamente examinadas no processo de operação são: Como atender a 

demanda de energia de modo a minimizar custos e garantir o atendimento da 

demanda futura para um sistema majoritariamente hidrelétrico? De que forma 

incorporar a previsão hidrológica no processo de decisão? De que forma operar 

otimamente um sistema de reservatórios complexo como o brasileiro, uma vez que 

essa fonte de energia é a mais barata e a que menos impacta negativamente o meio 

ambiente? Agregar e analisar um número tão grande de variáveis estocásticas para 

a tomada de decisão torna o problema operacional hidrotérmico bastante complexo. 

 

3.2. Uso das Técnicas de Otimização 

Diversas técnicas de otimização têm sido empregadas para o gerenciamento 

de sistemas de reservatórios e recursos hídricos em geral. Revisões importantes 

sobre diversas metodologias e modelos de otimização nessa área foram feitas por 

Yeh (1985), Simonovic (1992), Wurbs (1993), Momoh et al. (1999a,b) e Labadie 

(2004). 

Labadie (2004) em seu trabalho discute diversas técnicas baseadas na 

otimização estocástica implícita (programação linear, fluxo em rede, programação 

não linear, programação dinâmica discreta, programação dinâmica diferencial e 

teoria de controle ótimo a tempo discreto), otimização estocástica explícita 

(programação com restrições probabilísticas, programação linear estocástica, 

programação não linear estocástica, programação dinâmica estocástica, teoria de 

controle ótimo estocástico, otimização multiobjetivo), controle em tempo real com 
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previsão e métodos de programação heurística (algoritmos genéticos, redes neurais 

e conjuntos nebulosos). Labadie destaca o fato de que alguns problemas de 

otimização de reservatórios, particularmente a geração hidrelétrica, devem ser 

tratados diretamente como problemas de programação não linear. Os métodos de 

PNL citados são algoritmos baseados na programação linear sucessiva, 

programação quadrática sucessiva, método dos multiplicadores e o método do 

gradiente reduzido generalizado. 

Labadie conclui que as chaves do sucesso na implementação de modelos de 

otimização na operação de sistemas de reservatórios são: aumentar o nível de 

confiança através de maior interação com os tomadores de decisão no 

desenvolvimento, melhor “empacotamento” dos modelos e também uma melhor 

articulação com modelos de simulação que os operadores possam aceitar mais 

prontamente. 

Yeh et al. (1992) desenvolveu um modelo de otimização em tempo real para a 

operação do sistema hidrotérmico na China, considerando variações sazonais de 

vazões afluentes aos reservatórios, perdas na transmissão com diferentes regras de 

despacho e cargas nas usinas hidrelétricas e termelétricas. 

No Brasil destacam-se o modelo ACQUANET desenvolvido por Porto et al. 

(2005) com PL, o modelo SISAGUA por Barros et al. (2005a,b) com PNL e PNLIM e 

o modelo SISOPT por Barros et al. (2003, 2005), aplicados à otimização de sistemas 

complexos e de grande porte de recursos hídricos incluindo conjuntos de 

reservatórios. O SISOPT se aplica a sistemas de usinas hidrelétricas e utiliza 

técnicas de PL, PLS e PNL, a última baseada no MINOS (MURTAGH e SAUNDERS, 

1987) e aplicadas para diferentes funções objetivo e aplicações concentradas em 

subsistemas do SIN. 

Lopes (2001) estudou o desempenho de diferentes funções objetivo do 

modelo SISOPT com PNL e identificou cinco regras de operação decorrentes da 

otimização do planejamento da operação: (1) minimizar a perda de produtividade 

nos sistemas em paralelo; (2) esvaziar de montante para jusante nos sistemas em 

série (podendo inverter no caso de diferença desfavorável na perda de produtividade 

como na regra anterior); (3) minimizar vertimento; (4) minimizar vertimento a jusante 

e (5) vertimento para ganhar geração a jusante. Ros (2002) aprofundou a análise 

das diferentes funções objetivo do modelo SISOPT com PNL e destacou o 
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desempenho da função correspondente a complementação quadrática de energia no 

sistema.  

O modelo NEWAVE baseado na PDDE e utilizado atualmente pelo ONS teve 

seu desenvolvimento feito através do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 

(CEPEL), pertencente ao sistema Eletrobrás, e da Coordenação dos Programas de 

Pós-Graduação de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), conforme metodologia proposta nos trabalhos de Pereira (1985), Pereira e 

Pinto (1985) e Pereira (1989). O NEWAVE busca minimizar o valor esperado do 

custo da operação, considerando o custo presente do combustível e o chamado 

custo futuro da água, e considera a estocasticidade de modo implícito. Como 

resultados ele decide mensalmente, para um horizonte de cinco anos, o quanto de 

energia deve ser produzida pelo sistema hidrelétrico e o quanto deve ser produzido 

pelo sistema térmico para atender à demanda prevista no período. As variáveis de 

decisão são a geração hidrelétrica, a geração térmica e o intercâmbio de energia 

entre os subsistemas. O modelo simplifica o sistema brasileiro considerando que ele 

é composto por quatro grandes subsistemas equivalentes: Norte, Nordeste, 

Sudeste/Centro-Oeste e Sul. Cada subsistema é formado por um grande 

reservatório de energia, com volume equivalente à somatória da “energia 

armazenada” em cada região. O método dos subsistemas equivalentes é adotado 

para viabilizar o emprego da técnica PDDE, evitando a chamada “praga da 

dimensionalidade” da PD. Os resultados do modelo NEWAVE servem como dados 

de entrada para o modelo DECOMP, que é processado para um horizonte de tempo 

menor e desagrega os subsistemas equivalentes em usinas individualizadas. Isto é, 

o DECOMP decide o quanto será produzido por cada usina de geração do sistema 

brasileiro a partir das variáveis de decisão produzidas pelo NEWAVE. 

O conceito de “energia armazenada” (EAR) é um artifício matemático utilizado 

nas metodologias que buscam agregar diversos reservatórios em uma quantidade 

reduzida de reservatórios equivalentes, quando se converte o volume armazenado 

de água nos reservatórios na quantidade de energia que seria gerada com o seu 

turbinamento, admitindo a manutenção da produtividade média em todos eles. 

Tratamento análogo é dado às vazões afluentes, convertidas para “energia natural 

afluente” (ENA). Segundo Lopes (2007): “Energia armazenada de um subsistema é 

a soma dos produtos do volume armazenado em cada reservatório de acumulação 

pela produtividade média acumulada deste e de todas as usinas a jusante. A energia 
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armazenada máxima (EARmax) corresponde à capacidade de cada subsistema 

considerando todo o volume útil de cada reservatório de acumulação”. 

Entre trabalhos mais recentes com origem no CEPEL e COPPE/UFRJ sobre o 

sistema brasileiro, Kelman (1999) analisa esquemas competitivos em sistemas 

hidrotérmicos e apresenta o equacionamento de diversos processos para ofertar 

preço de energia elétrica. Azevedo Filho (2000) traz uma revisão sobre o 

planejamento da operação do sistema hidrotérmico brasileiro. Kazay (2001) estuda a 

expansão da capacidade do sistema hidrotérmico brasileiro com algoritmos 

genéticos e explora diferentes aspectos dessa metodologia comparando com o 

algoritmo de “Branch and Bound”. Pereira Junior (2005) sugere a atuação 

independente dos subsistemas brasileiros com a metodologia dos modelos 

NEWAVE/DECOMP para criar um ambiente comercial mais competitivo e de 

operação mais eficiente. 

O modelo SDDP comercializado pela PSR Inc. utiliza, com metodologia 

semelhante ao NEWAVE/DECOMP, a técnica da PDDE e é utilizado em vários 

países. A metodologia do SDDP é apresentada por Pereira et al. (1998) juntamente 

com a aplicação a um sistema de 40 reservatórios na Colômbia. 

Lopes (2007) desenvolveu o modelo SolverSIN para o planejamento da 

operação de sistemas hidrotérmicos utilizando a PNL e a agregação das 

hidrelétricas em subsistemas e aplicado ao sistema brasileiro. As imprecisões 

resultantes da agregação dos reservatórios são minimizadas através de funções de 

perdas por vertimento e por variação de queda associadas as afluências e ao 

armazenamento e calibradas com dados históricos do SIN. Lopes conclui ainda que 

a consideração das usinas hidrelétricas de forma individualizada pode acarretar em 

uma grande melhoria na solução do problema em substituição ao reservatório 

equivalente. 

Além do modelo, Lopes apresenta em seu trabalho uma análise crítica com 

uma série de exemplos de problemas com o detalhamento e a qualidade dos dados 

físicos disponíveis do SIN, muitos deles estimados há muitos anos na época do 

projeto de usinas, e também da sua adequação para curtos ou longos intervalos de 

tempo. Os principais dados indicados e discutidos que interferem significativamente 

nos resultados dos modelos são: rendimento dos conjuntos turbina/gerador, curva 

nível jusante x vazão defluente, nível montante em usinas a fio d’água, período do 
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histórico de vazões naturais e o ajuste de valores médios dos dados físicos para 

longo período. 

Marcato (2002) da PUC-RJ propõe um modelo híbrido com usinas 

individualizadas nos primeiros estágios, porém com produtividades e níveis no canal 

de fuga constantes, e agregação em subsistemas equivalentes posteriormente. Na 

UNICAMP, Oliveira e Soares (1990) desenvolveram o modelo POSH (Planejamento 

da Operação de Sistemas Hidrotérmicos) com a técnica de fluxos em rede não linear 

com arcos capacitados e que foi porteriormente incorporado ao SSD SAPE 

(VINHAL, 1998) e mais tarde evoluiu para o SSD HIDROLAB (CICOGNA, 2003). 

Martinez (2001) comparou a técnica da PDDE (malha fechada) com a otimização 

determinística com o modelo POSH acoplada a modelos de previsão de vazões 

(malha aberta), aplicadas para um único reservatório e para um sistema em cascata, 

e destacou resultados favoráveis com a opção pela malha aberta. 

Leite (2003) na EESC-USP utilizou a técnica da inteligência artificial com os 

princípios da evolução genética para planejamento da operação de sistemas 

hidrotérmicos, com aplicações para sistemas de até 35 usinas hidrelétricas, onde 

foram obtidos resultados satisfatórios. Sacchi (2004) aplicou a previsão por redes 

neurais para reservatórios do sistema Sudeste. Seus testes mostraram que o 

previsor neural possui uma forte tendência em seguir os resultados da otimização 

determinística realizada com a PNL utilizada no treinamento. Nazareno (2005) 

apresentou um algoritmo de fluxo em rede não linear para solução de um sistema 

hidrotérmico com usinas hidrelétricas individualizadas aplicado a subsistemas da 

região Sudeste. 

 Retomando referências internacionais, Castro e González (2004) 

apresentaram o modelo HTCOOR (Hydro Thermal COORdination package) para 

sistemas hidrotérmicos com predominância da geração hidrelétrica e aplicando a 

técnica da rede de fluxo “multicommodity” não linear através dos “solvers” MINOS e 

SNOPT para minimizar os custos com combustíveis e com energia emergencial. As 

aplicações foram apenas para casos hipotéticos simplificados, com os autores 

reconhecendo dificuldades na aplicação da metodologia proposta em problemas 

reais de maior porte e a necessidade de mais pesquisas. 

 Escudero et al. (1996) utiliza cenários para representar as incertezas em 

sistemas hidrelétricos e também técnicas de processamento paralelo. A função 

objetivo é maximizar uma função não linear como a geração de energia ou, 
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alternativamente, a poupança em energia térmica, considerando usos múltiplos 

como restrições. O modelo foi aplicado a um conjunto com 10 e outro com 35 usinas. 

Como se pode observar, de uma forma geral existem diversas técnicas de 

otimização aplicadas a sistemas hidrelétricos ou hidrotérmicos, porém as aplicações 

até hoje em sistemas do porte do sistema brasileiro têm sido limitadas a grandes 

simplificações como a utilização de reservatórios equivalentes, ou a representação 

mais adequada das não linearidades do problema e de usinas individualizadas 

apenas em problemas de menor escala, no máximo com algumas dezenas de 

reservatórios. O modelo aqui tratado objetiva dar tratamento a essas questões 

técnicas. 

 

3.3. Otimização Considerando Usos Múltiplos da Água 

Os usos múltiplos da água têm sido incorporados na concepção dos planos 

integrados de aproveitamento dos recursos hídricos há pelo menos seis décadas, 

especialmente após a sua introdução pioneira no âmbito do Tennessee Valley 

Authority (TVA) nos EUA em 1933. As justificativas dos planos iniciais recaíam sobre 

os aspectos econômicos do empreendimento, uma vez que, num projeto de uso 

múltiplo da água em reservatório, os benefícios podem ser aumentados sem 

aumento proporcional dos custos, caracterizando situação típica de economia de 

escala segundo Linsley et al. (1992). Tal motivação tem sido expandida em vários 

projetos por decorrência de fatores tecnológicos, mudanças sociais e avanços do 

conhecimento científico. 

No âmbito tecnológico destacam-se as novas possibilidades de controle 

operacional das estruturas hidráulicas, a aquisição e processamento ágil de 

informações hidrometerológicas, as técnicas de previsão e demais recursos de 

modelagem computacional incluindo simulação e otimização da operação, o que tem 

trazido maior flexibilidade operacional, a qual, por sua vez, permite um grau maior de 

compatibilização dos diversos usos, muitos deles conflitantes entre si. 

Além dos aspectos tecnológicos, destacam-se os avanços da base de 

conhecimentos científicos, culturais e organizacionais das sociedades, os quais 

mudaram radicalmente as expectativas e os pressupostos quanto ao 
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desenvolvimento econômico, cedendo lugar ao enfoque do desenvolvimento 

sustentável. Tais mudanças tiveram impacto imediato no aproveitamento dos 

recursos hídricos, especialmente na utilização dos reservatórios. Por um lado, os 

novos projetos têm sofrido crivo mais criterioso quanto à análise das justificativas de 

implantação, nas quais incorporam-se necessariamente os custos sociais e 

ambientais ao mesmo tempo em que é exigida abrangência mais ampla de 

benefícios. Já os projetos em operação, mesmo que planejados inicialmente para 

finalidade única, passam muitas vezes a incorporar demandas adicionais, 

socialmente justificadas por múltiplos usuários.  

A experiência brasileira, em especial no caso dos reservatórios construídos 

para geração hidrelétrica, não foge à regra do que vem ocorrendo em muitos outros 

países quanto à dinâmica progressiva de introdução de novos usos em reservatórios 

já existentes. É o caso do controle de cheias, introduzido na prática operacional dos 

reservatórios do setor elétrico no Brasil desde 1977. Também a manutenção de 

vazão mínima a jusante de muitos reservatórios é feita para garantir padrões de 

qualidade da água. A irrigação, a navegação fluvial, o abastecimento de água e a 

recreação completam o conjunto de usos que normalmente vêm sendo incorporados 

na operação dos reservatórios existentes, com sacrifício de alguma parcela de 

geração hidrelétrica. 

Muitas das modificações quanto aos usos múltiplos da água tornam-se 

expressivas o suficiente para assumirem a forma de legislação específica. O caso 

clássico do TVA ilustra bem esta situação. Originalmente este sistema teve sua 

operação definida para atender aos propósitos de navegação fluvial, controle de 

cheias e geração hidrelétrica, nesta ordem de prioridade. Como produto de um 

trabalho de revisão das políticas operativas (HIGGINS e BROCK, 1999), incluindo 

intensa etapa de participação da comunidade de usuários, tal sistema teve a 

inclusão de dois novos propósitos adicionais em 1991: a qualidade da água e a 

recreação, expressos formalmente através de nova legislação. Vários outros 

exemplos no exterior confirmam a recorrência dessas situações (BERNHARDT, 

1995; SIMONOVIC, 1991). No caso do Brasil, também têm sido freqüentes as 

situações de modificações no uso original dos reservatórios, alguns deles 

formalizados em lei específica, por exemplo as limitações já citadas da reversão das 

águas do rio Pinheiros para a represa Billings em São Paulo, reduzindo 
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substanciamente a geração hidrelétrica na usina de Henry Borden a partir de 1992, 

impostas na própria constituição do Estado de São Paulo. 

No âmbito do setor elétrico é reconhecida a preocupação com os usos 

múltiplos da água em reservatórios desde a publicação do Manual de Inventário 

Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas (ELETROBRÁS, 1984), quando se recomenda a 

investigação sobre as eventuais necessidades de água para abastecimento urbano 

e rural, irrigação, navegação, controle de cheias e manutenção de vazões mínimas 

nos cursos d’água. Verifica-se que o enfoque da questão é colocado de forma 

predominantemente preventiva, com o cuidado de evitar possíveis problemas no 

caso da existência de legislação específica para a bacia que se pretende inventariar, 

os quais poderiam comprometer a vazão e/ou queda disponível para fins de 

aproveitamento hidrelétrico. 

Mais recentemente registram-se enormes avanços metodológicos nas etapas 

típicas de planejamento do setor elétrico brasileiro quanto à inclusão das dimensões 

social e ambiental conforme Muller (1995). Particularmente, a revisão do Manual de 

Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas de 1984, feita pelo CEPEL em Pires 

et al. (1997) com base no Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico (1991), 

permitiu a incorporação de metodologia e critérios para consideração dos aspectos 

ambientais; a disponibilização de um sistema para realização dos estudos 

energéticos com cenário de usos múltiplos da água e a incorporação de metodologia 

de suporte à abordagem multiobjetivo na seleção de alternativas de divisão de 

queda. 

A experiência recente de operação do SIN tem revelado enormes desafios 

para fazer cumprir as funções específicas atribuídas ao ONS no novo contexto 

regulatório e institucional que vem se desenhando no país, seja no âmbito do setor 

elétrico como nos setores diretamente conexos, incluindo recursos hídricos e meio 

ambiente (ARTEIRO et al, 2005). A operação dos aproveitamentos hidrelétricos nas 

diversas bacias com usinas integradas ao SIN já registra um número significativo de 

conflitos. Alguns desses conflitos têm sido superados graças ao esforço de 

cooperação e articulação institucional entre o ONS e a Agência Nacional de Águas 

(ANA), dentre os quais os seguintes casos são ilustrativos: 

• as necessidades da navegação fluvial na hidrovia Tietê-Paraná que ficariam 

ameaçadas pela possibilidade de deplecionamento do reservatório de Ilha 

Solteira para fins de geração hidrelétrica adicional, medida esta cogitada na 
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alternativa B do plano emergencial da Câmara de Gestão da Crise Energética 

- CGE, 2001/2002; 

• a política de manutenção das vazões mínimas para fins de preservação da 

fauna e flora aquática a jusante de Sobradinho, no rio São Francisco, a qual 

se torna conflitante com a necessidades de reservação para fins de geração 

hidrelétrica; 

• a manutenção de vazão defluente do sistema Light no rio Paraíba do Sul, com 

sacrifício de reservação (Santa Cecília), para garantir possibilidade de 

abastecimento de água à cidade do Rio de Janeiro; 

• a ameaça da possibilidade de utilização da capacidade efetiva do volume útil 

do reservatório de Furnas, necessária à maior produção hidrelétrica, devido a 

manifestação organizada de representantes locais apontando os efeitos 

danosos à recreação, lazer e turismo no entorno deste reservatório durante a 

crise energética em 2001/2002. 

Mantendo as particularidades de cada caso, os conflitos citados têm muitos 

pontos comuns entre si e, em alguns casos, guardam forte similaridade a exemplos 

internacionais citados na literatura, recorrentes em diversos locais do planeta 

(YOFFE, 1999). Um primeiro aspecto decorre da escala espacial dos benefícios e 

prejuízos, distinguindo-se potenciais benefícios na abrangência local ou micro-

regional, associados a alguns usos como abastecimento de água e recreação em 

confronto com potenciais benefícios macro-regionais ou nacionais como a geração 

de energia elétrica. Embora intrínsecas aos aproveitamentos de recursos hídricos, a 

falta de percepção para tais tipos de interdependências pode ser fortalecida em 

ambiente de mercado desregulamentado (BARBOSA e BRAGA, 2003). 

Um segundo aspecto é caracterizado pela natureza polêmica das discussões, 

normalmente com os participantes e representantes locais potencialmente 

ameaçados pelas possíveis decisões, sentindo-se lesados na pretensa propriedade 

dos corpos hídricos. São controvertidos os debates sobre a resolução das disputas, 

normalmente num ambiente de grande resistência aos argumentos técnicos, com 

muitos representantes desprovidos de sensibilidade aos interesses maiores da 

sociedade como um todo (HIPEL, 1992). 

A instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos a ela associado (lei 9.433 de 1997), ambos 

em 1997, também a criação da ANA, em pleno funcionamento desde o ano de 2000, 
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define um quadro institucional onde se evidencia a necessidade de esforços de 

cooperação e articulação do ONS no planejamento da operação do SIN. Em 

especial, tal necessidade é imperiosa diante dos fatores relacionados a seguir: 

• os progressos ocorridos na formação dos comitês de bacias hidrográficas em 

diversos estados do país, bem como na formulação dos respectivos planos de 

recursos hídricos, no interior dos quais está previsto o uso múltiplo da água 

em reservatórios, sendo fiscalizado pela própria ANA;  

• a multiplicidade e a grande intensidade de uso dos recursos hídricos em uma 

série de regiões do país, com a crescente conscientização pela sociedade da 

progressiva deterioração da qualidade da água nos cursos d’água, ao mesmo 

tempo em que se acentua o reconhecimento de sua importância vital; 

• a escassez relativa de bacias hidrográficas remanescentes em regiões 

próximas aos centros já desenvolvidos do país, o que acentua a necessidade 

do aproveitamento integral dos recursos hídricos e aproveitamentos 

hidrelétricos que se mostram mais atrativos sob um conjunto múltiplo de 

critérios. 

Sobre a experiência internacional com relação a metodologias propostas para 

tratar as questões de objetivos múltiplos existem inúmeras obras, destacam-se aqui 

as citações feitas em Labadie (2004): o Método da Restrição ε e o Método da 

Ponderação. Ko et al. (1992) mostraram que o Método ε é mais eficiente do que o da 

Ponderação, dada a variabilidade de soluções que o Método das Ponderações 

apresenta em função dos pesos na Função Objetivo. Existem outras propostas que 

hierarquizam alternativas diante de diversos critérios, como por exemplo, os 

métodos ELECTRE de Goicochea et al. (1982) e PROMETHEE de Brans et al. 

(1986). 

Brandão (2004) trata da análise multiobjetivo levantando a curva de Pareto 

entre geração de energia e irrigação na Bacia do rio São Francisco, os resultados 

apresentados são bastante interessantes. Este método permite visualizar a troca 

entre os dois objetivos, facilitando muito a análise e o processo de negociação entre 

as partes envolvidas no processo de decisão. Uma desvantagem desse método é 

que ele se aplica a poucos objetivos.  

Tilmant e Kelman (2007) utilizando a PDDE apresentam outra metodologia 

para análise de trade-offs e dos riscos associados a sistemas de recursos hídricos 

de grande escala sujeitos a incertezas hidrológicas, aplicada ao sistema “GAP” na 
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bacia dos rios Tigre e Eufrates na Turquia e destinado principalmente a geração 

hidrelétrica e irrigação. 

Cabe salientar que recentemente foi aprovado o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (ANA, 2006), caracterizando 

uma nova fase de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Federais, o que irá 

certamente exigir maior interação dos diversos agentes envolvidos nas questões da 

gestão compartilhada dos recursos hídricos nacionais. 

 

3.4. Sistemas de Suporte a Decisão 

O volume de dados, informações e a diversidade de aspectos necessários à 

operação de sistemas hidrotérmicos tornam bastante complexa a organização do 

processo decisório, com a devida participação dos múltiplos agentes. Nesse 

contexto, os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD’s) têm se mostrado como 

ferramentas muito proveitosas seja na implementação rotineira dos processos, seja 

em fase de treinamento de novos participantes. 

Segundo Porto et al. (1997), Sistemas de Suporte a Decisão são sistemas 

computacionais que tem por objetivo ajudar indivíduos que tomam decisões na 

solução de problemas não estruturados, ou parcialmente estruturados. Problemas 

não estruturados são aqueles para os quais não existem soluções através de 

algoritmos bem definidos e ocasiona não serem facilmente tratáveis por computador. 

Sua solução exige uma interação estreita entre homem e máquina, fato que constitui 

uma das principais características dos SSD’s. É uma metodologia de auxílio à 

tomada de decisões baseada na intensa utilização de bases de dados e modelos 

matemáticos e também na facilidade com que propicia o diálogo entre usuário e 

computador. 

Um aspecto importante é que o SSD não deve impor uma solução, mas servir 

como instrumento para melhor conhecimento do problema, geração e avaliação de 

alternativas. O SSD não substitui o papel do tomador de decisão, ele fornece 

elementos, informações, para que o usuário tome decisões em bases bem 

fundamentadas . Seus principais componentes são indicados na figura 3, que mostra 
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a integração entre modelos de simulação e otimização com bancos de dados através 

de uma interface computacional com o usuário. 

InterfaceInterface

Banco de DadosBanco de Dados

UsuárioUsuário

Modelos de
Simulação e
Otimização

Modelos de
Simulação e
Otimização

 

Figura 3. Estrutura típica de um SSD 

O banco de dados reúne as informações importantes sobre o problema, bem 

como resultados obtidos nos processos de simulação e otimização, e pode ser 

alimentado tanto pelo usuário através da interface do SSD como em parte por um 

sistema externo de informações que inclua por exemplo telemetria. Em um sistema 

de usinas hidrelétricas esses dados incluem capacidades máximas de geração, 

produtividades, volumes mínimos e máximos de armazenamento, curvas de área e 

volume, níveis, curvas guia para controle de cheias, séries históricas de vazões, 

dados de evaporação e usos consuntivos, topologia da rede, restrições ambientais 

ou relacionadas a usos múltiplos, etc. 

Os modelos de simulação e de otimização contêm os instrumentos 

matemáticos, algoritmos para a análise e busca de alternativas ótimas para o 

problema através das diversas técnicas como programação dinâmica, programação 

linear, não linear, etc. Podem ser embutidos no mesmo software que faz a interface, 

ou podem ser utilizados pacotes computacionais independentes de otimização com 

linguagens de modelação como o GAMS (GAMS, 2007). 

Finalmente, a interface permite a comunicação do usuário com o computador 

e funciona como elemento integrador ligando suas ações com os bancos de dados e 

os modelos de simulação e otimização. Os recursos utilizados no desenvolvimento 

da interface podem incluir simples arquivos texto com instruções em determinado 
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formato ou linguagem, ou podem ser bastante complexos mas amigáveis com o uso 

combinado de caixas de diálogo, menus, planilhas, mapas, gráficos, etc. 

Labadie (2004) destacou uma série de obstáculos entre o desenvolvimento de 

modelos de otimização e sua aplicação em problemas reais: desconfiança dos 

operadores quanto ao uso de novos modelos de otimização, limitações de hardware 

e software que exigiam simplificações e aproximações muitas vezes não aceitáveis, 

dificuldade de compreensão pela complexidade matemática dos modelos de 

otimização em relação aos de simulação, dúvidas sobre qual a mais adequada entre 

muitas opções para determinada aplicação, a exigência freqüente de 

desenvolvimento personalizado para alguns métodos como a programação 

dinâmica, muitos modelos produzem apenas soluções para um período determinado 

ao invés de regras de operação mais práticas. Ele ressaltou porém que vários 

desses obstáculos tem sido superados através da ascensão do conceito dos SSD’s 

e dos avanços em hardware e software. 

Um dos exemplos citados por Labadie de modelos de otimização 

incorporados em um Sistema de Suporte a Decisão é o MODSIM de Labadie et al. 

(2000), modelo de fluxos em rede para bacias hidrográficas que através de uma 

interface gráfica em Windows permite criar interativamente qualquer topologia de 

uma rede de reservatórios, integrando um sistema de gerenciamento de dados e um 

modelo de otimização de fluxos em rede. 

Cita ainda o RiverWare de Zagona et al. (1998) com funcionalidades 

semelhantes e sua aplicação no planejamento da operação do sistema Tennessee 

Valley Authority (TVA) apresentada por Eschenbach et al. (2001); o CALSIM de 

Munevar e Chung (1999) desenvolvido pelo California Department of Water 

Resources que embora sem uma interface gráfica apresenta uma linguagem própria 

de modelação chamada WRESL (Water Resources Engineering Simulation 

Language) para a definição de objetivos, restrições, prioridades, etc. em um modelo 

de programação linear inteira mista (PLIM); e outros. 

O ACQUANET de Porto et al. (2005), criado inicialmente como interface 

gráfica para as primeiras versões do MODSIM e utilizado como ferramenta de 

análise em bacias de várias regiões do país, utiliza programação linear e evoluiu 

para uma arquitetura que integra atualmente diferentes modelos de fluxos em rede, 

em módulos para alocação de água, qualidade da água, irrigação, produção de 

energia, análise econômica para alocação e curvas de aversão a risco. 
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O SISOPT de Barros et al. (2003, 2005) otimiza a operação hidráulica de 

sistemas hidroenergéticos de grande porte com usinas individualizadas, 

considerando diferentes funções objetivo com técnicas de programação linear, 

programação linear sucessiva e programação não linear. Sua interface desenvolvida 

inicialmente através de planilhas em Excel foi substituída por uma nova versão 

gráfica permitindo a criação e alteração de topologias genéricas e facilitando a 

entrada de dados e visualização de resultados. 

O SISAGUA de Barros et al. (2005a,b) apresenta uma interface gráfica 

bastante desenvolvida, integrada a um modelo de programação não linear (PNL) ou 

de programação não linear inteira mista (PNLIM) de otimização para a operação de 

sistemas complexos de adução de água considerando regras de racionamento e 

formados por um conjunto de represas, adutoras, estações de tratamento, 

elevatórias, pontos de demanda, etc. com múltiplos objetivos: evitar ou minimizar o 

racionamento de água, maximizar os volumes nas represas e minimizar os custos de 

operação. O SISAGUA foi aplicado em estudos de casos nos sistemas de 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, tanto de forma simplificada 

com pontos de demanda agregados para cada sistema produtor como de forma 

completa incluindo centenas de trechos de adutoras e nós, e também foi aplicado ao 

sistema de Taiwan. 

O HYDRONOMEAS de Koutsoyiannis et al. (2003) foi desenvolvido para o 

gerenciamento de recursos hídricos de Atenas. O sistema inclui estações de coleta 

de dados com telemetria enviados para um banco de dados central e integrado a um 

sistema de informações geográficas, um módulo estatístico e um módulo com 

modelos de simulação e otimização do sistema. 

Rajasekaram e Nandalal (2005) apresentaram o RWM-CRSS, “Reservoir 

Water Management - Conflict Resolution Support System” para um sistema de um 

reservatório com usos múltiplos. O SSD é formado por um sistema de comunicação 

baseado em inteligência artificial, banco de dados e base de modelos para solução 

de conflitos de uso entre dois grupos de demandas como irrigação, abastecimento 

público, geração de energia ou controle de cheias. 

Westphal et al. (2003) apresentou um SSD para gerenciamento em tempo 

real de um sistema de reservatórios de abastecimento da região metropolitana de 

Boston, integrando modelos de produção em mananciais, modelos hidráulicos e de 

qualidade da água com algoritmos de programação linear e não linear. Os intervalos 
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podem ser diários ou semanais e com base nas previsões climáticas de curto prazo 

o sistema busca atender quatro objetivos: qualidade da água, controle de cheias, 

balanço hídrico e geração de energia. 

Karamouz et al. (2001) apresentou um SSD para a operação de reservatórios 

com usos múltiplos, incluindo geração de energia, em seis módulos: banco de 

dados, previsões de vazão de curto e longo prazo, estratégias de operação de longo 

prazo, táticas de operação de curto prazo e operação em tempo real. Foram 

utilizados modelos de programação dinâmica estocástica e determinística (PDE e 

PDD) para determinar políticas ótimas de operação em intervalos mensais. O SSD 

foi aplicado ao sistema de Dez e Karoon, dois reservatórios que fornecem água para 

uso doméstico, irrigação e indústrias além da geração de energia na região sudeste 

do Irã. Em trabalho mais recente (2005) incluiu a técnica de análise de decisão multi 

critério, com foco na maximização da geração de energia a longo prazo mantendo o 

atendimento a demandas para outros usos. 

Labadie et al. (2005) mostrou o desenvolvimento de outro SSD em parceria 

entre a Colorado State University e a Korea Water Resources Corporation 

(KOWACO) para operação diária da bacia do Rio Geum na Coréia. O SSD 

corresponde a uma versão personalizada do modelo de fluxos em rede MODSIM 

para características específicas do sistema coreano, com múltiplos usos e 

otimização estocástica implícita. 

Como se pode observar, são vários os exemplos de SSD’s aplicados a 

diferentes problemas de gestão de recursos hídricos: alocação de água, qualidade, 

geração de energia, usos múltiplos, sistemas mais gerais ou desenvolvidos ou 

ajustados para aplicações específicas, que utilizam um ou vários métodos diferentes 

de simulação e otimização. De forma geral, procuram integrar modelos de simulação 

e otimização com bancos de dados e uma interface amigável com os usuários, 

criando assim ferramentas que tornam o processo de decisão, e também a 

compreensão sobre o problema tratado, mais produtivo e transparente para 

analistas, tomadores de decisão e demais agentes participantes do processo. 
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3.5. Considerações Adicionais sobre o Estado da Arte 

Da análise do estado da arte sobre os diversos temas pesquisados, fica 

evidente a complexidade do planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos, 

especialmente os de grande porte e ainda, considerando em muitos casos, aspectos 

de mercado em processo de reestruturação, com seus riscos inerentes. 

A evolução da modelagem do problema revela a progressiva aplicação de 

uma maior variedade de técnicas incluindo a otimização de fluxos em redes, 

algoritmos de solução por pontos interiores, algoritmos genéticos e “solvers” cada 

vez mais ágeis e robustos de programação linear e não-linear. Tais algoritmos têm 

permitido conseguir avanços na modelagem dos sistemas, incluindo a representação 

individualizada das usinas hidrelétricas. 

Considera-se importante a representação individualizada das usinas 

hidrelétricas pois o artifício dos reservatórios equivalentes com a conversão dos 

armazenamentos e afluências em “energia” (EAR e ENA) introduz erros significativos 

ao processo, associados principalmente à variação da queda e portanto da 

produtividade, função do armazenamento em cada reservatório, e também do 

vertimento que ocorre em parte das usinas. 

Como critério operativo, grande parte das aplicações adota a minimização dos 

custos de complementação térmica, ficando representadas como restrições as 

condições de uso múltiplo da água. Diante da importância desse assunto no país, 

especialmente com a aprovação recente do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(ANA, 2006), considera-se fundamental a análise mais detalhada dos reflexos e a 

inclusão do uso múltiplo em diversas bacias na modelagem da operação do sistema 

hidrotérmico brasileiro. Como elemento facilitador à essa análise é reconhecido o 

grande potencial dos SSD’s, os quais têm permitido análise de uma variedade maior 

de alternativas de maneira ágil, facilitando a interlocução com os agentes e a 

tomada de decisão. 

Apesar dos avanços reconhecidos na retrospectiva sobre o estado da arte, as 

aplicações sempre incidem sobre sistemas hidrelétricos ou hidrotérmicos de menor 

porte que o SIN, ou no caso do SIN com grandes simplificações como a agregação 

das usinas hidrelétricas em poucos subsistemas através da técnica de reservatórios 

equivalentes. 
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Fica evidenciada assim a dimensão do desafio tecnológico e gerencial na 

tarefa de planejar um sistema de grande porte, com alto grau de interconexão e 

sujeito às incertezas decorrentes da elevada aleatoriedade das vazões fluviais. Tal 

desafio se acentua sob o contexto de mercado de energia sob reestruturação, em 

que se enfatiza o papel de planejamento, com a convivência de diversos agentes do 

setor elétrico tanto de natureza estatal como privada, e também os interesses 

comerciais dependentes diretamente da operação do sistema. Ademais, há o 

acompanhamento cada vez mais próximo de diversos segmentos da sociedade e da 

própria mídia em geral, todos com interesse nas questões econômicas, sociais e 

ambientais relacionadas com o suprimento de energia. 

 



 32 

4. A metodologia do SSD HIDROTERM 

Apresenta-se a seguir uma metodologia para o planejamento da operação de 

sistemas hidrotérmicos formados por um conjunto de usinas hidrelétricas e 

reservatórios interligados mais usinas termelétricas e intercâmbios operados para 

geração e atendimento a demandas de energia elétrica. Os reservatórios podem ter 

usinas geradoras ou não e podem ser a fio d’água ou de acumulação, de acordo 

com a sua capacidade de regularização. 

Os reservatórios a fio d’água são aqueles com baixa capacidade de 

regularização. Para efeito de cálculo no planejamento da operação toda a vazão 

afluente média em um intervalo de tempo, descontados usos consuntivos e 

evaporação, será necessariamente turbinada ou vertida. Podem haver variações 

horárias ou diárias, mas na média mensal da operação considera-se o 

armazenamento constante, seja pelas características do reservatório ou por uma 

decisão de operação. Os reservatórios de acumulação têm maior capacidade de 

armazenamento e podem ser utilizados para atenuar a variabilidade das afluências 

em intervalos de tempo maiores, por exemplo de vários meses ou mesmo 

plurianuais. 

As usinas hidrelétricas são consideradas individualizadas no modelo, 

enquanto as demandas, as usinas termelétricas e os intercâmbios são agregados 

em subsistemas. São consideradas também outras fontes de geração de energia, a 

expansão do sistema, transposições e restrições ambientais e de outros usos da 

água. 

A metodologia proposta utiliza dois modelos integrados: inicialmente, 

processa-se o modelo HIDRO que otimiza o sistema considerando as usinas 

individualizadas e aproveitando ao máximo a capacidade hidrelétrica instalada para, 

em seguida, processa-se o modelo TERM para otimizar o despacho térmico e 

intercâmbios entre os diversos subsistemas. Os dois modelos podem ser utilizados 

separadamente ou integrados no chamado modelo HIDROTERM. O modelo 

HIDROTERM pode ser executado através de um processo iterativo entre os modelos 

HIDRO e TERM, ou com uma formulação unificada. 
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A representação individualizada das usinas hidrelétricas é a principal 

diferença do HIDROTERM em relação ao SolverSIN, que simplifica o sistema e as 

considera agregadas por subsistema. 

O modelo HIDRO corresponde a uma evolução do modelo SISOPT, porém: 

• foram descartadas as opções simplificadoras de PL e PLS e mantido o 

desenvolvimento com PNL, representando o sistema de forma mais precisa 

com destaque para a variação das produtividades e outras não linearidades; 

• foram substituídas as rotinas de otimização em FORTRAN/PCx/MINOS pelo 

GAMS (GAMS, 2007). O GAMS, General Algebraic Modeling System, é um 

sistema para modelar problemas de otimização com programação linear, não 

linear, inteira e inteira mista com uma linguagem própria de programação de 

alto nível e um conjunto associado de vários “solvers” que podem ser testados 

com facilidade para comparação dos resultados, velocidade, etc. Assim, o 

modelo não linear poderá ser testado não apenas com os algoritmos do 

MINOS (MURTAGH e SAUNDERS, 1987) mas também com CONOPT 

(DRUD, 1996), SNOPT (GILL et al., 2002), etc; 

• foi desenvolvido e acoplado ao modelo um simulador que além do uso 

independente, permite gerar soluções iniciais completas e viáveis de extrema 

utilidade para a PNL; 

• considera a demanda e disponibilidade de usinas variáveis no tempo, 

permitindo a otimização da geração acompanhar o crescimento da demanda 

e também a expansão do sistema; 

• novas restrições tornam a representação do sistema mais completa e 

compatível com a otimização integrada do despacho térmico e intercâmbios. 

Os modelos de otimização foram escritos através do software GAMS, com 

uma interface gráfica adicional para entrada de dados, simulação e verificação dos 

resultados desenvolvida em DELPHI e um banco de dados com possibilidade de 

atualização mensal. O conjunto formado pelos modelos HIDRO, TERM, 

HIDROTERM iterativo e HIDROTERM unificado, pelos algoritmos de simulação, pelo 

banco de dados e pela interface formam o chamado SSD HIDROTERM. 

A seguir, apresenta-se detalhadamente a formulação dos modelos HIDRO, 

TERM, HIDROTERM iterativo e HIDROTERM unificado. 
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4.1. O modelo HIDRO 

Um aproveitamento hidráulico para geração de energia elétrica é composto, 

basicamente, por uma barragem formadora de um reservatório que represa um 

curso d’água, uma tomada d’água e condutos forçados que levam a água até a casa 

de força, situada em um nível mais baixo; a casa de força, onde estão instalados os 

grupos turbina-gerador e outros equipamentos auxiliares; além de um canal de 

restituição, através do qual a água é reconduzida ao rio ou a um outro curso d’água. 

No processo de geração de energia elétrica, a energia potencial da água 

armazenada no reservatório é transformada em energia cinética e energia de 

pressão dinâmica pela passagem da água pelos condutos forçados. Ao fazer o 

acionamento da turbina, essa energia é convertida em energia mecânica, por sua 

vez transmitida pelo eixo ao gerador. Neste último, a energia mecânica é 

transformada em energia elétrica, a qual passa por uma subestação elevadora de 

tensão, sendo então injetada no sistema de transmissão que a fará chegar aos 

centros consumidores. 

A barragem tem como função primordial produzir uma diferença de nível entre 

o espelho d'água do reservatório a montante e o canal de fuga a jusante. Ela forma 

um reservatório onde a água, constantemente renovada, é captada para a produção 

de energia elétrica. A figura 4 mostra o esquema de uma hidrelétrica genérica e as 

grandezas envolvidas e de interesse para o equacionamento do problema. 

A diferença entre o nível d’água montante do reservatório (H) e o nível no 

canal de fuga a jusante do reservatório (HT) é chamada de queda bruta (Hb). O 

volume de água armazenada (S) é alimentado pela vazão afluente incremental mais 

as vazões turbinadas e vertidas de reservatórios imediatamente a montante (I). Uma 

parcela do armazenamento será utilizada para geração de energia através da vazão 

turbinada (R’) e um excedente será vertido ou descarregado para atender 

necessidades a jusante através da vazão vertida (R”). O nível no canal de fuga é 

função da vazão total defluente (R’+ R”) e a potência gerada (P) é função da vazão 

turbinada e da queda bruta. Também são considerados usos consuntivos e a 

evaporação que é função da área do reservatório, que é função do nível d’água 

montante, que é função do armazenamento (E(A(H(S)))). 
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H = F(S) 

HT = f (R’+R”) 

Hb 

R” 

R’ 

(R’ + R” ) 

S 
I 

P = ξ . R’ = η. Hb . R’ 

 

Figura 4. Esquema de uma usina hidrelétrica e grandezas envolvidas 

O modelo HIDRO otimiza o sistema composto por um conjunto de usinas com 

reservatórios conforme o esquema apresentado, interligados e aproveitando ao 

máximo a capacidade hidrelétrica instalada. Essa proposta justifica-se pelo fato da 

energia hidrelétrica ser renovável e barata. Explorar ao máximo a capacidade 

hidrelétrica é prioridade sobre outras fontes de energia não renováveis, tanto do 

ponto de vista econômico como ambiental. 

Pode-se ainda estabelecer que os custos serão crescentes quanto maior for a 

complementação necessária a cada intervalo de tempo. Por simplicidade, podemos 

pensar em custos crescentes de forma quadrática, sobre a energia necessária para 

complementar a produção hidrelétrica. Isto equivale a somar os quadrados da 

energia complementar, a cada intervalo de tempo, e essa somatória pode ser feita 

para o sistema completo, buscando um ótimo global, ou opcionalmente separada por 

subsistema, situação em que eles se tornam mais independentes e os intercâmbios 

minimizados, conforme as funções objetivo apresentadas nas equações 1 e 2. As 

variáveis de decisão são as vazões turbinadas e vertidas em cada usina, a cada 

intervalo de tempo. 
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onde: 

ZH = objetivo do modelo HIDRO (106 s.MW²) 
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i = índice da usina e/ou reservatório 

ni = número de usinas 

t = índice dos intervalos de tempo 

nt = número de intervalos de tempo 

k = índice do subsistema 

nk = número de subsistemas 

jk = índice da usina e/ou reservatório no subsistema k 

njk = número de usinas no subsistema k 

Pi,t = produção de energia (MW) 

Dk,t = demanda objetivo (MW) 

dtt = duração dos intervalos de tempo (106 s) 

A demanda objetivo Dk,t normalmente será igual à demanda total menos as 

gerações fixas de usinas termelétricas inflexíveis, usinas nucleares, importações e 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s), mas pode também ser definida 

arbitrariamente pelo usuário, por exemplo como a capacidade máxima de geração 

instalada. 

O modelo HIDRO deve ser resolvido por PNL. Esta solução acarreta ganhos 

de produtividade, pois depleciona primeiro os reservatórios com menor perda de 

queda por unidade de volume assim como otimiza o armazenamento nos 

reservatórios em série para maximizar a produtividade e a geração total, daí a 

importância da formulação com as usinas individualizadas. 

O modelo fica sujeito as seguintes equações: 

Vazão total, turbinada e vertida: 
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Equação da continuidade para usinas com reservatórios de acumulação: 
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Equação da continuidade para usinas a fio d’água: 
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Evaporação para usinas com reservatórios de acumulação: 
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Evaporação para usinas a fio d’água: 

 tiiti IEAfE ,, ⋅=  (7) 

Capacidade dos geradores: 

 tiiti IDPP ,
max

, ⋅≤  (8) 

Armazenamento mínimo e máximo, sendo que o valor máximo pode variar 

sazonalmente para controle de cheias: 

 max
,,

min
titii SSS ≤≤  (9) 

Armazenamento final: 

 finalintti SS ,, ≥=  (10) 

Limites de vazão ambiental e outros usos, turbinada e vertida: 
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Queda para usinas com reservatórios de acumulação: 
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Queda para reservatórios de usinas a fio d’água: 

 tiiti HTHfHb ,, −=  (15) 

Produção de energia: 

 '
,,, titiiti RHbP ⋅⋅= η  (16) 

Nível d’água montante do reservatório (constante para fio d’água Hfi): 

 4
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3
,3

2
,2,10, tiitiitiitiiiti SaSaSaSaaH ⋅+⋅+⋅+⋅+=  (17) 

Nível d’água no canal de fuga a jusante do reservatório: 

 4
,4

3
,3

2
,2,10, tiitiitiitiiiti RbRbRbRbbHT ⋅+⋅+⋅+⋅+=  (18) 

Área do reservatório (constante para fio d’água Afi): 
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2
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ou, opcionalmente, em função simplificada direta do armazenamento: 

 2
,2,10, tiitiiiti SfSffA ⋅+⋅+=  (20) 

Limite de turbinamento em função da queda: 
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onde: 

mi = índice de usina/reservatório imediatamente a montante de i 

nmi = número de usinas/reservatórios imediatamente a montante de i 

Ai,t = área do reservatório (Km²) 

Afi = área do reservatório a fio d’água (Km²) 

DTi,t = desvios de vazão como bombeamento, transposição e outros a montante 

(m³/s) 

EHk,t = excedente de energia hidrelétrica no subsistema k no instante t, inicialmente 

zero e recalculado no modelo TERM, quando utilizado o modelo iterativo (MW) 

Ei,t = evaporação (106 m³) 

Hbi,t = queda bruta média (m) 

ηi = rendimento médio considerando a operação dos conjuntos turbina-gerador e 

perda de carga dos circuitos hidráulicos (0 < ηi < 1) (-) 

Hi,t = nível d’água montante do reservatório (m) 

Hfi = nível d’água montante do reservatório a fio d’água (m) 

HTi,t = nível d’água no canal de fuga a jusante do reservatório (m) 

IDi,t = índice de disponibilidade das máquinas durante o intervalo t no reservatório i 

para efeitos de manutenção e expansão (adimensional entre 0 e 1) 

IEi,t = índice de evaporação no período t (m) 

Ii,t = vazão afluente incremental durante intervalo t no reservatório i (m³/s) 

Pmax
i = capacidade dos geradores no reservatório i (MW) 

R´i,t = vazão turbinada (m³/s) 

R”i,t = vazão vertida (m³/s) 

Ri,t = vazão defluente média total (m³/s) 

R´max
i = vazão turbinada máxima (m³/s) 

R´min
i = vazão turbinada mínima (m³/s) 

Rmin
i = defluência mínima ambiental (m³/s) 

Si,t = armazenamento no fim do intervalo t no reservatório i (106 m³) 

Smax
i,t = armazenamento máximo considerando espera para controle de cheias (106 

m³) 

Smin
i = armazenamento mínimo (106 m³) 

UCi,t = vazão retirada para usos consuntivos (m³/s) 

a0i, a1i, a2i, a3i, a4i = coeficientes dos polinômios de ordem 4 para a equação do nível 

d’água de montante no reservatório i em função do armazenamento 
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b0i, b1i, b2i, b3i, b4i = coeficientes dos polinômios de ordem 4 para a equação do nível 

d’água no canal de fuga de jusante do reservatório i em função da vazão defluente 

c0i, c1i, c2i, c3i, c4i = coeficientes dos polinômios de ordem 4 para a equação da área 

no reservatório i em função do nível d’água montante 

d0i, d1i, d2i, d3i, d4i = coeficientes dos polinômios de ordem 4 para a equação da 

vazão máxima turbinada no reservatório i em função da queda 

f0i, f1i, f2i = coeficientes dos polinômios de ordem 2 para a equação alternativa da 

área no reservatório i em função do armazenamento 

Tanto a função objetivo como parte das restrições são não lineares. A 

produtividade depende da diferença entre os níveis no reservatório e no canal de 

fuga. Estes por sua vez dependem do armazenamento e da vazão defluente. 

Também a evaporação em função da área e o turbinamento máximo são funções 

não lineares. 

Embora as equações indicadas para os reservatórios de acumulação sejam 

genéricas e aplicáveis também para aqueles com operação a fio d’água, existe um 

grande benefício para a solução da PNL em separar a formulação e no segundo 

caso simplificar as equações, quando o nível e a área do reservatório se tornam 

constantes e volume deixa de ser necessário no processamento. 

O cálculo da evaporação pode ser feito considerando a área média no 

intervalo ou, de forma simplificada, pela área no início do intervalo. O modelo 

permite escolher entre as duas opções. 

O índice de disponibilidade das máquinas, para cada usina, valor 

adimensional entre 0 e 1, define a potência média disponível no mês, descontadas 

as horas paradas por manutenção, sejam programadas ou forçadas, e deve ser 

aplicado à potência instalada da usina e também à vazão turbinada máxima, pois a 

capacidade de produção média mensal da usina é reduzida proporcionalmente ao 

tempo em que as máquinas estiverem paradas. O IDi,t é também utilizado para 

considerar a expansão de capacidade do sistema. Partindo-se da topologia ao final 

do horizonte de planejamento, este dado será igual a zero até a entrada da primeira 

máquina de uma nova usina. A partir desse intervalo este dado passa a representar 

a disponibilidade da usina, de acordo com o cronogramas de expansão e de 

manutenção. 
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Além do modelo de otimização, também foi desenvolvido um simulador que é 

utilizado também para gerar uma solução inicial completa e viável de extrema 

utilidade para a PNL. Três opções são disponíveis atualmente no simulador: 

• a fio d´água, que mantém os armazenamentos constantes ao longo do tempo 

em todos os reservatórios; 

• turbinamento máximo, utiliza a vazão máxima possível em cada instante 

respeitando os limites de capacidade e de armazenamento mínimo; 

• com vazões turbinadas e vertidas definidas pelo usuário, podem ser por 

exemplo resultados da otimização isolada de partes do sistema ou da 

execução do modelo com diferentes ajustes de opções. 

O algoritmo do simulador inicialmente ordena, de forma automática, as usinas 

de montante para jusante. Depois, seguindo a seqüência ordenada de usinas, e para 

cada intervalo de tempo, calcula todas as variáveis de operação da usina. O cálculo 

não é direto, exige iterações para o ajuste da evaporação (dispensadas quando se 

opta pelo cálculo simplificado com a área no início do intervalo ou quando se opera a 

fio d´água), para o limite de vazão na opção de turbinamento máximo, e para a 

potência quando esta atinge o limite máximo. 

Na formulação apresentada, vale lembrar que algumas opções ficam a critério 

do usuário: 

• a escolha pela função objetivo global ou por subsistema; 

• considerar o modelo HIDRO isoladamente, ou integrado com o TERM através 

do processo iterativo com os limites e correções de GHk,t e EHk,t; 

• considerar ou não as equações separadas e simplificadas para as usinas 

operadas com reservatórios a fio d’água; 

• calcular a evaporação com a área média no intervalo ou, de forma 

simplificada, pela área no início do intervalo; 

• cálculo da área dos reservatórios como função do nível que por sua vez é 

função do armazenamento (duplo polinômio de quarto grau), ou como função 

simplificada direta do armazenamento (polinômio simples de segundo grau). 
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4.2. O modelo TERM 

O modelo TERM agrega as usinas termelétricas e as demandas em 

subsistemas. São dados, para cada subsistema e intervalo de tempo, a previsão de 

demanda, a geração em pequenas centrais hidrelétricas, usinas nucleares, a 

geração hidrelétrica resultante do modelo HIDRO, importação e exportação, limites 

de geração térmica inflexível (mínima) e máxima, limites de capacidade de 

intercâmbio entre os subsistemas e curvas de custo das térmicas agregadas por 

subsistema. 

Como objetivo, o modelo minimiza a soma do custo total de geração térmica, 

dos intercâmbios e se houver de um eventual déficit, determinando a geração 

térmica em cada subsistema e intervalo de tempo bem como os intercâmbios entre 

eles. 

 ( )∑∑
= =









⋅+⋅⋅+=

nk

k

nt

t
k,tk,t

t
k,t cIntINTfcDefDEF

dt
CGTadZT

1 1 3600
 min  (22) 

O modelo fica sujeito as seguintes equações: 

Balanço de energia: 

 tktktktktktktktk INTfINTrGFGTadEHGHDEFDE ,,,,,,,, −+++−=−  (23) 

Com a geração fixa dada por: 

 tktktktktk IPGPGNGTifGF ,,,,, +++=  (24) 

Custo da geração térmica adicional: 

 4
,,4

3
,,3

2
,,2,,1, tktktktktktktktktk GTadeGTadeGTadeGTadeCGTad ⋅+⋅+⋅+⋅=  (25) 

Limites da geração térmica adicional: 

 tktktk GTifGTGTad ,
max
,,0 −≤≤  (26) 

Limite de intercâmbio: 

 max
,,0 tktk INTfINTf ≤≤  (27) 

 max
,,0 tktk INTrINTr ≤≤  (28) 

Balanço e perdas no intercâmbio: 
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k
tk INTrftPTrINTf

1
,

1
, 1  (29) 

Geração obtida pelo modelo HIDRO: 
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onde: 

cDef = custo do déficit (R$/MWh) 

CGTadk,t = custo da geração térmica adicional (106 R$) 

cInt = custo do intercâmbio (R$/MWh) 

DEFk,t = déficit (MW) 

ftPTr = fator de perda nos intercâmbios (-) 

GFk,t = geração fixa (MW) 

GHk,t = geração hidrelétrica (MW) 

GNk,t = geração nuclear (MW) 

GPk,t = geração de PCHs (MW) 

GTadk,t = geração térmica adicional (MW) 

GTifk,t = geração térmica inflexível (MW) 

GTmax
k,t = geração térmica máxima (MW) 

INTfk,t = intercâmbio fornecido (MW) 

INTfmax
k,t = intercâmbio fornecido máximo (MW) 

INTrk,t = intercâmbio recebido (MW) 

INTrmax
k,t = intercâmbio recebido máximo (MW) 

IPk,t = importação, ou exportação se negativo (MW) 

ZT = objetivo do modelo TERM (106 R$) 

As variáveis de decisão são a geração térmica adicional e os intercâmbios em 

cada intervalo de tempo e subsistema ( k,ttktk INTrINTfGTad   ,  , ,, ). 

 

4.3. O modelo HIDROTERM iterativo 

Neste modelo, os modelos HIDRO e TERM são integrados automaticamente 

através de um processo iterativo, sendo acrescentada à formulação do modelo 

HIDRO o limite de geração por subsistema: 

 ∑
=

≤
k

k

k

nj

j
tktj GHP

1

max
,,  (31) 
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Na primeira iteração max
,,

max
, tktktk INTfDGH += . Nas seguintes, depois da 

execução do modelo TERM, onde EHk,t>0, o limite é alterado para 

tktktk EHGHGH ,,
max
, −= . Isto é, quando eventualmente após a execução do modelo 

TERM for observado algum excedente os dois modelos são executados novamente 

com a correção de GHmax
k,t repetido até que o termo EHk,t resulte zero. O esquema 

na figura 5 ilustra o processo. 

 

Modelo HIDROTERM iterativo

Passo 1: HIDRO

Escolha do cenário

Despacho Hidro de
Máxima Eficiência

Despacho Térmico
e Intercâmbios

Passo 2: TERM

Déficit 0/aceitável?

Altera o limite de
armazenamento

final

Houve excesso no
despacho Hidro?

não sim

sim

FIM

não

 

Figura 5. Esquema de processamento do modelo HIDRO iterativo 

 

4.4. O modelo HIDROTERM unificado 

Neste caso, todas as equações dos modelos HIDRO e TERM são unificadas 

em um único modelo, mas não existe o processo iterativo nem o excedente 

hidrelétrico. A otimização da operação individualizada das usinas nesse caso ocorre 

ao mesmo tempo em que o modelo trata dos diferentes limites de geração térmica, 
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as curvas de custo diferenciadas por subsistema, os limites e as perdas por 

intercâmbio. 

Como objetivo, pode ser selecionado o mais simples da complementação 

quadrática global do modelo HIDRO, equação 1, situação em que os diferentes 

custos regionais de geração térmica não são considerados, ou a equação 22 do 

modelo TERM, mais completa. 

As variáveis de decisão são as vazões turbinadas e vertidas em cada usina, 

mais a geração térmica adicional e os intercâmbios em cada intervalo de tempo e 

subsistema ( k,ttktktiti INTrINTfGTadRR   ,  ,  ,  , ,,
''
,

'
, ). 

A execução do modelo unificado não precisa ser direta, pode ser beneficiada 

utilizando as opções de simulação e os modelos HIDRO e TERM como soluções 

iniciais intermediárias em uma seqüência de modelos de complexidade crescente. 

Por exemplo: 

• passo 1: utiliza-se o simulador com uma regra de operação definida, por 

exemplo com a operação de todas as usinas a fio d’água; 

• passo 2: com a solução completa da simulação como solução inicial, aplica-se 

o modelo HIDRO, minimizando a complementação quadrática global, então 

aplica-se o modelo TERM para ajuste das gerações térmicas e intercâmbios 

entre subsistemas; 

• passo 3: aplica-se finalmente o modelo HIDROTERM unificado. 

Outras formas de aplicação podem ser imaginadas, por exemplo: 

• considerar parte das usinas de importância menor ou intermediária de 

armazenamento como se fossem a fio d’água para gerar uma solução inicial, 

depois liberar a utilização dos seus reservatórios para melhorar a solução em 

um passo seguinte; 

• otimizar bacias isoladamente com o modelo HIDRO, depois utilizar as 

soluções parciais como solução inicial para o sistema completo. 

Várias outras formas ou combinação delas podem ser imaginadas, algumas 

delas serão mostradas nos exemplos de aplicação. 
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5. A interface do SSD HIDROTERM 

A interface do SSD é extremamente importante para torná-lo operacional. Ela 

permite a comunicação do usuário com o computador e funciona como elemento 

integrador ligando suas ações com os bancos de dados e os modelos de simulação 

e otimização. 

A interface do SSD HIDROTERM foi desenvolvida em DELPHI e exige 

também a instalação do pacote de otimização GAMS que é chamado 

automaticamente nas opções de otimização. 

Inicialmente é mostrada uma tela de apresentação, conforme a figura 6. 

 

 

Figura 6. Tela de apresentação do HIDROTERM 

Após a tela de apresentação, o HIDROTERM divide a janela da interface em 

14 páginas principais. 

A página “Cadastro / Main” (figura 7) mostra e permite editar dados gerais do 

projeto, incluindo título, descrição, ano inicial, mês inicial e quantidade de anos para 

análise. Também há um resumo com os principais resultados da otimização. Os 

botões superiores assim como os menus que repetem suas opções aparecem em 
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todas as páginas e têm a seguinte função, na ordem: cria um novo projeto com os 

dados em branco, abre um projeto existente, salva o projeto, configurações para 

otimização, cria o modelo HIDRO completo do sistema na linguagem do GAMS, 

executa externamente o GAMS e importa seus resultados, cria o modelo TERM do 

sistema na linguagem do GAMS, executa externamente o GAMS para o modelo 

TERM e importa seus resultados, cria o modelo HIDROTERM unificado do sistema 

na linguagem do GAMS, executa externamente o GAMS para o modelo 

HIDROTERM e importa seus resultados, abre o “Google Maps” nas coordenadas de 

latitude e longitude mostrando por imagem de satélite a usina atual, e sai do 

programa. 

 

 

Figura 7. Página de cadastro na interface do HIDROTERM 

A página “Desenho / Drawing” (figura 8) permite visualizar o conjunto de 

usinas e reservatórios e sua topologia, também permite ativar e desativar usinas em 

um estudo de caso. Os sete primeiros botões do lado esquerdo controlam a escala e 

posição do desenho na tela de forma semelhante a um software CAD: amplia, reduz, 

volta ao tamanho original, ajusta na tela, volta a janela anterior, ajusta uma nova 

janela ou move. O botão da seta ativa o modo de seleção que permite escolher uma 

ou mais usinas (apenas a destacada próxima ao cursor com um click simples, ou 

inclui na seleção com shift-click). O botão seguinte permite ativar e desativar usinas 
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em um estudo de caso, excluir usinas e por último ativar a caixa de visualização dos 

principais dados e curvas cota x volume, área x cota e cota do canal de fuga x vazão 

(figura 9). 

  

 

Figura 8. Página de desenho na interface do HIDROTERM 

 

Figura 9. Principais dados de uma usina e reservatório 
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A página “Dados do Usuário / User Data” permite ao usuário definir para um 

estudo de caso uma tabela com a lista de usinas ativas, seu armazenamento inicial e 

final, impor em usinas determinadas a operação a fio d’água, e a tabela de 

demandas por subsistema e intervalo de tempo. 

A página “Dados Físicos / Physical Data” (figura 10) mostra uma tabela com 

todos os dados físicos de todas as usinas e reservatórios do banco de dados. 

As páginas “Polinômios / Polynomials”, “Controle de Cheias / Flood Control”, 

“Evaporação / Evap” e “Usos consuntivos / UC” mostram as tabelas com os 

coeficientes dos polinômios cota x volume, área x cota, cota do canal de fuga x 

vazão, o fator de redução do volume útil para usinas sujeitas a controle de cheias, os 

dados de evaporação de cada reservatório e as vazões necessárias para outros 

usos como irrigação, etc. 

A página “Expansão / Expansion” mostra as tabelas de programação do 

enchimento de novos reservatórios e de inauguração das turbinas. 

A página “Térmicas / Thermal Data” permite a entrada de dados específicos 

do modelo TERM: polinômios de custo por subsistema, tabela com dados por 

subsistema e intervalo de tempo de demanda, geração nuclear, de pequenas usinas, 

geração térmica mínima inflexível e máxima, limites de intercâmbio, etc. 

 

 

Figura 10. Dados físicos das usinas e reservatórios 
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A caixa de diálogo “Opções de cálculo / Options” (figura 11) mostra 

importantes ajustes permitidos na utilização dos modelos e da execução do GAMS. 

 

 

Figura 11. Opções de cálculo dos modelos e do GAMS 

A caixa de diálogo “Opções de Desenho / Drawing Setup” (figura 12) mostra 

ajustes permitidos para o desenho da rede de usinas na interface. 

 

 

Figura 12. Opções de desenho 

As páginas “Modelo GAMS / GAMS Model” e “Listagem GAMS / GAMS 

Listing” mostram, respectivamente e após a execução das opções correspondentes, 

o modelo escolhido na linguagem do GAMS e a listagem resultante da sua 

execução. 
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A página “Resultados / Output Tables” mostra as tabelas completas de 

resultados por usinas ou por subsistemas para cada intervalo de tempo, são 21 

campos na tabela de usinas (vazões turbinadas e vertidas, armazenamento absoluto 

e em proporção ao volume útil, cotas, área, produtividade, potência, etc) e 19 na de 

sistemas.  

A página “Gráficos por Subsistema / System Graphs” (figura 13) mostra os 

gráficos dos diversos resultados agregados por subsistemas: energia armazenada, 

demandas, geração hidrelétrica, nuclear, térmica adicional, etc. Embora esse 

conceito não seja utilizado nos modelos do SSD, que trata diretamente com as 

vazões e volumes de água armazenada em cada reservatório, a EAR é calculada e 

apresentada através da interface apenas como uma informação gerencial, 

indicadora das condições médias de armazenamento no sistema. 

A página “Gráficos por Usina / Custom Graphs” (figura 14) mostra os gráficos 

por usina, permitindo ao usuário escolher as usinas para apresentar, qual o 

resultado desejado e se mostra a somatória ou separados por usina. 

 

 

Figura 13. Gráficos por Subsistema 
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Figura 14. Gráficos por Usina 
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6. Aplicações do SSD HIDROTERM 

Esse item mostra uma série de aspectos e exemplos de aplicação do modelo 

ao SIN, desde a cascata do Paranapanema com 8 usinas ativas em série até o 

sistema brasileiro completo com seus 4 subsistemas e 128 usinas ativas. Os quatro 

subsistemas correspondem às regiões SE, S, NE e N. Foram utilizados os dados 

dos arquivos do “deck” de janeiro de 2007 do NEWAVE e DECOMP criados pelo 

ONS, publicados através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE, 

2007) e convertidos para o banco de dados do HIDROTERM. 

Das 128 usinas citadas, 105 são ativas desde o início do período e 23 são 

previstas para a expansão em um horizonte de cinco anos. Para efeito de estudo de 

casos, exceto onde indicado de outra forma, todos os exemplos consideram as 

previsões da evolução da demanda e da expansão do sistema com início em abril de 

2007 e um período total de cinco anos com intervalos de tempo mensais, 

consideram também os volumes iniciais em todos os reservatórios iguais a 80% do 

volume útil e a mesma condição exigida como armazenamento final. 

Embora utilizada a mesma base oficial de dados do ONS, principalmente de 

dados físicos das usinas, histórico de vazões afluentes, previsão de expansão da 

demanda e da ampliação das usinas hidrelétricas e térmicas, os volumes adotados 

não correspondem aos valores exatos dos mesmos períodos, há também alterações 

mais recentes nos cronogramas previstos, etc., portanto os resultados apresentados 

não devem ser interpretados como um retrato fiel da operação atual do SIN, mas sim 

como uma demonstração do potencial de aplicação dos modelos propostos. 

As 128 usinas ativas são as de porte significativo e consideradas 

individualizadas no modelo de otimização, há ainda centenas de PCH’s com 

capacidade instalada inferior a 30 MW cada que são agregadas pela sua produção 

média como dado de entrada (GPi,t). 

As figuras 15 e 16 mostram, com as 105 usinas ativas do início do período, o 

percentual da capacidade instalada e da energia armazenada máxima no SIN. 

Observa-se, por exemplo, que apenas 8 usinas fornecem 50% da capacidade 

instalada, mais 36 usinas acrescentam 40% e completam 90% da capacidade 

instalada, enquanto outras 61 usinas correspondem aos 10% restantes. Já quando 

se considera a energia armazenada máxima (EARmax), 58 usinas são operadas a 
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fio d’água e não tem nenhum efeito sobre o armazenamento, das demais 47, apenas 

7 são responsáveis por 66% da EARmax. Existe portanto uma grande 

heterogeneidade tanto em relação à capacidade instalada como no armazenamento 

das usinas representadas no modelo. 
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Figura 15. Capacidade instalada em função do número de usinas 
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Figura 16. Energia armazenada máxima em função do número de usinas 

Alguns casos particulares exigiram tratamento especial na interpretação do 

banco de dados, destacando-se: 
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• Os reservatórios das usinas de Ilha Solteira (usina de registro número 34) e 

de Três Irmãos (43), ambas a montante de Jupiá, são conectados através do 

Canal Pereira Barreto, com 9600 m de comprimento, como mostra a figura 17, 

resultando em uma operação energética integrada e permitindo a navegação 

entre os tramos norte e sul da Hidrovia Tietê-Paraná. O ONS criou no banco 

de dados uma usina equivalente que corresponde à operação integrada das 

duas e chamada de Ilha Solteira Equivalente (44). Dessa forma, mesmo 

presentes apenas para informação os três registros no banco, o modelo deve 

considerar inativas as usinas 34 e 43 e ativa a usina 44; 

• uma série de registros é na verdade apenas de postos de controle de vazão, 

não usinas ou reservatórios sujeitos a otimização e portanto não devem ser 

considerados ativos no modelo, facilmente identificáveis por conter tanto o 

armazenamento como a potência com valores nulos. São os registros de 

números 105, 107, 108, 109, 125, 180 e 181; 

• outra série de registros indica volume máximo maior que o mínimo porém com 

uma diferença muito pequena. Na prática são usinas a fio d’água, por 

exemplo Capim Branco 2 (878 a 879 hm³), Jauru (16 a 17 hm³) e outras. Por 

essa razão, as 20 usinas com dados que resultam EARmax inferior a 100 

MW.mês foram consideradas como a fio d’água (a soma da EARmax dessas 

20 usinas representaria 0,03% da EARmax do SIN completo); 

• as usinas de Moxotó, PAF123 e PAF4 são agregadas no Complexo PAF-

MOX, tornando inativos os registros 173, 174 e 175, e ativo o registro 176; 

• os reservatórios de Guarapiranga e Billings não são operados em função da 

geração de energia mas sim do abastecimento de água e controle de cheias 

na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Também na RMSP a usina 

de Henry Borden foi considerada inativa. Os três casos tornam inativos os 

registros 117, 118 e 119. 
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Figura 17. Operação integrada das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos 

Na metodologia foi mostrado que a área necessária para determinar a 

evaporação em cada reservatório e intervalo de tempo pode ser calculada de duas 

formas: com duplo polinômio de quarto grau onde a área é função do nível que por 

sua vez é função do armazenamento, ou simplificada com polinômio único de 

segundo grau onde a área é função direta do armazenamento. A segunda forma, 

além de simplificar bastante os cálculos, mostrou ser bastante precisa para todos os 

reservatórios do SIN, a figura 18 mostra como exemplo as curvas da área em função 

do armazenamento para os seis maiores reservatórios do SIN (em vermelho a forma 

original com duplo polinômio e em azul a forma simplificada). 
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Figura 18. A(H(S)) ou A(S) para os seis maiores reservatórios do SIN 

Tanto a capacidade como as curvas de custos da geração térmica adicional 

variam por subsistema como se observa, por exemplo, no gráfico da figura 19 e 

também no tempo com a sua expansão e evolução dos preços dos combustíveis. As 

funções de custo acumulado da geração térmica adicional foram determinadas 

ordenando de forma crescente os custos unitários de cada usina e fazendo o ajuste 

polinomial a partir dos preços declarados pelos agentes contidas nos arquivos do 

Programa Mensal da Operação (PMO). 

Observa-se no gráfico ainda que o custo é inicialmente menor nas térmicas 

do subsistema Sudeste, maior no Sul e com custos intermediários o subsistema 



 57 

Nordeste, mas que tem capacidade inferior aos demais. Finalmente, o subsistema 

Norte não apresenta capacidade térmica adicional e exige que sua demanda seja 

atendida exclusivamente pela geração hidrelétrica local, mais a geração das PCH’s, 

ou pela transferência de outros subsistemas. 
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Figura 19. Custo da geração térmica adicional no início do período 

Os gráficos das figuras 20 e 21 mostram exemplos das duas fases de 

expansão de usinas. No estudo de caso do SIN essa expansão ocorre em 23 usinas. 

A primeira fase corresponde à construção do reservatório e enchimento do volume 

morto até que a usina possa iniciar a sua operação. O período do enchimento ocorre 

normalmente em alguns meses. O cálculo da evaporação no modelo considera a 

não existência do reservatório até o início do enchimento, o seu enchimento de 

forma linear no período programado e depois a operação normal da usina. 

A segunda fase permite, uma vez iniciada a operação, que ela seja feita com 

a instalação gradual de novas turbinas, ou a troca por outras de maior capacidade 

ou eficiência ao longo do tempo. A maioria das usinas tem toda a capacidade 

instalada desde o início da operação, mas em outras ela acontece em etapas com 

até vários anos de diferença entre cada, como Itaipu que há poucos meses teve 

novas turbinas inauguradas ampliando sua capacidade. 
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Exemplo de enchimento de um novo reservatório
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Figura 20. Exemplo de enchimento de um novo reservatório 

Exemplo de expansão de uma hidrelétrica
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Figura 21. Exemplo de expansão da capacidade de uma hidrelétrica 
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6.1. Exemplo 1: cascata do rio Paranapanema no modelo HIDRO 

com 8 usinas 

Nesse exemplo foi utilizado o modelo HIDRO para a cascata do 

Paranapanema com oito usinas ativas em série. Essa cascata localiza-se na região 

sudeste, sul do estado de São Paulo e é formada por três usinas com reservatórios 

de acumulação e cinco consideradas a fio d’água. Os principais dados destas usinas 

são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5. Principais dados das usinas no exemplo 1 

Usina Nome
Pmax
(MW)

Área
(Km²)

Smax
(hm³)

Smin
(hm³)

Sutil
(hm³)

Hmax
(m)

Hmin
(m)

HTmed
(m)

47 A.A. LAYDNER 98 449 7008 3843 3165 568.0 559.7 532.2
49 CHAVANTES 414 400 8795 5754 3041 474.0 465.2 398.7
50 L.N. GARCEZ 72 12 45 45 0 384.7 384.7 366.6
51 CANOAS II 70 23 151 151 0 366.0 366.0 351.1
52 CANOAS I 83 31 212 212 0 351.0 351.0 333.8
61 CAPIVARA 640 576 10540 4816 5724 334.0 321.0 285.2
62 TAQUARUCU 554 80 677 677 0 284.0 284.0 258.5
63 ROSANA 372 220 1918 1918 0 258.0 258.0 238.0  

Foram utilizados dados da série histórica de vazões naturais afluentes de 10 

anos a partir de abril de 1975 e 120 intervalos de tempo, armazenamento inicial e 

final igual a 80% do volume útil em todos os reservatórios e demanda objetivo fixa 

igual a 2066 MW, correspondente a capacidade máxima das usinas ativas no 

exemplo. 

A solução inicial a fio d´água resultou numa geração média de 1345 MW, com 

variação conforme o gráfico da figura 22. 
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Figura 22. Geração x tempo no exemplo 1 com operação a fio d´água 

Após a otimização, executada nesse exemplo em apenas 15 segundos em 

um computador com processador AMD Turion 64 X2 TL-58 de 1.9 GHz e utilizando o 

“solver” MINOS, a geração média foi elevada para 1452 MW, com uma distribuição 

muito mais uniforme no tempo, como se observa no gráfico da figura 23. 

Nesse exemplo o processamento também se mostrou bem mais rápido que o 

modelo anterior SISOPT que, embora com resultado bastante parecido, levou 1,32 

minutos (tempo 5,3 vezes maior). Diversos fatores contribuem para uma velocidade 

bem maior na solução do modelo HIDRO quando comparado ao uso anterior do 

SISOPT: o cálculo completo de uma solução inicial viável como ponto de partida do 

processo da otimização, o equacionamento separado e mais simples nas usinas 

operadas a fio d’água (5 neste exemplo e em mais da metade das usinas do SIN), o 

cálculo direto da área como polinômio de segundo grau do armazenamento ao invés 

do duplo polinômio de quarto grau para determinar a evaporação, o uso de versões 

mais recentes de algoritmos de otimização do GAMS, etc. 
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Figura 23. Geração x tempo no exemplo 1 com operação otimizada 

A figura 24 mostra o armazenamento nos três reservatórios de acumulação 

na cascata (os demais operam sempre a fio d´água) e a figura 25 mostra a variação 

da produtividade. 

Nesse ponto, um efeito importantíssimo da não linearidade do modelo pode 

ser observado: o armazenamento foi preservado com maior prioridade no 

reservatório da usina mais a jusante, no caso a Capivara, e o volume útil mais 

utilizado no de montante que é o A. A. Laydner (Jurumirim). Dessa forma, é 

preservada a produtividade a jusante, o que valoriza o potencial de geração de toda 

a cascata resultando uma operação muito mais eficiente. Não é uma regra imposta 

de forma explícita ao modelo, surge naturalmente do processo de otimização, é um 

efeito já conhecido anteriormente e que mostra a consistência dos resultados. 
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Figura 24. Armazenamento x tempo no exemplo 1 

 

Figura 25. Produtividade x tempo no exemplo 1 
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6.2. Exemplo 2: bacia do rio Paraná no modelo HIDRO com 31 

usinas 

Nesse exemplo foi utilizado novamente o modelo HIDRO mas para a bacia do 

Paraná com 31 usinas ativas, com dados da série histórica de vazões naturais 

afluentes de 10 anos a partir de abril de 1975 e 120 intervalos de tempo, 

armazenamento inicial e final igual a 80% do volume útil em todos os reservatórios e 

demanda objetivo fixa igual a 33503 MW, correspondente a capacidade máxima das 

usinas ativas no exemplo. 

A solução inicial a fio d´água resultou numa geração média de 25509 MW, 

com variação conforme o gráfico da figura 26. 

 

 

Figura 26. Geração x tempo no exemplo 2 com operação a fio d´água 

Após a otimização, executada nesse exemplo em 9 minutos (AMD Turion 64 

X2 TL-58 1.9 GHz), a geração média foi elevada para 29003 MW, com uma 

distribuição bastante uniforme no tempo, como se observa no gráfico da figura 27. 
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Figura 27. Geração x tempo no exemplo 2 com operação otimizada 

Esse exemplo e o anterior mostram, além do benefício de otimizar a operação 

com as usinas individualizadas, uma possível forma de utilização do modelo: quando 

se considera uma usina isolada, uma parte ou todo o sistema com uma configuração 

física e de demanda constantes no tempo e se observa a variação da capacidade 

sustentável de produção com séries hidrológicas variadas. Pode-se verificar como 

varia a capacidade efetiva de produção em períodos diversos, testar o benefício 

decorrente de diferentes alternativas de expansão e assim definir prioridades nos 

investimentos, etc. 

 

6.3. Exemplo 3: SIN no modelo HIDRO com 128 usinas 

Nesse exemplo foi utilizado o SIN completo com seus 4 subsistemas e 128 

usinas com início em abril de 2007 e o modelo HIDRO, com dados da série histórica 

de vazões naturais afluentes de 5 anos a partir de abril de 1996 e 60 intervalos de 

tempo, armazenamento inicial e final igual a 80% do volume útil em todos os 

reservatórios. A demanda objetivo foi considerada igual à demanda total prevista 



 65 

para o período, menos as gerações fixas de usinas termelétricas inflexíveis, 

nucleares, importações e PCH’s. 

O modelo foi aplicado com o objetivo de minimizar a complementação 

quadrática do atendimento demanda para o SIN completo como mostra a figura 28 e 

também separada para cada subsistema como mostra a figura 29 que são as duas 

opções do modelo HIDRO. As duas opções podem gerar uma boa solução inicial 

antes de aplicar o modelo HIDROTERM completo tanto no modo iterativo como 

unificado e também podem ser utilizadas para estudos do conjunto de usinas 

hidrelétricas sem considerar as térmicas e intercâmbios. 

Na complementação por subsistema, as curvas da geração acompanham a 

demanda em cada subsistema, condição que os torna mais independentes e os 

intercâmbios seriam minimizados depois ao utilizar o modelo TERM. Na 

complementação para o sistema completo, a otimização busca atender o sistema 

completo e deve exigir intercâmbio mais elevado entre os subsistemas. 

Outro aspecto notado na escolha pela complementação para o sistema 

completo foi que a distribuição da geração entre os diferentes subsistemas (SE, S, 

NE, N) mostrou forte tendência a complementaridade, particularmente para a região 

N, onde existe um peso elevado da usina de Tucuruí que opera com nítida 

sazonalidade. 
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Figura 28. Geração x tempo no exemplo 3, otimizada para o SIN completo 
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Figura 29. Geração x tempo no exemplo 3, otimizada por subsistema 
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6.4. Exemplo 4: SIN no modelo HIDROTERM iterativo 

Nesse exemplo foi utilizado o SIN completo com seus 4 subsistemas e 128 

usinas e o modelo HIDROTERM no modo iterativo, com dados da série histórica de 

vazões naturais afluentes de 5 anos a partir de abril de 1996 e 60 intervalos de 

tempo mensais, armazenamento inicial e final igual a 80% do volume útil em todos 

os reservatórios. A demanda objetivo foi considerada igual à demanda total prevista 

para o período com início em abril de 2007, menos as gerações fixas de usinas 

termelétricas inflexíveis, nucleares, importações e PCH’s. 

A figura 18 mostra os principais resultados em cada iteração. Na primeira é 

observado excesso de geração hidrelétrica principalmente em meses do primeiro 

ano do período analisado, com a contrapartida em déficit em outros subsistemas. 

Esse excesso e o correspondente déficit podem ocorrer uma vez que o modelo 

HIDRO sozinho não tem controle sobre todos os detalhes limitantes de intercâmbio e 

de geração térmica fixa e adicional por subsistema, também dos custos 

diferenciados da geração térmica adicional, daí a eventual necessidade de correção 

feita iterativamente com o modelo TERM e a restrição adicional da produção por 

subsistema no modelo HIDRO que é ativada no modo iterativo. 

Em cada iteração, o excedente hidrelétrico em cada subsistema e intervalo de 

tempo é eliminado e passa a ser compensado na iteração seguinte por um 

acréscimo de geração nos demais subsistemas. Além do eventual excedente, o valor 

resultante da função objetivo também é reduzido a cada iteração. 

No resultado final, observa-se que nos dois primeiros anos o sistema pode 

operar utilizando apenas a geração hidrelétrica e as fixas. Com o crescimento da 

demanda, maior que a expansão prevista para as usinas hidrelétricas, uma pequena 

fração de geração térmica adicional foi necessária no terceiro ano e uma fração um 

pouco maior no quarto e quinto ano (diferença entre as linhas marrom e lilás no 

gráfico). 

O tempo total de processamento (AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9 GHz) foi de 

cerca de 47 minutos, sendo 14.4 minutos na primeira iteração e entre 5.8 e 4.3 

minutos, de maneira decrescente, em cada iteração adicional. 
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Figura 30. Resultados parciais de 8 iterações no exemplo 4 
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6.5. Exemplo 5: SIN no modelo HIDROTERM unificado 

A mesma configuração do SIN no exemplo anterior foi utilizada com o modelo 

HIDROTERM unificado, utilizando a simulação a fio d’água e em seguida os 

modelos HIDRO e TERM para gerar uma solução inicial completa. Os principais 

resultados são apresentados na figura 31. 

O resultado foi ainda melhor que o obtido com o modelo iterativo, observa-se 

menores intercâmbios e o início da necessidade da geração térmica adicional 

apenas no quarto ano, enquanto o modelo iterativo, embora em pequena fração, já 

iniciava no terceiro. O resultado da função objetivo também teve redução 

significativa, de 5387 para 2855. 

Uma possível explicação para a melhoria no resultado é que o modelo 

HIDRO, no processo iterativo, ao otimizar a operação individualizada das usinas 

hidrelétricas, procura minimizar a complementação quadrática do atendimento a 

demanda sem considerar ao mesmo tempo as perdas no intercâmbio e diferenças 

de custo regionais da geração térmica adicional, que são considerados apenas no 

modelo TERM. A iteração corrige um eventual excedente e compensa parte desses 

fatores com ajustes na geração térmica adicional em cada subsistema e 

intercâmbios, mas o modelo unificado ao tratar esses aspectos em uma única etapa 

mostrou de fato melhor resultado. 

No início da pesquisa, imaginava-se que esse tratamento unificado seria 

inviável pela complexidade do modelo em tratar ao mesmo tempo a operação 

individualizada de cada uma de mais de uma centena de usinas e mais detalhes de 

intercâmbio e geração térmica adicional com curvas de custo polinomiais diferentes 

para cada subsistema (a parcela de custo térmico resultante da soma de quatro 

polinômios de quarto grau), daí a proposta pelo modelo iterativo onde o modelo 

HIDRO utiliza uma única função quadrática como objetivo e o modelo TERM agrega 

os resultados por subsistema e completa os intercâmbios e a geração térmica 

adicional. 

O tempo total de processamento (AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9 GHz) foi de 35 

minutos, um pouco mais rápido inclusive que o processo iterativo, sendo 13 minutos 

para a obtenção da solução inicial pelo modelo HIDRO e mais 22 minutos no modelo 

HIDROTERM unificado. 
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Figura 31. Principais resultados no exemplo 5 
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6.6. Exemplo 6: efeito da variação de afluências no SIN 

Nesse exemplo o modelo HIDROTERM foi aplicado ao SIN considerando 

como vazões afluentes diferentes porcentagens das médias de longo termo (MLT): 

100%, 90%, 85%, 80% e 70%. Foi feita também uma aplicação com os dados de 

vazões afluentes da série histórica entre 1950-1955, esse período foi escolhido por 

conter uma seca mais severa quando as vazões afluentes ficaram significativamente 

abaixo da média por quatro anos seguidos Os principais resultados são 

apresentados na figura 32. 

 

 

 

 

Figura 32. Resultados com diferentes cenários de vazões afluentes no exemplo 6 
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Observa-se nos gráficos: 

• com 100% da MLT, não foi necessária geração térmica adicional e os 

intercâmbios foram bastante reduzidos; 

• com 90% da MLT, foi necessária geração térmica adicional para atender a 

demanda, em média 32% da sua capacidade, e os intercâmbios foram mais 

utilizados entre os subsistemas; 

• com 85% da MLT, foi necessária maior geração térmica adicional para 

atender a demanda, em média 77% da sua capacidade; 

• com 80% da MLT, mesmo utilizando 100% da capacidade de geração térmica 

adicional não foi possível atender toda a demanda e ocorreu déficit em média 

de 2% durante os cinco anos e chegando a 10% em determinados períodos; 

• com 70% da MLT, o déficit foi ainda maior, em média de 11% e máximo de 

24% durante os cinco anos do período analisado; 

• com as vazões da década de 1950 ocorreu situação semelhante, com 

geração térmica adicional na capacidade máxima e mesmo assim déficit 

durante quatro anos, nesse período em média de 8% e máximo de 23%. 

Uma possível forma de utilização do modelo para o planejamento da 

operação do SIN é aplicar como cenário uma porcentagem da MLT como previsão 

de vazões afluentes, utilizar a decisão resultante para o primeiro intervalo de tempo 

e a cada novo intervalo refazer o processo com dados atualizados em função das 

vazões e armazenamentos verificados. Entre 70% e 80% parece uma escolha 

razoável como sugestão de cenário de referência para o planejamento, lembrando 

que as vazões afluentes seguem uma distribuição estatística assimétrica onde 

normalmente os valores modais são menores que os médios e que situação 

semelhante já ocorreu no histórico como se observou com os dados da década de 

1950. 

No cenário de 70% da MLT, três alternativas adicionais foram analisadas que 

pudessem minimizar ou eliminar o déficit: 

• reduzir o armazenamento final mínimo de 80% para 60% do volume útil, como 

mostra a figura 33, mostrou um efeito pequeno na minimização do déficit, com 

a média reduzida de 11% para 9.4% e o armazenamento utilizado mais 

intensamente nos dois anos finais do período com prejuízo na menor garantia 

de atendimento a demandas futuras; 
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• ampliar a geração adicional além da expansão prevista em 6000 MW desde o 

início do período eliminaria o déficit como mostra a figura 34; 

• ampliar a geração adicional além da expansão prevista de forma linear entre 0 

e 12000 MW (200 MW adicionais todos os meses) desde o início do período 

também eliminaria o déficit como mostra a figura 18 e já ocorreria folga 

razoável no uso da capacidade adicional nos dois últimos anos. 
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Figura 33. Resultados com 70% MLT e armazenamento final 60% 
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Figura 34. Resultados com 70% MLT e expansão imediata de 6000 MW 

 

Figura 35. Resultados com 70% MLT e expansão linear de 0 a 12000 MW 
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6.7. Exemplo 7: aplicação com diferentes soluções iniciais 

Neste exemplo o mesmo caso do exemplo 5, do SIN com vazões do histórico 

a partir de 1996, foi utilizado, mas com diferentes alternativas de obtenção de 

soluções iniciais ou intermediárias antes da aplicação do modelo HIDROTERM, com 

os principais resultados apresentados na figura 36: 

• com simulação inicial a fio d’água e depois o modelo HIDROTERM, 

resultando ZT=2895 e tempo de processamento 55 minutos; 

• com simulação inicial a fio d’água, os modelos HIDRO com complementação 

quadrática da demanda global e TERM uma única vez e finalmente o modelo 

HIDROTERM, resultando ZT=2896 e o tempo de processamento 36 minutos, 

sendo 14 minutos para a solução inicial com o modelo HIDRO e mais 22 

minutos com o HIDROTERM; 

• com simulação inicial a fio d’água, os modelos HIDRO com complementação 

quadrática da demanda por subsistema e TERM uma única vez e finalmente o 

modelo HIDROTERM, resultando ZT=2915 e o tempo de processamento 45 

minutos, sendo 17 minutos para a solução inicial com o modelo HIDRO e 

mais 28 minutos com o HIDROTERM; 

• com simulação inicial a turbinamento máximo, situação oposta a operação a 

fio d’água onde se utiliza a geração máxima possível em todos os intervalos 

sem preservar o armazenamento, e depois o modelo HIDROTERM, 

resultando ZT=2890 e tempo de processamento 57 minutos. 
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Figura 36. Resultados partindo de diferentes soluções iniciais no exemplo 7 

Como se observa, embora diferentes, os resultados de uma forma geral foram 

bastante semelhantes, repetindo a conclusão anterior do exemplo 5 de utilizar parte 

da geração térmica adicional apenas nos dois anos finais do período. Além disso, a 

variação do resultado da função objetivo em torno da média foi, em cada caso, de 

apenas –0,14%, -0,10%, 0,55% e –0,31%. 

O tempo de processamento em cada caso desse exemplo variou mais, 36 ou 

45 minutos com o uso de soluções intermediárias e 55 ou 57 minutos partindo de 

uma simulação inicial diretamente para o modelo. Fica evidente portanto a vantagem 

do uso combinado dos simuladores e dos modelos isolados para obter soluções 

intermediárias em grau crescente de complexidade para a solução da PNL. 
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7. Conclusões e Considerações Finais 

Foi desenvolvido um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) para o 

planejamento de sistemas hidrotérmicos de grande porte formados por um conjunto 

de usinas hidrelétricas e reservatórios interligados mais usinas termelétricas e 

intercâmbios operados para geração e atendimento a demandas de energia elétrica. 

As usinas hidrelétricas são consideradas individualizadas no modelo, enquanto as 

demandas, as usinas termelétricas e os intercâmbios são agregados em 

subsistemas. São consideradas também outras fontes de geração de energia, a 

expansão do sistema, transposições e restrições ambientais e de outros usos da 

água. 

O SSD integra um banco de dados com informações sobre o sistema 

hidrotérmico, uma interface gráfica para facilitar a edição dos dados e visualização 

dos resultados e os modelos de simulação e otimização. O modelo HIDRO otimiza o 

sistema considerando as usinas individualizadas e aproveitando ao máximo a 

capacidade hidrelétrica instalada para, em seguida, o modelo TERM otimizar o 

despacho térmico e os intercâmbios entre os diversos subsistemas. Os dois modelos 

podem ser utilizados separadamente ou integrados no modelo HIDROTERM, que 

pode ser executado através de um processo iterativo entre os modelos HIDRO e 

TERM, ou com uma formulação unificada. O conjunto formado pelos modelos 

HIDRO, TERM, HIDROTERM iterativo e HIDROTERM unificado, pelos algoritmos de 

simulação, pelo banco de dados e pela interface formam o chamado SSD 

HIDROTERM. 

Nas diversas aplicações feitas do SSD, utilizando para estudo de caso dados 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) formado por 4 subsistemas e 128 usinas 

hidrelétricas ativas, pode-se observar que: 

• o processamento foi bastante rápido, para o que contribuiu uma série de 

fatores: o uso do simulador e das otimizações parciais como soluções iniciais 

e intermediárias para a PNL, o equacionamento específico e mais simples nas 

usinas operadas a fio d’água, a opção do cálculo direto da área como 

polinômio de segundo grau do armazenamento ao invés do duplo polinômio 

de quarto grau para determinar a evaporação, o uso de versões mais 

recentes de algoritmos de otimização do GAMS, etc; 
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• os resultados mostraram um efeito importantíssimo da não linearidade dos 

modelos: nas usinas em série se observa a tendência a preservar o 

armazenamento e portanto a produtividade nos reservatórios mais a jusante 

valorizando o potencial de geração de toda a cascata e resultando em uma 

operação muito mais eficiente; 

• os resultados foram consistentes procurando acompanhar com a geração 

hidrelétrica as curvas de demanda, tanto nas opções por subsistema como 

para o sistema completo, dessa forma é minimizado o custo da 

complementação térmica; 

• no modelo HIDROTERM, o modo iterativo mostrou bons resultados, enquanto 

o modo unificado que trata de maneira simultânea a operação individualizada 

das hidrelétricas, os despachos térmicos e os intercâmbios mostrou 

resultados ainda melhores, principalmente com menores intercâmbios e 

portanto menores perdas na transmissão, e obtidos com menor tempo de 

processamento; 

• os modelos do SSD foram aplicados também com cenários de variação de 

afluências, demonstrando adequadamente déficit nos cenários mais 

desfavoráveis, e com cinco diferentes alternativas de obtenção de soluções 

iniciais ou intermediárias onde mostrou consistência com resultados bastante 

semelhantes e uma variação um pouco maior nos tempos de processamento. 

Os resultados de uma forma geral demonstram diversos avanços em relação 

ao modelo anterior SISOPT: velocidade de processamento, porte de sistemas aos 

quais o modelo pode ser aplicado, representação bem mais completa do sistema 

hidrotérmico considerando a evolução das demandas, a expansão do sistema, a 

geração térmica e intercâmbios, e também a implementação na forma de um SSD 

com interface amigável e rica em recursos. Fica reforçada ainda a viabilidade de 

tratar a operação do sistema hidrotérmico brasileiro completo de maneira mais 

precisa com a PNL considerando as usinas hidrelétricas individualizadas. 

A implementação dos modelos na forma de SSD é importante também pois as 

diversas opções da interface permitem organizar e tornar mais claros os resultados 

das análises em diferentes cenários e alternativas para os tomadores de decisão e 

outras pessoas envolvidas no processo de planejamento. 

O SSD desenvolvido pode ser aplicado de diversas formas, por exemplo: 
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• no planejamento da operação do sistema hidrotérmico, um procedimento 

possível nesse caso seria adotar como cenário de referência uma 

porcentagem da MLT como previsão de vazões afluentes, utilizar a decisão 

resultante para o primeiro intervalo de tempo e a cada novo intervalo refazer o 

processo com dados atualizados em função das vazões e armazenamentos 

verificados; 

• além do cenário de referência, outros cenários podem ser analisados 

permitindo avaliar o risco de falhas ou de uma elevação mais significativa dos 

custos operacionais e assim sinalizar com antecedência razoável a 

necessidade de intensificar campanhas para racionalização do uso da 

energia, adequar tarifas ou ajustar os cronogramas e investimentos para a 

expansão de capacidade do sistema; 

• para estudar a confiabilidade ou a capacidade efetiva de atendimento do 

sistema ou de um subconjunto dele, um conjunto específico de usinas ou 

mesmo uma usina isolada, analisando para uma configuração determinada 

como ela poderia ser operada e os resultados obtidos diante de uma série 

histórica ou sintética de vazões afluentes; 

• o uso de séries históricas ou sintéticas de vazões pode ser feito também para 

estudos de expansão de capacidade do sistema, comparando os resultados 

com novas usinas ou com a ampliação de capacidade das existentes; 

• de forma análoga, avaliar o efeito de alteração das restrições permitindo a 

análise multiobjetivo com parametrização de variáveis referentes a diferentes 

usos da água e o levantamento das curvas de Pareto ou de trade-off; 

• a maneira como foi desenvolvida a interface e o uso do GAMS permitem com 

facilidade considerar diferentes tipos de função objetivo para estudos 

especiais, incluindo por exemplo de maneira explícita determinados usos dos 

recursos hídricos ao invés de tratá-los no conjunto de restrições. 

Dentro das aplicações citadas, alguns exemplos de questões que podem ser 

respondidas com o auxílio do SSD: Que impacto na geração teria a elevação do 

volume mínimo de um reservatório para favorecer atividades de turismo e 

recreação? E a elevação de vazões defluentes mínimas? E o aumento da demanda 

para usos consuntivos como irrigação? E de variações nas vazões afluentes 

causadas por mudanças significativas por exemplo no uso do solo na bacia? E se 
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essas variações exigirem um maior volume de espera para controle de cheias? Qual 

o efeito esperado em diversas alternativas de repotenciação ou ampliação da 

capacidade de usinas existentes? Quanto se pode esperar efetivamente de geração 

adicional com um novo reservatório e usina diante de cenários hidrológicos 

variados? Qual o efeito do atraso ou da antecipação do cronograma de determinada 

obra? Qual o benefício de uma determinada alternativa de ampliação da capacidade 

de intercâmbio entre subsistemas? 

Resumindo, além do planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de 

grande porte, inclusive do porte do sistema brasileiro completo, o SSD pode se 

tornar uma ferramenta útil também para o diagnóstico de sistemas existentes, a 

análise de impacto de mudanças em regras operacionais e de usos múltiplos da 

água, o planejamento e a avaliação de alternativas de expansão. 

No caso do sistema brasileiro, o SSD já demonstra potencial para iniciar a 

aplicação às tarefas indicadas, podendo servir como ferramenta complementar ou 

alternativa aos modelos atualmente em uso pelo ONS e também para outros 

agentes do setor, com vantagens como a rapidez no processamento, a precisão 

resultante do tratamento individualizado das usinas hidrelétricas e a consistência nos 

resultados, trazendo maior confiabilidade e qualidade nas decisões. 

 Como sugestões para desenvolvimento futuro pode-se considerar: 

• incluir nos modelos não apenas a vazão defluente para o cálculo do nível no 

canal de fuga mas também a possibilidade da sua elevação pelo remanso de 

reservatórios a jusante ou de outros afluentes do curso principal; 

• as opções de simulação contam atualmente com regras de operação a fio 

d’água e turbinamento máximo, além de soluções definidas pelo usuário. 

Pode haver um ganho importante de eficiência, quando utilizada como 

solução inicial na PNL, se a simulação for aprimorada com algoritmos 

procurando reproduzir pelo menos parte das regras de operação deduzidas 

no trabalho de Lopes (2001); 

• ao invés dos valores médios por período, tratar perfis típicos de demanda por 

patamar, considerando três frações do período com carga média, leve e 

pesada e sujeitos a restrições elétricas adicionais de barramento; 

• implementar e desenvolver estudos de caso com opção de escala variável de 

tempo, ao invés de mensais pode-se adotar por exemplo intervalos semanais 

no primeiro mês, mensais até o final do primeiro ano e trimestrais nos anos 
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seguintes, resultando uma representação adequada diante da capacidade de 

previsão ou cenarização de vazões mas com quantidade menor de intervalos 

de tempo e assim agilizar ainda mais a solução dos modelos; 

• embora ínfima atualmente no sistema brasileiro, a sua participação em outros 

países, o crescimento mundial e o potencial elevado de expansão tornam 

interessante dar tratamento específico na modelação para a energia eólica, 

também sujeita a uma variação estocástica da sua produção e ainda a sua 

relação com as vazões afluentes nas hidrelétricas da mesma região; 

• dar tratamento simultâneo a múltiplos cenários de vazões afluentes para 

utilizar os modelos com uma metodologia estocástica implícita; 

• dar tratamento simultâneo a múltiplos cenários não apenas de vazões mas 

também de evolução da demanda, custos da geração térmica adicional e 

cronograma de expansão do sistema. 
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