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Resumo 

O planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos mostra-se de grande interesse 

no Brasil, onde cerca de 90 % da energia elétrica é de geração hidráulica. Sendo assim, 

torna-se importante operar da melhor forma possível para minimizar o custo térmico e 

evitar vertimentos indesejados e outros tipos de perdas de energia hidroelétrica. Esta 

dissertação considera o problema de planejamento a longo prazo da operação de um sis-

tema hidrotermico e sua formulação. Para se obter a solução de tal problema apresenta-se 

o Modelo Equivalente Certo (EC), que utiliza uma técnica de otimização determinística 

acoplada a um modelo de previsão de vazões com atualização em tempo real (base mensal). 

São realizadas comparações entre as soluções obtidas por esta abordagem e por Progra-

mação Dinâmica Estocástica (PDE), considerando-se várias usinas do Sistema Sudeste 

Brasileiro, individualmente, e simulando-se a operação destas usinas para períodos de 2 

anos do histórico de vazões. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta 

consegue tratar as incertezas das vazões, no horizonte de planejamento de longo prazo, 

com a mesma potencialidade da PDE. Além disso, o Modelo Equivalente Certo não exi-

ge simplificações, tais como o uso do reservatório equivalente, para tratar sistemas com 

múltiplas usinas. 
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Abstract 

The planning of operation of hydro-thermal power systems is of great interest in Brazil, 

where about 90 % of all eleetricity is hydraulic-generated. Therefore, it is important to 

run those power systems as efficiently as possible, minimizing thermal costa, avoiding 

undesirable water losses and other types of undesirable losses of hidro-electric energy. 

This work deals with the problem of long term operation planning of a hidro-thermal 

power system and its mathematical modeling. The Certainty Equivalent Model (CE) 

is introduced to get the solution of the problem. This approach uses a deterministic 

optimization technique compled with an inflow forecastting model in open-loop feedback 

framework in monthly basis. This work compares the solutions obtained by this approach 

and Stochastic Dynamic Progamming (SDP), considcring single plants of the Southeast 

Brazilian Power System and simulating the operation along period of 2 years under the 

historical inflow. Resulta obtained show that the proposed solution technique can handle 

uncertainty as effectively as SDP. Furthermore, it does not require modeling simplffication, 

such as composite reservoirs, to deal with multi-hydro plant systems. 
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Capítulo 1 

Apresentação do problema 

1.1 Problema de planejamento da operação de sis-

temas hidrotermicos 

1.1.1 Compromisso hidrotérmico e complexidade do problema 

O planejamento da operação de um sistema hidroiértnico de energia elétrica tem por 

objetivo determinar uma política de operação para as usinas hidroelétricas e iermoelétricas 

do sistema que atenda a demanda de energia de forma econômica e confiável. 

Em sistemas hidrotérmicos de geração, figura 1.1, como é o caso do sistema brasileiro, 

a geração hidroelétrica, de custo de operação relativamente baixo, é complementada pela 

geração termoelétrica, cujo custo de operação mostra-se elevado. Assim, o problema da 

operação hidrotérmica consiste em como utilizar, a cada instante de tempo, a disponi-

bilidade de água para geração hidroelétrica de modo a reduzir ao máximo a geração 

termoelétrica. 
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REDE DE TRANSMISSÃO 

H - hidroelétricas 
T - termoelétricas 
D - demanda 

FIGURA 1.1 - Sistema Hidrotérmico 

A disponibilidade limitada de água armazenada nos reservatórios torna a operação 

de 11/11 sistema hidrotérmico complexa, pois estabelece uma ligação entre a decisão de 

operação imediata e as conseqüências futuras desta decisão. Esta ligação entre as de-

cisões operativas no tempo faz com que o problema de planejamento da operação seja um 

problema dinâmico. Portanto, a questão básica é equilibrar o compromisso entre o ganho 

associado com a geração hidroelétrica imediata e a esperança de ganhos futuros advindos 

do armazenamento, tudo medido em termos de economia de combustível térmico. 

Como estamos trabalhando com sistemas hidrotérinicos com predominância de geração 

hidroelétrica, situação do sistema brasileiro, com cerca de 90% de participação hidroelétrica, 

o planejamento da operação do sistema se torna imprescindível, pois, não havendo da 

parte do sistema termoelétrico capacidade suficiente para contornar situações críticas da 

operação do sistema hidroelétrico, as conseqüências de uma operação inadequada são 

graves. 

A dificuldade do planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos começa, por-

tanto, pela necessidade de se analisar a operação ao longo de um "horizonte"de plane- 
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jamento que permita avaliar o impacto futuro das decisões imediatas. Este horizonte 

depende fundamentalmente da capacidade de regulação dos reservatórios e das carac-

terísticas hidrológicas do sistema. Em geral, o horizonte deve ser de pelo menos um ano, 

que constitui o período natural do ciclo hidrológico. No caso do sistema brasileiro, em que 

existem reservatórios de capacidade de regulação plurianual, o planejamento da operação 

tem sido feito para o horizonte de alguns anos. 

Além disso, o acoplamento hidráulico entre usinas hidroelétricas situadas num mesmo 

rio torna as condições de operação de cada usina dependente da operação das demais, de 

modo que suas operações devem ser coordenadas. Assim, o parque hidroelétrico constitui-

se num sistema interconectado de geração, ao contrário do termoelétrico, cujas unidades 

são independentes entre si. A figura 1.2 mostra parte do Sistema Sudeste Brasileiro, 

abrangendo a grande bacia do rio Paraná constituído pelos rios Paranaíba, Grande e 

Paraná, onde operam várias usinas hidroelétricas interligadas. 

ao maio 

Rb Peurineta 

EMBORCAÇÃO 

FIG. 1.2 - Sistema Sudeste Brasileiro 
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•  Um outro aspecto que dificulta o planejamento da operação de sistemas hkirotérmicos 

é a incerteza das vazões futuras e da demanda de energia. A aleatoriedade das vazões nos 

rios faz com que toda a operação corra o risco da ineficiência. Se a decisão tomada significa 

usar todo o estoque de energia hidroelétrica, economizando combustível térmico no pre-

sente, vindo a ocorrer vazões baixas, será necessária uma complementaçâo termoelétrica 

maior e mais cara no futuro, ou mesmo poderá ser preciso cortar a carga através de 

políticas de racionamento. Por outro lado, se a decisão for manter os estoques de energia 

hidroelétrica e gerar mais intensamente com termoelétricas no presente, ocorrendo vazões 

altas no futuro, poderá haver vertimento no sistema, o que representa desperdício ener-

gético e ineficiência. Da mesma forma, embora em menor grau, alterações da demanda 

de energia elétrica prevista provocam desajustes na operação ótima do sistema. Sendo 

assim, o problema a ser abordado mostra-se essencialmente estocástico. 

Por fim, dado que a característica de geração das usinas hidroelétricas, assim como o 

custo de geração das usinas termoelétricas, é não linear, o problema de planejamento da 

operação de sistemas hidrotérmicos pode ser classificado como um problema de otimização 

de um sistema dinâmico, interconectado, estocástico, não linear e de grande porte (Soares, 

1987). Uma forma de facilitar a solução de um problema tão complexo corno esse é optar 

pela sua decomposição. 

1.1.2 Decomposição do problema 

Das considerações anteriores, pode-se concluir que a operação econômica de sistemas 

hidrotérmicos resulta de um planejamento complexo: horizonte plurianual, forte interde-

pendência entre as usinas, natureza aleatória das vazões. 

A complexidade do problema exige sua decomposição em uma cadeia de planejamento 

que inclui as etapas de longo, médio e curto prazos. Assim, torna-se possível, em cada 

etapa, explorar as características físicas do sistema, o que permite uma simplificação dos 

modelos. As diversas propostas encontradas na literatura diferenciam-se na caracterização 
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de cada etapa e na modelagem utilizada (Soares, 1987; Pereira, 1985). 

Analisando a aleatoriedade das vazões futuras, observa-se que a incerteza cresce com 

o tempo, segundo uma função do tipo ilustrada na figura 1.3. É possível distinguir três 

períodos quando as características do fenômeno se diferenciam: 

1. Horizonte de curto prazo (uma semana); neste período, a incerteza sobre as vazões 

futuras apresenta-se muito pequena graças à capacidade de previsão obtida pelos modelos 

que utilizam informação meteorológica e pelos modelos baseados na relação chuva-vazão. 

2. Horizonte de médio prazo (algumas semanas ou meses): neste período, a incerteza é 

crescente, porém, menor que a incerteza de longo prazo, devido à correlação entre a vazão 

futura e a presente (e passadas). Neste horizonte, são utilizados modelos de previsão das 

vazões baseados em séries temporais. 

3. Horizonte de longo prazo (alguns meses ou anos): como, nesta etapa, torna-se 

necessário considerar as vazões num futuro mais remoto, a incerteza cresce até atingir uma 

saturação, o que representa a independência estocástica entre a vazão futura e a conjuntura 

presente. Geralmente, são utilizados modelos baseados em processos de Markov para as 

vazões. 

GRAU DE INCERTEZA 

DAS VAZÕES 

2 
	

3 

TEMPO 

FIG. 1.3 - Incerteza das vazões futuras 
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As faixas assinaladas no gráfico da Figura 1.3 terão distintas larguras, dependendo 

das características do ciclo hidrológico. Por exemplo, em bacias hidrográficas de baixa 

permeabilidade e comportamento hidrológico instável (Rio Iguaçu), as faixas 1 e 2 são 

mais reduzidas. Já em sistemas com comportamento hidráulico mais estável e regular 

(sistema sudeste), as faixas 1 e 2 são mais amplas, podendo-se trabalhar com previsões 

de vazão por horizonte de tempo maior. 

Planejamento da operação de longo prazo 

O planejamento de longo prazo se preocupa em avaliar a evolução principal dos reser-

vatórios de forma a minimizar futuras faltas de energia e diminuir o valor esperado da 

geração térmica. 

Em sistemas hidrotérmicos com grande capacidade de regulação, o estudo da operação 

a longo prazo deve abranger um horizonte de dois a cinco anos, com discretização em base 

mensal ou semanal. No Brasil, o Grupo Coordenador da Operação Interligada (GCOI), 

coordenado pela ELETROBRAS, adota um horizonte de cinco anos, com discretização 

em base mensal. Isto porque o volume total de afluência varia muito de um ano para 

outro, podendo ocorrer uma sequência de anos de baixa afluência (períodos secos). 

O problema de determinar a política de operação ótima a longo prazo de um sistema 

hidroelétrico mostra-se como objeto de pesquisa há mais de meio século. No entanto, 

uma solução ótima global desse problema não se obtêm facilmente, por causa das dificul-

dades computacionais para tratar o sistema com múltiplos reservatórios com um modelo 

estocástico adequado para as vazões dos rios. 

Desde os trabalhos de Masse (1946) e Little (1955), muitos autores sugeriram o uso 

da Programação Dinâmica Estocástica para resolver o problema de um sistema com um 

único reservatório. Em muitos desses estudos (Yakowitz, 1982), as vazões são modeladas 

como um processo de Markov, ou como unta cadeia de Markov, quando o problema se 

coloca na sua forma discreta. 
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No caso de sistemas com múltiplos reservatórios, unia abordagem muito comum con-

siste em agregar o sistema em um reservatório equivalente de energia (Arvanitidis 

Rosing, 1970a, 1970b). Essa manipulação é frequentemente sugerida por causa do pro-

blema conhecido como "maldição da dimensionalidade"(Bellman, 1957), o qual restringe 

a utilização da Programação Dinâmica a problemas com poucas variáveis de estado. 

A principal limitação do uso do modelo equivalente é que as restrições locais na 

operação de reservatórios não são consideradas. Dessa forma, o efeito da cota de mon-

tante na produtividade dos reservatórios não é avaliado adequadamente. O GC01 utiliza 

essa abordagem. A política de decisão obtida é, posteriormente, desagregada entre as 

usinas individualizadas usando-se modelos de simulação baseados em regras empíricas de 

operação. Em virtude destas limitações, o método tem sido usado com sucesso somente 

para sistemas com condições hidrológicas homogêneas (Fortunato, 1985). 

Planejamento da operação de médio prazo 

No horizonte de médio prazo, as incertezas sobre as vazões são menores devido à proxi-

midade com o presente e à correlação temporal entre as vazões. 

Além disso, nesta etapa, torna-se importante obter uma política de operação em que as 

usinas são representadas individualmente, aproveitando, assim, as possíveis diversidades 

hidrológicas entre os vários rios, sem desrespeitar o acoplamento hidráulico da cascata. 

O planejamento de médio prazo determina as metas semanais de operação de cada usina 

ao longo do ano. 

Mesmo não sendo possível, neste horizonte de planejamento, obter uma boa pre-

visão das afluências e das demandas devido as suas aleatoriedades, a consideração destas 

variáveis como deterministicas ou estocásticas depende da metodologia adotada para 

sua resolução. Diversas técnicas de solução têm sido adotadas como, por exemplo, a 

otimização determinística do sistema hidroelétrico individualizado (programação linear, 

programação não linear, algoritmos de fluxo em redes), baseada em previsões de vazões 
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fornecidas por modelos de séries temporais (Gayer at ai, 1993). 

Planejamento da operação de curto prazo 

O objetivo principal do planejamento de curto prazo é utilizar as metas semanais, 

fornecidas pelo planejamento de médio prazo, para construir regras de operação com base 

horária, respeitando todas as restrições hidráulicas (tempo de percurso da água entre as 

usinas da cascata, restrições operativas das usinas como faixas de cavitação, rampas de 

tomadas de carga, limites de variação na defluência, reserva girante, entre outros que não 

são considerados no planejamento a médio prazo) e elétricas (limites de transmissão das 

linhas) do sistema. Em razão do curto horizonte de planejamento, supõe-se disponível 

uma boa previsão de afluência e da demanda de carga ao longo da semana, podendo-se 

considerar o problema como uni equivalente determinístico. 

Sendo o sistema hidrotérmico predominantemente hidráulico, como acontece no sis-

tema brasileiro, o ideal seria manter a geração das termoelétricas constante ao longo da se-

mana. Tal fato assegura a operação mais econômica, além de evitar indesejadas alterações 

sucessivas do ponto de operação que aceleram o desga.ste dos equipamentos, reduzindo sua 

vida útil (Soares,1987; Pereira,1985). Porém, essa situação só pode ser atingida se forem 

conhecidas as vazões afluentes deterministicamente, o que não é possível. 

1.2 	Técnicas de otimização para o problema da operação 

de longo prazo 

Na seção 1.1, foi feita urna revisão geral do problema de planejamento da operação de 

sistemas hidrotérmicos em suas várias etapas: longo prazo, médio prazo e curto prazo. No 

entanto, este trabalho aborda somente o problema de planejamento da operação a longo 

prazo e as suas técnicas de solução. 
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1.2.1 Uso de Programação Dinâmica Estocástica com Modelo 

Equivalente 

Nos modelos para o planejamento de longo prazo, o sistema hidráulico pode ser repre-

sentado por um reservatório equivalente de energia e o parque térmico representado por 

uma térmica equivalente, o que apresenta-se satisfatório, pois, neste horizonte, interessa 

saber a proporção global entre a geração térmica e a geração hidráulica. 

O modelo equivalente representa as principais características e capacidades do sistema; 

no entanto, esses modelos permitem somente a determinação da seqüência de decisões 

mensais para o sistema como um todo, não permitindo a alocação dessa decisão entre 

as várias usinas do sistema. Sendo assim, ele geralmente é utilizado para atender outros 

objetivos além da geração de energia elétrica. 

A idéia central para a construção de um reservatório equivalente é que toda a operação 

hidráulica do sistema pode ser traduzida em termos de operação energética de um único 

reservatório de energia. Três componentes básicas são consideradas: as vazões naturais, 

o volume dos reservatórios e as defluências de cada usina. Essas componentes são trans-

formadas em energia e o sistema passa a ser representado por um único reservatório de 

energia e uma capacidade de geração igual à soma das capacidades das usinas individu-

alizadas (Arvanitidis & Rosing, 1970a). 

O registro histórico da energia afluente permite levantar seu comportamento estocástico. 

Devido à correlação temporal das afluências, torna-se conveniente representar o fenômeno 

por um processo de Markov, utilizando-se a distribuição de probabilidades de energia 

afluente no intervalo atual condicionada à energia afluente no intervalo anterior. 

Dessa forma, a solução do problema de planejamento a longo prazo pode ser obtida 

por Programação Dinâmica Estocâstica (PDE), considerando-se duas variáveis de estado: 

a energia armazenada no intervalo atual e a energia afluente no intervalo anterior. A 

decisão ótima para o problema representa o custo esperado futuro de operação do sistema, 
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dependendo da condição inicial de armazenamento, e é posteriormente desagregada em 

nível de usinas individualizadas, pro meio de modelos de simulação baseados em regras 

empíricas de operação (Cruz & Soares, 1995). 

A desvantagem desse tipo de abordagem é exatamente o modelo equivalente, ou se-

ja, com a agregação dos reservatórios em um único reservatório de energia, perdem-se 

as características individuais das usinas e do acoplamento entre elas, fato fundamental 

para a representação da não-linearidade da produção e para a identificação de vertimentos 

localizados. Além disso, pressupõe-se que, na construção do modelo equivalente, haja uni-

formidade ludrológica ao longo do sistema, o que em geral não acontece, como por exem-

plo, no caso dos sistemas sul e sudeste brasileiro. Dessa forma, essa técnica só fornece uma 

solução para o planejamento da operação do sistema como um todo, não sendo possível 

calcular, por exemplo, quanto cada usina hidroelétrica deve gerar individualmente. Outra 

limitação está na impossibilidade de levar em conta correlações de passos maiores que um 

mês nos modelos estocásticos das vazões. Portanto, a hipótese markoviana é adotada nos 

modelos estocásticos das vazões porque modelos mais refinados, baseados em correlações 

de alta ordem, requerem um indesejável crescimento da dimensão do espaço de estado do 

problema de Programação Dinâmica Estocástica. 

Quando não há uniformidade hidrológica ao longo do sistema, como alternativa trabalha-

se com reservatórios em paralelo, ou seja, cada cascata independente do sistema é repre-

sentada por um reservatório equivalente. 

Várias técnicas interessantes foram propostas para tentar resolver o problema de plane-

jamento no caso de sistemas com múltiplos reservatórios em paralelo, tal como: 

- A estratégia aplicada por Pronovost (1978) ao sitema liydro-Quebec, no Canadá, e 

por Sherkat (1985) ao sistema da Colõmbia. Esta técnica usa a Programação Dinâmica 

Estocástica com aproximação sucessiva. 

- O modelo desenvolvido por Egeland (1982) para o sistema norueguês, também basea-

do em aproximações sucessivas, mas com uma melhor representação da relação entre cada 
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reservatório e o restante do sistema. Um modelo semelhante foi proposto por Araripe 

Neto (1984) para o planejamento da operação a longo prazo do sistema brasileiro. 

- A técnica proposta por Turgeon (1980) chamada agregação/decomposição, em que 

cada reservatório é otimizado em conjunção com a representação agregada do sistema 

restante. Aplicações desta técnica incluem o sistema da Colômbia e o da França. 

1.2.2 Uso de técnicas de otimização deterministica com modelos 

a usinas individualizadas 

Muitas pesquisas vem sendo realizadas no sentido de desenvolver métodos para o 

planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos que não apresentem problemas na 

dimensionalidade das variáveis envolvidas, como acontece na Programação Dinâmica Es-

tocástica. Esses estudos propõem um método para avaliar a capacidade do sistema 

hidrotérmico no atendimento da demanda de energia elétrica, preservando a individu-

alidade de cada usina e considerando, de alguma forma, a estocasticidade das vazões aflu-

entes. Um desses métodos, conhecido como "métodos de aproximação sucessiva"utiliza 

a Programação Dinâmica Diferencial, como pode ser visto em Mayne (1966; 1973), e 

Murray e Yakowitz (1979) apud Trezos e Yeli (1987). 

Em 1988, Carneiro et ai propôs um modelo de Planejamento Adaptativo (PA) 

com representação individualizada das usinas. O PA consiste na obtenção das decisões 

operativas do sistema pela aplicação de um procedimento de previsão-otimização, refeito 

a cada estágio de planejamento. As vazões são previstas através de modelos de séries 

temporais e a solução do problema obtida por uni algoritmo dc fluxo em redes com 

custo não linear, especialmente desenvolvido para sistemas hidroelétricos (Carvalho & 

Soares,1987). 

Este trabalho apresenta uma comparação entre a PDE e um modelo para o problema de 

planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos com usinas individualizadas, chama- 
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do Modelo Equivalente Certo, que utiliza uma técnica de programação deterministica 

específica para sistemas dinâmicos, acoplada a um modelo de previsão de vazão. Neste 

algoritmo, a cada mês, realiza-se urna previsão das vazões afluentes para cada usina do 

sistema hidroelétrico, utilizando o Modelo Auto-Regressivo Periódico (Hutter, 1998), e 

uma otitnização deterministica com representação individualizada das usinas. 

Essa forma de abordagem tem a vantagem de, por um lado, permitir a exata represen-

tação das usinas hidroelétricas com sua produção não linear e seus vertimentos localizados, 

e, por outro lado, permitir uma melhor representação das vazões afluentes por meio de 

modelos estocásticos de qualquer ordem e específicos para cada usina, o que permite 

representar de forma mais precisa as vazões e sua diversidade hidrológiea. 

A única limitação dessa abordagem é que ela considera a estoeasticidade das vazões 

afluentes de forma implícita, urilizando-se de previsões permanentemente atualizadas. Em 

outras palavras, a otimização equivalente determinística mostra-se como uma política de 

malha aberta, apresentando, assim, uma solução sub-ainia para o problema, ao passo 

que a programação dinâmica estoeástica é urna política de malha fechada. 

Este trabalho objetiva comparar os resultados obtidos, utilizando-se o modelo Equiva-

lente Certo, com os resultados obtidos por Programação Dinâmica Estoeática, a qual vem 

sendo aceita por mais de duas décadas como a melhor solução para tratar o problema das 

incertezas das vazões no horizonte de longo prazo. 

A comparação foi feita para o caso de sistemas constituídos de uma única usina 

hidroelétrica. Corno não há necessidade de agregação do sistema hidroelétrico, a com-

paração visa somente avaliar as diferenças entre as políticas de malha fechada e de malha 

semi-aberta, que tratam de forma diferente a estoeasticidade das vazões, e verificar até 

que ponto a representação individualizada das usinas e das suas afluências compensa a 

sub-otitnalidade da política de malha semi-aberta. Os resultados numéricos foram obtidos 

por simulação, usando-se um histórico com mais de cinquenta anos de dados de vazões 

médias mensais. 
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Este trabalho está organizado como segue: O capítulo 2 apresenta o modelo matemático 

para uma usina hidroelétrica e também o modelo matemático para o sistema equivalente. 

O capítulo 3 apresenta a formulação do problema de otimização para o planejamento da 

operação de um sistema de múltiplos reservatórios e o problema de Programação Dinâmica 

Estocástica. No capítulo 4, tem-se a formulação do Modelo Equivalente Certo que se apre-

senta como uma abordagem vantajosa para resolver o problema estocástico, contornando 

as dificuldades computacionais. O capítulo 5 apresenta alguns modelos estocásticos para 

previsão de vazões e faz uma comparação entre eles. O capítulo 6 apresenta os resultados 

numéricos para sistemas com um único reservatório e a comparação desses resultados. 
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Capítulo 2 

Modelos Matemáticos para Sistemas 

Hidrotermicos 

Os sistemas geradores de energia elétrica, no Brasil, são constituídos principalmente 

por usinas hidroelétricas que transformam a energia potencial gerada pela força da água 

em energia elétrica. As usinas termoelétricas assumem um papel complementar nestes sis-

temas, sendo utilizadas apenas quando o mercado de energia elétrica não pode ser aten-

dido completamente pela geração das hidroelétricas. Outros componentes importantes 

que aparecem nos modelos matemáticos dos sistemas hidrotérmicos são os intercâmbios 

de energia (importação e exportação de energia) entre os sistemas vizinhos, o mercado 

primário de demanda e o corte de carga. A seguir, será apresentado o modelo matemático 

de uma usina hidroelétrica, bem como o modelo equivalente para sistemas hidroelétricos. 

2.1 Modelo matemático de uma usina hidroelétrica 

As usinas hidroelétricas podem ser classificadas em dois tipos: usinas com reservatório 

e usinas a fio d'água (sem reservatório). 

As usinas com reservatório são compostas basicamente por: 
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- barragem: formadora do reservatório; 

- casa de força: onde se encontram instalados os grupos turbina-gerador; 

- conduto forçado: tubulação que leva água sob pressão do reservatório até as turbinas; 

- vertedouro: por onde são liberadas as vazões excedentes; 

- canal de fuga: por onde passa a água total liberada pela barragem; 

- sub-estação elevadora de tensão: de onde partem as linhas de transmissão para os 

centros consumidores. 

As usinas a fio d'água possuem um reservatório com pequena capacidade de armazena-

mento. Nos modelos matemáticos, esses pequenos reservatórios são desprezados permitin-

do duas simplificações: eliminar as restrições de capacidade de armazenamento e simpli-

ficar a função de geração da usina. Nestas usinas, a fração de vazão afluente que não pode 

ser turbinada é vertida e, em vista da aleatoriedade da afluência, a geração dessas usinas 

representa uma variável não controlável. 

A figura 2.1 mostra simplificadamente uma usina hidroelétrica com reservatório. 

FIG. 2.1 - Usina com reservatório 
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As variáveis mais importantes em um modelo matemático de uma usina hidroelétrica 

são: 

y(t) - vazão incremental afluente ao reservatório no instante t. Esta vazão independe 

da operação das usinas ou reservatórios a montante e constitui um processo estocástico; 

z(t) - vazão controlável afluente ao reservatório no instante t, correspondente à água 

turbinada e vertida nas usinas imediatamente a montante; 

x(t) - volume de água armazenada no reservatório no instante t; 

h(t) - altura de queda entre o nível superior do reservatório e o nível do canal de fuga; 

q(t) - vazão de água turbinada no instante t; 

v(t) - vazão de água vertida no instante t; 

u(t) - vazão defluente, que é a vazão total que sai do reservatório. 

Essas variáveis estão sujeitas a limitações impostas pela capacidade física do sistema. 

O volume armazenado não pode exceder a capacidade máxima do reservatório (xm), nem 

pode atingir valores abaixo de um limite inferior (x„,): 

	

x„, < x(t) < xm 	 (2.1) 

r^^ 
A vazão turbinada possui uni limite superior (um) devido à saturação da capacidade 

das turbinas e um limite inferior (um) imposto por restrições operativas: 

	

S 9(0 S 9m 	 (2.2) 

A água vertida não produz energia elétrica. Portanto, só deve haver vertirnento quando 

o reservatório estiver cheio e a vazão afluente total y(t) z(t) excederem o limite superior 

de turbinagem (q m). Pode, também, ocorrer vertimento por motivos de segurança. 

O < v(t) < vm 	 (2.3) 
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A vazão defluente é limitada pelas restrições de capacidade das turbinagens e verti-

mento. Na prática, torna-se comum limitar a vazão defluente a restrições mais rigorosas 

que as impostas pelos limites físicos do reservatório, devido aos problemas de controle de 

cheias a jusante do reservatório. De forma geral, restringe-se defluência entre os limites 

de defluência mínima um  e máxima um). 

u„, < u(t) < um 	 (2.4) 

A vazão defluente pode ser calculada corno segue: 

u(t) 
= {4(0, 	se Til 5- q(t) qm 

q(t) + v(t), se 4(0 qm 
	 (2.5) 

Calcula-se a altura de queda da usina pela diferença entre' a altura de montante /11 

(cota do reservatório) e a altura de jusante /1.2  (cota do canal de fuga). A cota de montante 

depende do volume de água armazenado no reservatório e é, geralmente, modelada como 

um polinômio h1(xt), chamado polinômio cotax volume. A cota do canal de fuga, a qual 

depende da defluência u(t), é representada por um polinômio /t2(u1), chamado polinômio 

turbinagemxcota. Desta forma, a altura de queda liquida do reservatório, quando o 

volume armazenado é x(t) e a defluência é u(t), pode ser calculada como: 

10(0,1z(t)) = (x(t)) - h2(u(t)) 
	

(2.6) 

Função de geração 

A energia gerada na usina hidroelétrica consiste na conversão da energia potencial da 

água do reservatório em energia elétrica. Sendo assim, a potência instantânea produzida 
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pelo gerador e disponível para transmissão apresenta-se como função da altura de queda 

e da vazão turbinada: 

Hfr(t),u(t)) = p.h(x(t),u(t)).g(t) 	 (2.7) 

onde p = cps bg e uma constante que depende do conjunto turbina/gerador, e conhecida 

como produtibilidade específica da usina, sendo: 

cp - a densidade da água; 

71 - o rendimento do conjunto turbina/gerador; 

g - a aceleração da gravidade. 

Vários modelos matemáticos são usados para representar a função de geração H(x(t), u(t)). 

A razão dessa variedade está na diversidade das características das usinas (El-Hawary, 

1979). 

Equação de estado para urna usina hidroelétrica 

A equação dinâmica que determina a evolução do volume de água armazenado no reser-

vatório satisfaz o princípio de conservação da massa. Este princípio pode ser modelado 

pela equação diferencial: 

dx(t) 
= y(t)± z(t) — u(t) 
	

(2.8) 

Para trabalhar com problemas discretizados no tempo, torna-se a integral da equação 

acima entre dois instantes consecutivos, extremos de um intervalo de discretização cons-

tante At = t„,+2  — tn. Assim temos: 

dt 
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dx(t) 	ri 
XN+1) — X(tn) 	 .dt — 	[y(t) + z(t) — u(t)] dt 	(2.9) 

dt 

OU 

tn+g 	 tn+1 

X(tn-1.1) X(tn) = 	y(t)dt + f 	z(t)dt — f 	u(t) dt 	(2.10) 
t„ 	 t„ 	 t, 

Dada a necessidade do uso de computadores digitais, as grandezas contínuas envolvidas 

na equação equação (2.12) devem ser discretizadas. Assim, essa equação pode ser reescrita 

na forma de equação à diferença, fazendo tu  = t e tn+1  = t+& e assumindo At=1 unidade 

de tempo (mês): 

xt-vi =xt + a(yt + zt  — 	 (2.11) 

onde: 

xt+1 - volume de água armazenada no reservatório no mês t + 1; 

x t 	- volume de água armazenada no mês t; 

yt 	- afluência incremental no mês t; 

zt 	- vazão controlada afluente no mês t; 

u t 	- vazão defluente no mês 1.; 

O - fator de conversão de unidade de vazão (m3/s) para unidade de volume (hm3). 

Quando esse fato ocorre, deve-se entender que os valores considerados para essas 

grandezas são valores médios calculados no intervalo de tempo adotado. A equação 

dinâmica (2.13), chamada equação de transição de estado, representa a evolução do vo-

lume armazenado no reservatório da usina para intervalos discretos de tempo. 

No restante desse trabalho, denotaremos uma variável xt  para descrever o valor médio 

dessa variável no mês t. 
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Custo de geração termoelétrica 

As usinas termoelétricas produzem energia elétrica valendo-se da queima de com-

bustíveis que não são renováveis (carvão, óleo, gás ou combustível nuclear). Tais recursos 

são de alto custo e, em geral, supõe-se que não são aleatórios pois suas reservas podem 

ser controladas. Dessa forma, desconsideramos o fato de que, a longo prazo, estes re-

cursos são esgotáveis e que, mesmo a curto prazo, podem sofrer interferências de ordem 

político-econômica. 

Obtêm-se a função de custo da geração termoelétrica baseando-se no levantamento 

do consumo de combustível para cada nível de geração, por meio de ajustes polinomiais. 

Portanto, qualquer que seja o tipo de combustível utilizado, o custo g() é uma função 

da geração Ge  da termoelétrica e apresenta, geralmente, o aspecto típico de uma função 

convexa e crescente, aproximada por um polinômio do segundo grau (El-Hawary St Chris-

tensen, 1979), como ilustra a figura 2.2. Os parâmetros desse polinômio dependem das 

características da termoelétrica. 

G(ntint  ) 	 G(nuac) 
	k 

FIG. 2.2 - Custo da geração termoelétrica 
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Como a geração termoelétrica é usada para complementar a geração hidroelétrica, a 

função custo depende da demanda de energia Dt  e da produção hidroelétrica Ht, pois 

quanto maior a produção hidroelétrica, menor será a complementação térmica necessária 

e, conseqüentemente, o custo de geração diminuirá. 

Denotando por Gt  = Dt  — Ift  a complementação térmica, o custo associado a esta 

complementação é: 

y(xt,ut) = C1131 — H(xt,ut)i 	 (2.12) 

Além disso, devem ser obedecidas as restrições operativas da termoelétrica, dadas por: 

G„, < C< Cm 

onde Cm é a capacidade máxima da termoelétrica e G„, é a energia mínima que a usina 

deve produzir por algum motivo operacional. 

2.1.1 Sistemas constituídos de várias usinas hidroelétricas 

Considerando agora um sistema constituído por N usinas hidroelétricas, que deve 

atender uma demanda de energia A, podemos escrever o modelo matemático desenvolvido 
neste capitulo para cada usina desse sistema. No entanto, a equação de transição de estado 

deve ser modificada de forma a considerar o acoplamento hidráulico entre os reservatórios. 

Desta forma temos: 

k 
Xit+1 xti  °[Yti  + E — 

kEn, 
(2.13) 

 

onde Slt  representa o conjunto de usinas a montante da usina i e ritc a vazão defiuente da 

usina k. 
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2.2 Modelo a reservatório equivalente 

Apesar de, neste trabalho, todas as aplicações se referirem a um único reservatõrio, 

vamos apresentar as componentes básicas para a construção de um modelo equivalente. 

Como mencionado no Capítulo 1, três componentes são consideradas na construção de um 

reservatório equivalente: as vazões naturais, o volume dos reservatórios e as defluências 

de cada usina. Apresenta-se, a seguir, uni procedimento de cálculo de cada um dos 

componentes de um reservatório equivalente. 

Consideremos os seguintes vetores: 

NT,  - vetor das afluências incrementais; 

y.t  - vetor das afluências naturais; 

6 	- vetor das produtividades médias; 

6 	- vetor das produtibilidades médias acumuladas ( produtibilidade de todas as 

usinas a jusante). 

Estes vetores satisfazem as seguintes relações: 

fiak — E 5i Ynatk — E Yini 
iErk  

onde 

rk - conjunto de todas as usinas a jusante de k; 

fik - conjunto de todas as usinas a montante de k. 

(2.14) 

Energia afluente 

A energia afluente a um sistema hidroelétrico pode ser obtida pela soma das energias 

geradas pelas vazões incrementais, supondo-se que esta vazão seja turbinada na própria 

usina e em todas as usinas a jusante dela: 

Y = CYft, 
	 (2.15) 
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Energia armazenada 

Os volumes úteis dos reservatórios podem ser expressos em termos de energia, calculando-

se a quantidade de energia que se poderia gerar turbinando esse volume útil pela própria 

usina e por todas as usinas a jusante: 

	

x  = 6772 	 (2.16) 

onde x é o vetor dos volumes úteis. 

Para calcular a capacidade energética máxima do reservatório equivalente (xm), basta 

substituir o vetor x da equação acima pelo vetor dos volumes úteis máximos de cada 

reservatório. Mesmo caso para o limite energético mínimo (xm). Assim, obtém-se: 

xm  <X < xm 

Energia delluente 

A conversão das vazões dcfluentes de cada usina cm alergia se faz de maneira análoga 

ao cálculo da energia afluente: 

	

ÕT.0 	 (2.17) 

onde u é o vetor das defluências nas usinas. 

Os limites mínimo e máximo de defluência para o reservatório equivalente podem ser 

obtidos tomando-se por base a equação acima, substituindo-se o vetor tt pelo vetor dos 

limites inferiores e superiores das usinas, respectivamente: 

Um <ti <UM  
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Função de geração 

A função de geração de um reservatório equivalente relaciona a energia gerada com a 

energia armazenada e a energia defluente. 

A produtibilidade de uma usina depende do volume de água armazenada e, portanto, 

da energia armazenada. Se esta energia é tal que a produtibilidade se iguala à produtibi-

lidade média, então a energia gerada é igual a energia defluente. Por outro lado, se a 

energia armazenada for superior à energia armazenada correspondente à produtibilidade 

média, significa que a produtibilidade equivalente é superior à produtibilidade média e, 

portanto, a energia gerada é superior à energia defluente, que foi calculada supondo-se 

uma produtibilidade média. E vice-versa para o caso em que a energia armazenada é 

inferior à média. 

Assim, pode-se representar a função de geração pela equação: 

.11(xt,n,) = f(xt).tit 	 (2.18) 

onde f (xi) é uma função que corrige o erro na produtividade em função da energia ar-

mazenada no reservatório equivalente, e e dada por: 

2 f (xi) = axi  + bxt  + c (2.19) 

com a, b e c correspondentes à função quadrática côncava da figura 2.3. 
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o 0.5x 

FIG. 2.3 - Curva de correção da produtividade em função da energia armazenada no 

reservatório equivalente 

Na figura 2.3, fmax  e f,,,t,, são determinados em função das produtividades associadas 

às cotas máximas e mínimas dos reservatórios, respectivamente. 

Equação de transição de estado 

Define-se a equação de transição de estado (equação dinâmica do reservatório equiva-

lente) com base na equação de conservação de energia: 

xt+1 = xt - 1-  Yt — 	 (2.20) 

Equação de balanço de carga 

A equação de balanço de carga é dada por: 

f (xt).ut  + Gt  = Dt 	 (2.21) 

onde Dt  é a carga (demanda) que o sistema deve atender no instante t e G1  é a geração 

da térmica equivalente no instante t. 
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Construção da térmica equivalente 

A construção de uma térmica equivalente obedece o conceito de operação econômica, 

isto é, de que o sistema térmico está sempre operando da maneira mais econômica possível. 

Ilustra-se, a seguir, a construção da curva de custo marginal da térmica equivalente de 

um sistema constituído de duas unidades térmicas: Térmical e Térmica2. As curvas das 

figuras 2.4 e 2.5 são dos custos das térmicas individualmente, enquanto as das figuras 2.6 

e 2.7 são as curvas dos custos marginais. 

A operação econômica exige que as térmicas sempre operem com o mesmo custo 

marginal, portanto, supondo-se que a Térmica2 tem um custo marginal inicial inferior 

à Térmical (boi  > b2), somente a Térmica2 começa operando até atingir o ponto em que 

o seu custo marginal seja igual a bli  quando começa-se a operar também a Terrificai. A 

partir desse ponto, as duas térmicas passam a operar a mesmo custo marginal, até que a 

Térmical atinja a capacidade máxima (supõe-se que Glig <cfl. Assim que a Térmical 

atingir o seu máximo, qualquer geração adicional é realizada unicamente pela Térmica2. 

A figura 2.8 representa o custo marginal da térmica equivalente. 

agi 

FIG.2.4 - Custo de geração da Térmical 	FIO .2.5 - Custo de geração da Térmica2 
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62 G2  

62 Gr +C2  

G, 

4 g; 

(b) 
------- 

Gti 	G 

FIC.2.6 - Custo marginal da Térmical 	FIC.2.7 - Custo marginal da Térmica2 

FIC.2.8 - Custo marginal da térmica equivalente 
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Capítulo 3 

Formulação do Problema de 

Otimização do Planejamento da 

Operação de Sistemas Hidrotermicos 

3.1 	Sistema constituído de uma única usina hidroelétrica 

Usando a notação do capítulo anterior, uni reservatório se modela como um sistema 

dinâmico estacionário, discreto no tempo, com equação de transição de estado dada por: 

xt+i  = xt  — 0(ut yt), 	t = 1, 2, ..., T 
	

(3.1) 

Consideremos o estado inicial do sistema xi conhecido c o estado zt  como um elemento 

do espaço S. A delluêneia ut  é a variável de controle e um elemento do espaço Ct  e a vazão 

afluente yt  é um processo estoctistico definido no espaço de probabilidade (A, 7', P), onde 

A é o espaço amostrai, é uma u-álgebra de Borel e P é uma medida de probabilidade. 

A política de operação do reservatório consiste em uma seqüência de funções ir = 

onde gt  : St  --, Ct  são funções que atribuem uma decisão ut  = 
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quando o estado corrente do sistema é xt. O controle ut  é restrito a assumir valores 

somente em um subconjunto não vazio Ui(xt) C Ct, o qual chamamos de conjunto de 

decisões admissíveis. A política ir é chamada de política admissivel. Denotaremos por II 

o conjunto de todas as políticas admissíveis do sistema. 

O problema de otimização do planejamento da operação a longo prazo de um sistema 

Ifidrotérinico pode ser formulado como se segue: 

Dado o estado inicial xl  e unia função custo g : St  x Ct 	IR, queremos achar a 

política admissivel ir* = 	/424 que minimiza o custo total da operação para 

um determinado horizonte de planejamento T. A política ótima de operação do sistema 

para o horizonte T pode ser calculada resolvendo-se o seguinte problema de programação 

dinâmica estocástica discreto: 

Jr. (XI) = Min E Edgfrbut)-1-11MxT) 
t=1 

s.a. 	Xt4i = 2:i — 9(ll1 — yt), 	É. 	1,2, ..9T 
	 (3.2) 

Xt  E Si  ut  E 1/t(Xt) 	xl  dado 

onde 02-(x2-) é uma função que atribui valor ao estado do sistema no último estágio do 

planejamento e E{.} denota o valor esperado ou a esperança matemática do custo da 

operação, com relação à variável aleatória yt. A avaliação desse valor esperado é feita por 

intermédio da medida de probabilidade conjunta p(yi, y2, ..., 

Para resolver esse problema usa-se a equação recursiva dada por: 
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.4;(xt) = Min { int  g(xt, ut) + E {Jitt(xt+i)}} itgen (3.3) 

onde o valor esperado pode ser calculado como: 

+ oo 	+ oo 
E[Jlt (x1 +j)] = 	-• • o 	.4;14 Xt — 9(ut — Yt))43(.0, • Yt)dYi.-dYt 	(3.4) 

Usando a definição de probabilidade condicional, tem-se: 

P(Yi, 	ye) = P(Yt 	yt-i)-P(Yi ••• Yt-i) 

Assim 

E[4:+1(xt+1)1 = fo+a) 44  (xt — 0(u1 — yt)).P(Yt 	vt- 1)dr/s. 

A segunda integral é igual a 1. Portanto: 

+00 

E[itt• (xt+i)] = 	jlt1.-1-1 (X 	NUL — lit))-14t 	Ut—i)ckt g+i 
o 

Então: 

= 	{ ats(xt, ut) + j+c°  P(vt 	yt-, 	(xt — o(ut — &Mut } (3.8) It L E MI 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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Quando yt  é conhecido somente na forma discreta, assumindo valores y?), j = 1,2, ..., M, 

tem-se: 

J(x) = 71.Étià 	atg(x„ ut 	E ) + 	p(y?) 	Yt- 1).4te+ I (xt — 0(14 — 2/P)))} 	(3.9) 
1=1 

Fazendo a hipótese de que yP)  pode ser bem modelado por uma cadeia de Markov, 

podemos rescrever (3.9) substituindo-se 

KuP)Im, 	= KuP)lut-1) 
	

(3.10) 

Assim, tem-se: 

J; (x) = Min 	at y(xt, ui) + E p(Ylyt_i).4,;+t 	— o(u, — nen 
i=1 

(3.11) 

Neste caso, as variáveis de estado saio xt  e yt-1. Nota-se que, quando a hipótese de 

modelo Markoviano não pode ser adotada, devido a correlações entre a vazão no mês t 

e seus valores passados nos meses 1,2, ..., 1 -7 1, a Programação Dinâmica Estocástica só 

pode ser resolvida aumentando-se o espaço de estado para (x/,yt _byt-2,...,y/_p), o que 

resulta em um crescimento muito grande dos cálculos necessários para encontrar a política 

ótima. 

A decisão ótima da Programação Dinâmica Estocástica, supondo um modelo tnarko-

viano para as vazões, é calculada como mostra a figura 3.1: 
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Xt 

xt  

FIG. 3.1 - Transição de estado na PDE 

Considere, por exemplo, o problema em que o espaço de estado tem dimensão n e 

cada variável de estado é discretizada em cem pontos; isso resulta em uma grade com 

100" pontos, onde a função J,;(xt) deve ser minimizada numericamente. Além do grande 

tempo computacional para a realização desses cálculos, o armazenamento de todos esses 

dados representa também uni problema a ser examinado. Este problema foi considerado 

por Bellman como "maldição da dimensionalidade". O problema torna-se mais grave 

quando, além da correlação entre as variáveis yt, deseja-se tratar sistemas com múltiplos 

reservatórios. 

3.2 Sistemas constituídos por múltiplos reservatórios 

Consideremos agora um sistema Iiidrotérinico constituído por vários reservatório:3. 

Neste caso o problema (3.2) deve ser reescrito como: 

32 



Jr.(xi) = Min E Eagg( tist)+IPx(xx)} REn t=1 

xii+1 = xit  +O Á+ Ez4 
kEfli (3.12) 

E St 	lit  U1() 	x1  dado 

t =1,2,...,T 	i= 1,2,...,N 

No problema 4.7 considera-se 	= (xj,...,xr) o vetor n-dimensional cujas compo- 

nentes x, i = 1,2, ..., N são os volumes armazenados em cada reservatório, 

it4  = (u1,...,ur) o vetor n-dimensional das defluências e Si  = 	x 	x SP' e 

Ut(lt) = Ull x x Ur. A função custo g : SI x x SiN x 	x x 	R é 

agora definida como: 

g(Iptit.= C(Dt  — 

rv 
onde lialt,Ltt) = E(D;(xit,uit) é a geração hidroelétrica total do sistema, sendo 41., a 

Jr.]. 
função de geração da usina hidroelétrica i. C denota o custo de geração térmica comple- 

(Di  — LM' alentar Gt  = Di — Ift. Geralmente, adota-se C — 	 
2 

Quando deseja-se resolver problemas dessa dimensão, deve-se considerar modelos de 

otimização que possam ser implementados na prática e que apresentem um desempenho 

adequado, ou seja, resolver o problema (3.7) levando em consideração a estocasticidade 

das vazões, mesmo com modelos simples do tipo markoviano, não é viável na prática. Para 

contornar essa dificuldade, o modelo pode ser simplificado de forma a obter unia solução 
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sub-ótima. No entanto, a sub-otimalidade deve ser avaliada cuidadosamente para que 

se possa garantir uma aproximação aceitável da solução ótima. Dentro deste contexto, 

adotamos um modelo deterrninistico denominado Equivalente Certo para aproximar a 

solução do problema com uma única usina, tendo em mente que esse método pode ser 

aplicado ao problema (3.7), que considera sistemas com múltiplos reservatórios. 
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Capítulo 4 

Modelo Equivalente Certo 

Diante das dificuldades apresentadas para resolver o problema de planejamento da 

operação de sistemas hidrotérmicos com múltiplos reservatórios, adotou-se um modelo 

chamado de Equivalente Certo, com o intuito de se obter um algoritmo que apresentasse 

um desempenho adequado, possibilitando uma solução próxima da solução ótima. Obtêm-

se o modelo Equivalente Certo fixando-se todas as variáveis aleatórias do problema origi-

nal no seu valor esperado (Bertselças,1987). Quando essas variáveis são correlacionadas 

com seus valores passados, usa-se o valor esperado condicional. Dessa forma, trata-se o 

problema de otimização estocástico como se um principio dctcrininístico equivalente fosse 

válido. Considerando o problema de otimização formulado no capítulo anterior e supondo 

que o espaço de estado e o espaço de probabilidade onde estão definidas as variáveis 

aleatórias são subconjuntos convexos do espaço euclidiano de dimensão finita, então os 

valores esperados 

771 = Mytilk), t = k,k+1,...,T 

pertencem ao espaço de probabilidade, sendo /k  o conjunto de todas as informações pas-

sadas até o instante k. Assim, o modelo Equivalente Certo pode ser apresentado como o 

seguinte problema determinístico: 
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Min 
 {

ET  Mxt,ut)+1,1)(xr+i)} 
t=k 

s.a. 	xt+1  .= f (xt,yt,ut) 

ut  E U(x) 

t =k,k+1,...,T 

xk  dado 

(4.1) 

{xm se xt  > xm + 9(14 — Yt) 

f (xi,m,ut) = xn, se x1  < xn, + O(ut — IA) 

xt  + e(yt — tit) caso contrário 

A função tp(xT+1), denominada função custo terminal, atribui valor ao estado do 

sistema no último estágio do planejamento. 

Para resolver o problema de planejamento usando o modelo Equivalente Certo, deno-

tamos por uk  a decisão de operação (defiuência) a ser tomada no instante k. Essa decisão 

é calculada com o seguinte algoritmo: 

1. Com as variáveis aleatórias já fixadas no seu valor esperado, encontra-se a sequência 

de decisões {uk,uk+1,...,urr} que resolve o problema deterministico (4.1). 

2. Aplica-se a decisão uk. 

Observa-se que o problema de otimização deterministico deve ser resolvido para cada 

estágio k, no momento em que o estado xk  e as informações passadas /k  tornam-se co-

nhecidas. Dessa forma, a solução para o modelo Equivalente Certo requer a solução de T 

problemas deterniináticos em lugar da solução do problema de Programação Dinâmica Es-

tocástica, mas, por outro lado, a implementação do Equivalente Certo evita a "maldição da 

onde 
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dimensionalidade" e não requer capacidade computacional do tipo requerida pela solução 

ótima em malha fechada. Para resolver cada um desses T problemas deterministicos, 

adotou-se o Método Gradiente de 2a- Ordem, especificamente desenvolvido para sistemas 

dinâmicos (Mayne, 1966). 

4.1 Método Gradiente de 2-4  Ordem para Sistemas 

Dinâmicos 

O algoritmo do Método Gradiente, utilizado no modelo Equivalente Certo, utiliza a 

técnica de Programação Dinâmica Diferencial para calcular a decisão ótima de um pro-

blema de controle ótimo de uni sistema dinâmico. A vantagem desse método em relação 

aos diversos métodos de programação não-linear é que ele foi desenvolvido especialmente 

para sistemas dinâmicos com equação de estado discreta no tempo, que é o caso do proble-

ma de planejamento da operação de sistemas Ifidrotérmicos. Neste método, inicialmente, 

gera-se uma trajetória de volume não ótima, usando uma seqüência de controles qualquer 

e, então, em lugar de avaliar a função custo e suas derivadas (como é feito em otimizações 

convencionais e que requer imenso espaço de armazenamento), determina-se o efeito de 

pequenas variações da variável de estado na função custo (objetivo). 

4.1.1 Descrição do método: 

Considerando a equação de transição de estado 

xt+i = I (xt, Yt,ut) 
	

(4.2) 

e a função custo 

ifk  -= E L(xt,ut) + 0(xr+i) 	 (4.3) 
t=k 
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o problema de otimização consiste em determinar a sequência de controles 

{ui, t = 1, ...,T} que otimize (minimize) V1  dada a condição inicial x. 

Tomando uma sequência de controles qualquer {uh  t  = 1,..., T}, calcula-se a sequência 

de estados {xt, t  = 	T}, usando a equação (4.2) e a condição inicial xl. Procedendo 

no tempo inverso de t=T a t= 1, calcula-se a lei de controle incremental: 

bui  y(b.rt) 	 (4.4) 

válida para um pequena região da trajetória inicial. 

Sendo, de (4.2), bXt+k, para todo k > 1, uma função de bxt,but,...,bui+k_i, AVt  pode 

ser expressa como uma função de bxt,but,...,buT. Se AV é otimizada com respeito a 

/int, buT, a AV° resultante é uma função de 61t  apenas: 

A V°  (Sxi  ) = Min A V(bxt, but, buT) 
	

(4.5) 

AV°  é uma função de x1  e da sequência inicial de controles {N}. Assume-se que bxt  

é suficientemente pequeno e que AV° é suficientemente suave para justificar a expansão 

em série de potência até termos de segunda ordem apenas: 

1 
A V°  = — Vbi2  + Vz,bxt  at  

2 

Usando a técnica de programação dinâmica: 

Anbxt) = Min 	[AL(ãxi, but) I- A V (bxt 1 L, 	11 ••-, "T)i 
51.4,•••05ÜT 

(4.6) 

(4.7) 
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Pela equação (4.2) podemos escrever &H.'  como uma função de óxt  e but: 

dxt+i  = Af(óxt,byt, bui) 	 (4.8) 

Minimizando com respeito a but+1,...,(5uT  obtem-se: 

Allóxt) = Min IAL(dxt, bui) 	1/°(6xt+i  , but+i, bwr)1 aut 

onde (5xt+i  é dado pela equação (4.8). 

Assumindo inicialmente que xt  e ut  são variáveis escalares e expandindo AL e Af até 

os termos de segunda ordem: 

onde 

1 AL(6xt, 614) = 6 L(6xt, 6%) -I- —
2 
62  L(6xt, bui) 

61,(6xt, &til) = Lz16xt  + L,416tit  

(4.10) 

	

L(6xt, bui) = 	2Lz„16xt5ut  + Amt6tt? 

	

aLt(rt,u,) 	 a2L,(x,,itt) Lx, = 	 = 	 etc axi 	 axt, ate  

Similarmente, 

Af (6xt, 61h, 61.4) = 6 f (6xi, 6yt, 6ut) + 
1  
—
2
62  f (6xt, byt, 61.4) (4.11) 

(4.9) 
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onde 

6  f (.5xt, 611t, Sue) = frt6xt + futânt 

62  f (.5xt, &Yb 6?-4) = Art.54 + 2A.,6xtânt + hlic s5u? 

Substituindo as exprees (4.10) e (4.11) na equação (4.9) e considerando que 

	

6119(.5xt+1) 	
1 

= —1/nt+1.5xt2+1  + 1/.,+,5xt+1 + at+1 2 

obtêm-se, ignorando os termos de ordem maior que dois. 

	

ánõxt) =Miii [(Lx, + 	x t + (Lu, + Vis1+1 fli).5u

1. 

 
, r  
kbx., + Vrt-Eihr)6i: + L, + lixt+t fru)Sxo5ut 

I r  

Vre-fi fuu)64 

72- 1/Tzt+I g6x? + Vrz,, fx  fuâxt5ut  

_v 	r2A,„21  
• 2  , 	u`'``t1 I uni-L 

Introduzindo o Hamiltoniano: 

	

(Xt, 24, V71+1) 	L(Xt, 24)-1- Vrt+tf(xt,ut) 

obtem-se: 

AV°(6x1) Miix [14,6x1  + .1.1bu
õut 

 

1 —
1
Hrx,s5x2 + —Hutnau7 2 	t 	 2 

-1-• —114x, , f:6x2  + Vni+, frhatõtt 2 
1 

+—V= h2.51421+ at+1 2 	t+t 	L 

(4.12) 
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Fazendo: 

=-- 1-/xx, 	142€1-1.1": 
	

(4.13) 

Bt  = H1n, + 14xt+Ifzfu 
	 (4.14) 

CL = Hun, + 1411+1 ftz2 
	

(4.15) 

e substituindo na equação (4.12), obtèrn-se a simplificação: 

V°(45X1) zrMiii IHr,45Xt + 14614 + At45X? 
60, 

 

Btat + -
2 
CtSut

2  
at+ 

Otimizando o lado direito da equação (4.16) com respeito a 6ut, têm-se: 

6u1 	fi't  • 6w1  

(4.16) 

(4.17) 

onde 

Ckt (9.18) 

(9.19) 

  

cl 

 

A equação (9.17) é a lei ótima de controle incremental para o instante t. Nota-se 

que but  dado por (4.17) pode ser grande dado que foram usados apenas os termos de até 

ordem dois; esse fato será discutido posteriormente. Substituindo a lei (4.17) em (9.16) 

obtêm-se: 

an6x1) =(Hrt  fitifut)Szt 

1 	Bi 2 int 
)45; 72-jet  a/ti 

(4.20) 
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Comparando a expressão (4.20) com a expressão (4.6) chega-se às seguintes igualdades: 

.131 
Vn...= At— —ct  

Vr, = 	+ Paint 
H,2„ 

at = at+I 
2C1  

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

Sendo 

1 
AnaT4.1) = Lzt+iõxT+1  + 

as condições limites para (4.21), (4.22) c (4.23) são: 

VXXT+ I ---- LX2T+1 

VXT+I L2T+1 

arr+1 = O 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

Dessa maneira, têm-se o seguinte algoritmo para encontrar o controle ótimo 

ut, t = 1, 2, ..., T do problema (4.2)-(4.3): 

(i) Escolhe-se uma seqüência inicial de controles ut, t = 1,..., T e calcula-se a trajetória 

do estado xt, t = 1, T + 1 usando (4.2). 

(ii) Calcula-se, para t = T +1. a t = 1, as seqüências {14x, }, {Vrà e {at} usando 

as equações (4.21), (4.22) e (4.23) e as condições de limite (4.24), (4.25) e (4.26). As 

variáveis {at} e {t3t} da lei de controle incremental são, então, calculadas e armazenadas. 

(1ü) Calcula-se as novas decisões ut, t = 1,...,T por: 

j+1 g = Ut 	olhe 
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onde 

16"2 = 	fit(4+1 	j = 0,1,2, 

e atualiza-se a trajetória de estado usando a equação (4.2). Repete-se (ii). 

A melhora obtida durante um ciclo deste procedimento (se 'Sul, 6xt, para todo t, forem 

suficientemente pequenos) é: 

asVi°  = ai  

já que 6x1  = 0. 

O algoritmo do modelo Equivalente Certo foi desenvolvido utilizando o software 

MATLAB, versão 4.2.b (ver Apêndice B). 

4.1.2 Convergência do algoritmo 

Muitas vezes é necessário limitar a magnitude das variáveis 6xt  e 624, pois, caso con-

trário, as expansões de até termos de segunda ordem apenas realizadas em AV° serão 

inexatas. Um caminho para tal limitação consiste em modificar a equação (4.17) para: 

0521,t -= Cat -I- )305Xi 
	

(4.27) 

onde O <e < 1. 

Se c = 0 então, como 6x1, 6at  = 6x1  = O para todo C. Substituindo a equação (4.27) 

em (4.16), a equação (4.20) é modificada para: 

ax°(6x1)=(nr,+ 

+ ( At - In 64 
e2 

itt 

(4.28) 
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As expressões (4.21) e (4.22) não são alteradas, mas a equação (4.23) torna-se: 

a1 af+1 — 	
11-:2 2 	C t  

(4.29) 

A melhora total obtida durante um ciclo de otimização é: 

T H2  
ct:' (4.30) 

4.2 A função custo terminal 

No algoritmo do modelo Equivalente Certo, foi adotado como estado inicial de ar-

mazenamento do reservatório o seu volume máximo, liberando-se o estado final. No en-

tanto, utilizou-se unia função custo terminal para valorizar o enchimento do reservatório 

no final do horizonte de planejamento. A função custo terminal foi aproximada por uma 

função quadrática 1/,(x)  = ax2  + bx + c, onde 0(:) é o custo associado ao volume do 

reservatório no último estágio. ii)(:) é chamado custo terminal. 

Calcula-se o custo terminal 0, nesse trabalho, considerando-se a solução do problema 

de planejamento por PDE, discretizando-se o volume do reservatório em 100 valores e 

adotando-se um modelo Markoviano para as vazões afluentes discretizadas em 10 faixas. 

Obtem-se, assim, um vetor de dimensão 100 x 1, onde cada componente desse vetor é 

a média dos dez valores esperados do custo de operação para cada um dos cem níveis 

do reservatório. O ajuste dessa função se fez pelo método dos mínimos quadrados (ver 

Apèndice A). 

Adotamos para aplicações um horizonte de T 120 meses (10 anos), dos quais são 

utilizados 24 meses (2 anos). O fato de se ter o término do horizonte de planejamento 

muito longe dos dois primeiros anos diminui o efeito do custo terminal, podendo em alguns 

casos ser desnecessário O uso desta função. 
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Capítulo 5 

Modelo para Previsão de Vazão 

No Modelo Equivalente Certo, adotamos como vazões afluentes -gt  as previsões obti-

das segundo algum modelo probabilístico ajustado aos dados históricos. Neste capítulo, 

apresentamos alguns modelos para as vazões, usando series temporais. 

As séries temporais hidrológicas geralmente apresentam um comportamento periódico 

(sazonal), como ilustra a figura 4.1, com) as vazões afluentes de Fumas, no período de 

Maio de 1940 a Abril de 1990. 

1500 

1C00 

o 	  
o 11J0 	200 

 

400 

 

FIG. 4.1 - Série de vazões de Furnas de Maio dc 1940 a Abril de 1990 

500 
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Esse tipo de comportamento representa um caso particular de não estacionariedade da 

série. De forma geral, uma série temporal {yt, t E T} com não estacionariedade sazonal é 

representada por duas componentes, uma sazonal st  e outra estacionária zt. Desta forma, 

a vazão yt  pode ser escrita como: 

Yt 	st + zt 

A componente sazonal de um processo pode ser considerada estocástica ou deter-

núnistica. Em cada uni desses casos, são adotados modelos diferentes como será mostrado 

a seguir. 

5.1 Modelo com sazonalidade deterministica 

Quando adotamos a hipótese de que yi  tem uma componente sazonal deterministica, 

podemos representar a componente st  por urna função deterministica periódica, que 

ajusta-se aos dados usando-se Série de Fourier. Dessa maneira, si  é escrita como: 

= ao  + E(ai  cos 2rfit + Ascii 27r fit) 

onde: 

Oci = Wt, COM ãt = —Est  
N t=1 

2
ti 

ai  = —Eyt  eos 27r fit 
N t=1' 

2 
A =—Eihsen'brfit 

N ' t=1 

N é o número de observações da série e i =-- 1 , 2, ...,q 

(N — 1) 
— 	2 	

quando N é ímpar ou q = quando N é par. 
2 
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A grande dificuldade desse método está na identificação dos "harmônicos" (f = 

i = 1,2,...,q) onde .51  é o período que melhor representa st. 

Após o ajuste da componente sazonal da série, podemos isolar a componente es-

tocástica estacionária por: 

zt = Vi — 

Assim, zt  pode ser modelada como um processo auto-regressivo-média móveis 

A1L1V1A(p,q) (ver Box e Jenkins (1976)). Estes modelos são dados por: 

4)(B)zt  = 0(B)a 	 (5.1) 

onde 0(B) = 1 — 01/3 — — OpBP é um operador auto-regressivo de ordem p AR(p) e 

0(B) = 1 — 01 B — 	OSP é um operador média móveis de ordem q MA(q). 

No modelo acima, B é o operador retardo tal que Bkzt  = zt _k  e at  é uma seqüência 

de variáveis aleatórias com: 

Mat) = 

Cov (at, at+k) = 
frd, 	O 

O, k O 

A seqüência {at,t > O} é conhecida como ruido branco. 

Portanto, quando supomos uma componente sazonal determinística, o modelo com-

pleto da série temporal pode ser composto por duas equações: 

{

Yt. = st + zt 

4)(B).z.1  = 0(B)a2  
(5.2) 
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A previsão usando este modelo é feita, então, por: 

rit-fh = 	2t-fh 

onde: 

• fh_fh  é a previsão de yt  para o instante t + h; 

• 8't+h é o valor deterministico da função st  no instante t + h; 

• 1.-;t4.h  é a previsão da componente estocástica zt  para o instante t -1- h, dada por: 

zt4h  = E(zt.f.hi/t), /t  : conjunto das informações até o instante t. 

Uma outra alternativa para ajustar e remover a sazonalidade da série de vazões 

considera a padronização recomendada por Phien e 'Nu (1984); neste caso, seja yo.,m)  a 

vazão no Ines m (m = 1,2,...,12) do ano r (r = 1,2, ..., N), onde T é o número de anos 

considerado lio histórico de vazões e t(r, 	= 12(r — 1) m. Seja fcm  e Sm  a média e o 

desvio padrão no més m, respectivamente, dados por: 

, N 
1 v•-• 

11771 - 	1/
"

I(r rn) 
N  

r=1 

Dessa forma, a série temporal zt(r,m)  obtida por 

Yt(rm) fim  
Zt(r,m) = 	sm  

pode ser convenientemente representada por modelos ARMA(p,q) não sazonais. 
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Neste caso, a previsão para o tempo t+h é dada por: 

Pm 	Sm2t(rm)-Fh t(r, m) = 12(r — 1) + m 

onde r = N +1,N + 2, ...,vi = 1, 2,...,12 e a previsão 2t(rfira)+h Se obtém como antes, pelo 

valor esperado condicional 2t(nral)-1-7t -= E (Ze(r,m)-Fry I ). 

Para se chegar numa seleção apropriada, Box e Jenkins sugeriram um procedimento em 

três estágios: identificação, estimação e verificação. No estágio de identificação, seleciona-

se uni modelo, escolhendo-se, assim, os valores de p e q. Tal modelo é apenas experimental. 

Após ajustar os parâmetros do modelo selecionado, vcrifica-se se esse modelo é adequado. 

A adequação do modelo minimiza a variância do processo at  (componente não previsível) 

e o número de parâmetros (as ordens peq) dos modelos. Esse critério é denominado por 

Box e Jenlcins como parcimoniosidade. 

Vários critérios podem ser usados para a escolha do modelo mais parcimonioso. Os 

mais utilizados são: 

• Critério de Informação de Akaike (Ale) (Alcaike, 1974). A forma simplificada e 

mais usada do A1C é a seguinte: 

AIC 	log ?„,2 2: 	 (5.3) 

com rra. =p+q+ 1 e N: comprimento da série histórica. 

De acordo com este critério, quando há vários modelos competindo, seleciona-se o que 

produz o valor mínimo de AIC. 

• Critério de Informação Baycsiana (BIC) (Schwarz, 1978). O BIC é expresso como 

segue: 

BIC 	log a?, + niiN°g  N 
	

(5.4) 
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Da mesma maneira que no critério acima, quando há vários modelos, seleciona-se o 

que minimiza B1C. Recomenda-se o uso do BIC quando se tem séries muito grandes. 

5.2 Modelo com sazonalidade estocástica 

Suponhamos agora que a série de vazões yt  tem uma sazonalidade com período conhe-

cido s = 12 meses. 

No caso de séries de vazões, a natureza sazonal se deve às condições climáticas e 

estações do ano. Dessa forma, podemos supor que a observação yt  para um determinado 

mês deve estar correlacionada com as observações do mesmo mês de anos anteriores e com 

as vazões de meses anteriores do mesmo ano. Um modelo que representa essa relação é 

dado por: 

(1)(W)Op(B)yt  =09(B3)0q(B)at(r,„,) 	 (5.5) 

onde 4)(B3) e E(/33) são polinómios em B' de graus P c Q, respectivamente, c cfr(B) e 

0(B) são polinómios de graus p e q, respectivamente. 

Denominamos este modelo por SAIIMA(p,q)(1),Q)s. O critério de Akaike (AIO) e o 

critério de Informação Bayesiano (BIC) para esses modelos podem ser calculados com 

tic 	p+ q pP qQ P 	+ 1. 

5.3 Modelos com parâmetros periódicos 

Uma outra classe de modelos para séries temporais a ser considerada são os modelos 

auto-regressivos periódicos - PAR(p,72). Estes modelos foram inicialmente propostos por 

(Jones & Brelsford, 1967), e posteriormente estudados por (Veechia, 1985) e (Anderson 

Sz Vecchia, 1993). 

Sejam yj, y2, 	,N observações consecutivas de uma série temporal sazonal com.  
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{n— 1, m= 1,...,p 

71, 	711 = 	+ 1, ..., 8 

N , 
período s. Assumiremos s = 12 e que n = — e um numero inteiro, isto é, existem n anos 

completos de dados. Seja t(r,m) = 12(r —1) + m o índice de tempo, onde r = 1, 2, ..., n 

e na = 1, 2, ...,12 denotam os anos e os meses, respectivamente. 

Se a média Pm = E (Nr,m)) e a função de auto-covariância ryi,m  = cov (Yt(r.m), Th(r.m)-j) 

existem e dependem somente de j e In, j > O, então diz-se que yt  é periodicamente 

relacionada ou periódico estacionária com período s. 

Os modelos PAR(pm), onde p„, é a ordem do modelo para cada mês ia, m = 1, 2, ..., 12, 

são expressos como: 

Pm 

Yt(r,m) = Pm 	E (fii,m (Yt(r,m)--i — grn-i) at(r,m) 	 (5.6) 
i=1 

onde /.4„ e (fri„n  são funções periódicas e ai(r,m)  é um ruido branco com N(0,7;1), r, 1  = 

Tm  > 0. 

Os parâmetros ".i.„, podem ser estimados por: 

.„. 	I 	••%71  
gm = 	Yt(r,m) 

7/ 
r=1 

(5.7) 

ou seja, Pm,iii = 1, 2, ..., 12, é a chamada média de longo termo da série de vazões. 

Os modelos PAR definidos em (5.6) foram ajustados usando uma análise 13ayesiana 

para estimar os parâmetros Oi,„4. Nesta aproximação, define-se a função de verossimil-

hança por: 

L.,(4),.,7-,,,IYm) c< 7-414-12exp {—Tf (Ym  — Xm4)„,y(ym  — xm  4)m) } 	(5.8) 

onde 

17,m  = 
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-= 

Yt(1,m) 

Yt(2,m) 

Yi(n,m)/ 

t„, = 

nxi 

øltm 

çb2,. 

\Opm,m 

Xm tz  
Yt(2,m)-1 	Yt(2,in)—prn  

Yt(n,m)-1 • -.Yt(rtgra)—pm nxpm  

Se In < pra, o vetor Y,,, terá (n — 1) linhas e X„, será uma matriz de dimensão 

(n — 1) x pra, idêntica à definida acima, sem a primeira linha. 

Quando não se tem informações sobre os parânictros, a aproximação bayesiana sugere 

o uso de urna densidade de probabilidade a priori não informativa. Assumindo que os 

parâmetros 0,„ e r„, são variáveis independentes e usando a densidade não informativa de 

Jeffreys (Box St Tiao, 1973), a densidade a priori para 0„, e r„, é da forma: 

1 

R-M°  (4:17111 rin) IDC 
'TM 

rm > O 	 (5.9) 

Ajustando a função de probabilidade (Eq. 5.8) e a densidade a priori (Eq. 5.9), segue 

que a densidade a posteriori é dada por: 

7r„,(4)„„ 	a L„,(4),,„7-,,,IY,n)7r(4)„„ r„,) 

Então, param = 1,2, 	a densidade a posteriori é como segue: 
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8 

ll 71-m(4)m, TmlYm) oc 
m=1 

8 

ll T;11-1exP{-21-n  [(4 3m — $mYX:nXm x (4)m — jm) (Ym j)m)1(Ym 37m)] 
m=i 

A independência dos parâmetros Ou, e Tm, 77/ = 1,...,8, permite escrever as densidades 

de probabilidade condicional Normal e Cama, respectivamente, como segue: 

Irm(4)mlerm,Ym) N (i'm,(TrnVm)-1) 

rmer„,143n„Ym) 	(22-1-" , Bni) 

onde 

$771 = ():„Xm)-IX:nYm 

VITI =  (71M 	2P771)XlinXM [(17771 	..'..7TTI)1(17Tra 	gra )] 1  

B,„ = (Y
m  — 9,,,y (Ym  — 9m) 

2 

Neste trabalho, foi usado o algoritmo amostrador de Gibbs para gerar amostras dos 

parâmetros cp„, e Tm. 

Realiza-se a previsão de um passo a frente para o mès m, ofit(n+1,,,.,), usando a função de 

densidade preditiva bayesiana, condicionada às observações anteriores Y„, = (Ytom, •••, Yt(n,8)h 

como segue: 

rim(Yt(n+1,m)Ilfm) = 	

chan Lp,n,m frm 

11„,(yi(n+1,m)143„„ 	Yff,) x 	
(5.10) 

x 11„,(4)„„ 	iY„„) 	 d(frp„,,„, drm 
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onde Llm(yt("1,m)14)m, Tm, Ym) é a função de densidade de Ygn+1,m)  condicionada aos 

parâmetros q5m, Tm  e aos dados Ym, e 11m(4).„„ TmlYm) é a densidade a posteriori destes 

parâmetros. 

A solução da equação (5.10) mostra-se difícil de ser obtida analiticamente. Como 

alternativa utiliza-se o método de integração Monte Carlo. 

Além disso, a previsão de passo um é estimada considerando-se as amostras geradas 

pelo algoritmo amostrador de Gibbs, dada por: 

+co 

Ebt(re-1-1,m)!Yrn) r- 	iit(n+1,m)Ilm(Yt(n+1,m)1Ym)dyt(n+ 1,m) 	(5.11) 

Substituindo a equação (5.10) na equação (5.11) e mudando a ordem de integração, a 

equação (5.11) pode ser escrita como 

E(yt(n+i,m)IYm) .1 	... 
E;(111(n 1,MOM, TM, YM) X 

4.1.171 4.2" innitn ttn 

	

X 1  irn (41)M, Trn 	 (01fin 429771...  (14)Pmfin drin 

Portanto, uma estimativa de Monte Crido para a equação (5.12) é dada por: 

A4 

(Ye(n + iM)IYM) = m Emyt0,+,,m)isci) TU)  Ym  ) m m 
— j=1 

(5.12) 

(5.13) 

Denotamos a previsão de yt(n+j,m)  por („+),m)  = E(ymn+j,m)iYm), a qual é estimada 

pela equação (5.13), que apresenta cálculos simples de previsão devido ao uso do algoritmo 

de simulação de Monte Cano em Cadeia de Markov (MOMO). 
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Usando o modelo PAR(p,n), escrito como segue: 

Dm 

Yt(n+1,m) = E(Pi,m 	 at(n- I,m) 
i=1 

onde ai(7,-1,,,,)  •-•-• N(O, rj,i), a função densidade de probabilidade de ...à(n+1,m), condicionada 

aos parâmetros (km  e Tm  e às observações anteriores, é dada por: 

ntn(Yl(n+1,m)14)m, Tm, Ytn) oc 

, 
1-Á exp --kys(n+ifin) — (hm 	 — ••• 0p.m Yt(n+1,773)-Pm )2  2 

A densidade preditiva bayesiana do valor futuro yt(n.+1,„2)  apresenta um valor esperado 

COMO segue: 

E(Y1(n+ 1,773)14'm Tm Ym) = 0.1fin Yl(n+1,m)- 1 + •• • + OPTnstn Yt(n+1,m)-pm 

Observa-se que ant(n+1,m) = N8+1 e os valores anteriores são If1(n+1,m)-1 = tina, Yt(n+1,m)-2 = 

Yns- 11 • • • Yl(n +I ,m)-p,,, = y723-pm  • 

Dessa forma, 

E(Yt(n+1,m) 	72), Ym) = (P(im Yns ••• (e,m Yl(n+1,m)-p„, 
	(5.14) 

Substituindo a equação (5.14) na equação (5.13), a previsão de Dt(n.+1,m) pode ser 

computada usando o MCMC. 

Considerando que as vazões afluentes a um sistema hidrotermico apresentam uma certa 

periodicidade, a utilização deste método para a previsão das vazões torna-se vantajosa. 

A correlação da medida presente com a medida imediatamente passada e com as médias 

passadas no mesmo ponto de períodos anteriores das séries hicirolOgicas pode tornar inade- 
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quaxlo o uso de modelos auto-regressivos (AR). Daí, torna-se adequado o uso dos modelos 

auto-regressivos periódicos (PAR). 

Neste trabalho, optamos pelo modelo auto-regressivo periódico de ordem 2 (PAR(2)) 

para fazer a previsão das vazões afluentes. O algoritmo de previsão foi desenvolvido 

utilizando o software MATLAB, versão 4.2.b (ver Apêndice C). 
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Capítulo 6 

Resultados 

Neste capitulo, são apresentadas as soluções para o problema de planejamento de 

sistemas hidrotérmicos obtidas pela política de malha fechada (PDE) e pela política de 

malha semi-aberta (modelo Equivalente Certo). Os estudos foram efetuados para três 

usinas, individualmente, sendo elas Fumas, Emborcação e Água Vermelha. 

Adotou-se uma função de custo quadrática para representar o custo da geração com-

plementar: 

(A -14)2  
Ct(Dt  — Ht) = 

2 

onde Dt  representa o mercado de energia elétrica a ser atendido e foi assumido como igual 

a 80 % da capacidade instalada na usina em estudo. 

O estudo foi feito, inicialmente, calculando-se as tabelas de decisões ótimas pelo algo-

ritmo da PDE, adotando-se um modelo markoviano para as vazões. Essa otimização foi 

feita para um horizonte de dez anos (120 meses) e selecionou-se as tabelas do primeiro 

ano (12 meses), uma vez que a demanda é a mesma para todos os anos. Então, simulou-se 

a operação da usina, adotando-se as tabelas de decisão de defluência ótima obtidas por 

PDE, para um horizonte de planejamento de dois anos (24 meses). Em seguida, escolheu-

se períodos de dois anos desta simulação, em que o reservatório iniciou e terminou cheio, 
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e para estes períodos simulou-se a operação da usina, usando o modelo Equivalente Certo 

com as mesmas condições de contorno. 

Os testes com o algoritmo do modelo Equivalente Certo foram realizados para vários 

cenários de vazão Inicialmente, utilizou-se a média de longo termo (MLT) e, em seguida, 

selecionou-se, do histórico de 60 anos (1931-1990), períodos de vazões baixas (períodos 

secos) e de vazões altas (períodos chuvosos). Esses resultados são mostrados a seguir. 

6.1 Testes utilizando a MLT 

Apresentamos aqui os resultados obtidos, utilizando-se o modelo Equivalente Certo, 

considerando como vazões afluentes a média de longo termo do histórico de vazões (MLT) 

e variações da MLT, sendo utilizado um histórico de 60 anos (19314990). Foi adotado 

como início das otimizações o mês de maio, inicio do período seco, e como final o mês de 

abril, final do período de afluências mais elevadas, coincidindo com o ano hidrológico. Os 

gráficos nas figuras 6.1 a 6.24 mostram os dois anos do horizonte de planejamento para 

as usinas de Furnas, Emborcação e Água Vermelha. 

O algoritmo do modelo Equivalente Certo considera como estado inicial do reservatório 

seu volume máximo, liberando o estado final. No entanto, adotou-se um custo terminal 

para valorizar o enchimento do reservatório no último estágio de armazenamento O custo 

terminal foi calculado pelo método dos mínimos quadrados (ver Apêndice A). 

Uma descrição das usinas é dada na tabela 6.1. 

Usina Vol. Min. 

(hm3) 

Vol. Máx. 

(hm3) 

Turb. Min. 

(m3/s) 

Turb. Máx. 

(m3/s) 

Pot. Instalada 

(MW) 

Furnas 5733 22950 258 1719 1312 

Emborcação 4669 17190 125 1098 1192 

5856 11025 482 2922 1380 Água Vermelha 

TABELA 6.1 - Dados das usinas de Furnas, Emborcação e Água Vermelha 
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6.1.1 Resultados para a usina de Furnas 

Foram realizados testes do uso do algoritmo EC para Furnas, considerando-se variações 

nas vazões afluentes MLT. As figuras 6.1 e 6.2 apresentam as trajetórias de volume ar-

mazenado, turbinagem e geração obtidas, considerando-se como vazões afluentes a MLT. 
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FIG.6.1 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Furnas 
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FIG.6.2 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Furnas 

Nota-se que o reservatório enche no final do primeiro ano e no final do segundo ano e 

depleciona até 60 % do volume útil. 
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As figuras 6.3 e 6.4 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 80 % 

da MLT. 

FIG.6.3 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Fumas 

FIG.6.4 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Rimas 

Observamos que, quando a afluência e &mu-linda (80 % da MLT), o volume armazena-

do mínimo, neste horizonte de planejamento de dois anos, representa 68 % do volume útil. 

Tal fato se deve às precauções do resevatório com relação à falta de água para recuperação 

do volume. 
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As figuras 6.5 e 6.6 apresentam resultados obtidos para vazões iguais a 60 % da MLT. 
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FIG.6.5 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Furnas 

FIG.6.6 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Furnas 

Considerando a afluência igual a 60 % da MLT, o volume armazenado mínimo é igual a 

75 % do volume útil, como mostra a figura 6.5. Portanto, quando a afluência apresenta-se 

baixa, a tendência é armazenar o máximo de água para evitar problemas na recuperação 

do volume. 
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As figuras 6.7 e 6.8 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

120 % da MLT. 
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FIG.6.7 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Furnas 

FIG.6.8 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Furnas 

Observamos que, quando a afluência é aumentada (120 % da MLT), o reservatório 

enche no final de cada ano, mas apresenta um deplecionamento de 48 % do volume útil, 

o que possibilita uma geração térmica pequena, como mostra a figura 6.8. 
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As figuras 6.9 e 6.10 apresentam os resultados para vazões iguais a MLT. 
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6.1.2 Resultados para a usina de Emborcação 

Apresentamos os testes do uso do algoritmo EC para a usina de Emborcação, con-

siderando como afluências variações da MLT. 

FIG.6.9 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Emborcação 

FIG.6.10 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Emborcação 
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Como pode ser visto na figura 6.9, o reservatório enche no final de cada ciclo e apresenta 

como volume mínimo 68 % do volume útil. Verifica-se que a operação ótima caracteriza-se 

pelo enchimento periódico do reservatório no final do ciclo hidrológico. 

As figuras 6.11 e 6.12 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

80 % da MLT. 

FIG.6.11 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Emborcação 
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FIG.6.12 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Emborcação 

Considerando uma afluência igual a 80 % da MLT, o volume mínimo armazenado no 

reservatório é de 75 % do volume útil, como mostra a figura 6.11. 
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As figuras 6.13 e 6.14 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

60 % da MLT. 
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FIG.6.13 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem da usina de Emborcação 

FIG.6.14 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Emborcação 

Observa-se que, considerando uma afluência baixa (60 % da MLT), a tendência é 

maximizar o armazenamento médio do reservatório, como pode ser visto na figura 6.13, 

que apresenta um deplecionamento de apenas 20 % do volume útil. 
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1.3;héarrnige 

As figuras 6.15 e 6.16 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

120 % da MLT. 

FIC.6.15 - rhajetOrias ótimas de volume e turbinagem da usina de Emborcação 

F1C.6.16 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Emborcação 

Considerando uma afluência acima da MLT (120 % da MLT), o reservatório apresenta 

um volume mínimo armazenado de 62 % do volume útil no final do período seco e início 

do período chuvoso, o que proporciona uma menor geração térmica, como mostra a figura 

6.16. 
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FIC.6.18 - 'frajetórias ótimas de geração da usina de Água Vermelha. 

6.1.3 Resultados para a usina de Água Vermelha 

As figuras 6.17 e 6.18 apresentam os resultados para a usina de Água Vermelha, 

considerando-se vazões iguais a MLT. 
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FIC .6.17 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Água Vermelha. 

Como mostra a figura 6.17, o reservatório permanece cheio em vários meses do horionte 

de planejamento e apresenta um volume final igual ao volume máximo, deplecionando 

aproximadamente 50 % do volume útil nos meses que antecedem o período chuvoso. A 

geração térmica cai a zero nesse período, já que a afluência é alta e a capacidade do 

reservatório é pequena. 
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As figuras 6.19 e 6.20 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

80% da MLT. 

FIG.6.19 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Agua Vermelha. 

FIG.6.20 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Água Vermelha. 

Para vazões iguais a 80 % MLT, o reservatório depleciona mais de 90 % do volume 

útil nos meses que antecedem o período chuvoso e consegue recuperar o volume máximo 

no final de cada ciclo. Dessa maneira, a geração térmica cai a zero, como mostra a figura 

6.20. 
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As figuras 6.21 e 6.22 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

60% da MLT. 
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FIG.6.21 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Água Vermelha. 

FIG.6.22 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Água Vermelha. 

Quando a vazão é diminuída para 60 % da MLT, o reservatório apresenta um volume 

mínimo armazenado de 5 % do volume útil e enche no final do horizonte de planejamento, 

como pode ser visto na figura 6.21. 
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As figuras 6.23 e 6.24 apresentam os resultados obtidos para vazões afluentes iguais a 

120% da MLT. 
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FIG.6.23 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Água Vermelha. 

FIG.6.24 - Trajetórias ótimas de geração da usina de Água Vermelha. 

Para vazões iguais a 120 % da MLT, o reservatório permanece cheio durante vários 

meses do horizonte de planejamento, como mostra a figura 6.23, apresentando um volume 

mínimo armazenado de 65 % do volume útil. A vazão acima da MLT permite uma 

turbinagem máxima durante o período chuvoso, fazendo com que a geração térmica caia 

a zero nesse período. 
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6.2 Testes utilizando vazões previstas 

Nestes testes, apresentamos a comparação entre as soluções obtidas por PDE e pelo 

EC, considerando vazões previstas para alguns anos do histórico de vazões. Utilizamos 

valores observados para as vazões para uma otimização a posteriori, visando a comparação 

desta solução com as soluções da PDE e do EC para vazões previstas. 

6.2.1 Resultados para a usina de Furnas 

Para a usina de Furnas, consideramos previsões para os anos de 1971-1973 (vazões 

baixas) e 1987-1989 (vazões altas). 

As figuras 6.25 e 6.26 apresentam os resultados da aplicação da PDE e do EC para o 

período de vazões baixas. 
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FIG.6.25 - Trajetórias ótimas de volume e turb. de Furnas para vazões de 1971-1973. 
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FIG.6.26 - Trajetórias ótimas de geração de Furnas para vazões de 1971-1973. 

Observamos, para esses anos de vazões baixas, que a PDE termina com um volume 

final inferior ao do EC, sendo igual a 76 % do volume útil. Este comportamento na 

trajetória de volume, inferior para a PDE, é observado nos 24 meses, como mostra a 

Figura 6.17. O EC apresenta um volume final igual a 93 % do volume útil, considerando-

se vazões previstas, e enche o reservatório no final do segundo ano, no caso de vazões 

observadas. O fato da PDE terminar com um volume inferior leva a uma menor geração 

de energia térmica, quando comparada ao EC, como mostra a figura 6.26. 
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Para os anos de 1987-1989, os resultados são apresentados nas figuras 6.27 e 6.28. 

FIG.6.27 - Trajetórias ótimas de vol. e turb. de Furnas para vazões de 1987-1989. 
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FIG.6.28 - Trajetórias ótimas de geração de Furnas para vazões de 1987-1989. 

Esses anos podem ser carcterizados como anos com vazões médias. Observa-se na 

figura 6.27 que a PDE apresenta um volume no último mês inferior ao do EC, sendo 

igual a 82 % do volume útil, o que leva a uma geração térmica menor que a apresentada 

pelo EC, como mostra a figura 6.20. No caso do EC, considerando-se vazões previstas, o 

reservatório termina o segundo ano com 94 % do volume útil, bem próximo do volume 

final obtido, considerando-se vazões observadas, que é de 98 % do volume útil. 
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6.2.2 Resultados para a usina de Emborcação 

Para a usina de Emborcação, foram utilizadas vazões previstas para os anos de 1953-

1955 (vazões baixas) e 1987-1989 (vazões altas). 

As figuras 6.29 e 6.30 apresentam os resultados da aplicação da PDE e do EC para o 

período de vazões baixas. 

FIG.6.29 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Emborcação para vazões de 

FIG.6.30 - Trajetórias ótimas de geração de Emborcação para vazões de 1953-1955. 
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Como pode ser observado na Figura 6.29, a PDE apresenta uma trajetória de volume 

inferior a do EC, sendo o volume final igual a 75 % do volume útil. Na otimização para 

vazões previstas, o EC apresenta uma trajetória de volume superior a da PDE no segundo 

ano, terminando com um volume final igual a 85 % do volume útil. Quando utilizamos as 

vazões observadas, o EC apresenta uma trajetória de volume que enche o reservatório no 

final de cada ano. Analisando as trajetórias de geração, observa-se que a PDE consegue 

uma geração térmica inferior a do EC. 

Para os anos de 1987-1989 os resultados são apresentados nas figuras 6.31 e 6.32. 
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FIG.6.31 - Trajetórias ótimas de vol. e turb. de Emborcação para vazões de 1987-1989. 
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FIG.6.32 - Trajetórias ótimas de geração de Emborcação para vazões de 1987-1989. 
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No caso de vazões médias, as trajetórias de volume da PDE e do EC apresentam-se 

bem próximas durante o primeiro ano, como pode ser visto na Figura 6.31, sendo que a 

PDE não enche o reservatório no final desse ciclo, como acontece com o EC para vazões 

previstas e observadas. No segundo ano, a PDE apresenta uma trajetória de volume 

inferior à do EC, sendo o volume final igual a 81 % do volume útil. O EC apresenta um 

volume final próximo de 90 % do volume útil, considerando-se vazões previstas. No caso 

de vazões observadas, o reservatório atinge um volume final igual a 99 % do volume útil. 

Observa-se uma proximidade nas trajetórias de geração das duas abordagens, com a PDE 

apresentando uma geração térmica inferior à do EC. 

6.2.3 Resultados para a usina de Água Vermelha 

As figuras 6.33 e 6.34 apresentam os resultados da aplicação da PDE e do EC para 

a usina de Água Vermelha, considerando-se vazões previstas para os anos de 1987-1989 

(vazões médias). 
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FIG.6.33 - Trajetórias ótimas de volume e turbinagem de Água Vermelha para vazões de 

1987-1989. 
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FIG.6.34 - Trajetórias ótimas de geração de Água Vermelha para vazões de 1987-1989. 

Como pode ser visto na figura 6.33, a trajetória de volume da PDE permanece acima 

de 80 % do volume útil. O EC apresenta um volume armazenado igual ou próximo ao 

volume mínimo no período chuvoso (Novembro a Março) e recupera o volume no final do 

primeiro ano hidrológico, mas não atinge o volume máximo no final do segundo ano. No 

caso de vazões observadas, o reservatório enche no final do horizonte de planejamento. O 

EC apresenta uma trajetória de geração térmica inferior à da PDE, como mostra a figura 

6.34. 

As Tabelas 6.2 e 6.3 apresentam a comparação dos resultados obtidos pela PDE e pelo 

modelo EC com as decisões ótimas de operação obtidas a posteriori, utilizando o histórico 

de vazões. 

Usina Período de planejamento PDE (%) EQ. CERTO (%) 

Furnas 1971-1973 76,0 93,0 

1987-1989 82,3 94,4 

Emborcação 1953-1955 74,6 84,6 

1987-1989 80,9 89,2 

Água Vermelha 1987-1989 97,4 80,0 

TABELA 6.2 - Volume final da PDE e do EC (% do volume útil) 
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Usina Período de planejamento PDE (%) EQ. CERTO (%) 

Furnas 1971-1973 82,7 99,7 

1987-1989 85,3 99,5 

Emborcação 1953-1955 86,5 95,5 

1987-1989 83,1 93,6 

Água Vermelha 1987-1989 275,8 89,0 

TABELA 6.3 - Custo de geração obtido pela PDE e EC (% do ótimo global). 

A tabela 6.2 mostra uma comparação entre o modelo EC e a PDE, analisando os 

volumes finais obtidos por essas duas técnicas comparados ao volume útil. Como pode ser 

observado, o modelo EC apresenta um volume final supedor ao da PDE e hem próximo 

do volume útil. Assim, a PDE aparece em desvantagem, já que não consegue fechar o 

ciclo de dois anos com o reservatório próximo do volume máximo. 

A tabela 6.3 apresenta a comparação entre os custos de gerações da PDE e do EC 

com relação ao custo ótimo da operação da usina, obtido a posteriori, supondo o perfeito 

conhecimento das vazões. Observa-se que o EC apresenta um custo de geração bem 

próximo do ótimo. Já a PDE oferece um custo de geração menor que o custo ótimo, 

no caso de Furnas e Emborcação. No entanto, deve-se considerar o fato de que a PDE 

termina o ciclo com um volume armazenado menor que o volume útil para essas usinas, 

como pôde ser visto em todos os testes realizados. 

Além disso, a análise dos dados deve ser feita levando-se em consideração que o modelo 

EC utiliza modelos estocásticos para a previsão das vazões mais adequados que a PDE, 

que usa o modelo markoviano. Dessa forma, os valores previstos para um determinado 

período no modelo EC estão mais próximos dos valores reais das vazões neste período. 

Considerando o efeito do volume final apresentado por cada uma das duas abordagens, 

temos um custo associado à geração que poderia ser obtida com esse volume. Essa geração 

pode ser calculada como: 
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= P•href • 
2.628 

onde 	p é produtibilidade específica da usina; 

href  é a altura de queda de referência da usina; 

vol, é o complemento do volume final com relação ao volume útil; 

g, é dado em MVST. 

Os dados utilizados para cada usina estão na tabela 6.4. 

Usina P liref(m) Volume Útil (hm” 

Furnas 0,88 88,4 17217 

Emborcação 0,89 124,3 12521 

Água Vermelha 0,90 53,5 5169 

TABELA 6.4 - Dados das usinas de Fumas, Emborcação e Água Vermelha. 

Utilizando os dados apresentados na tabela 6.4, o custo final de geração para cada usina 

em questão, que corresponde ao custo de operação durante os dois anos de planejamento 

mais o custo associado ao volume final, é mostrado na tabela 6.5. 

Usina Período de planejamento PDE (%) EQ. CERTO (%) 

Fumas 1971-1973 35,0 4,6 

1987-1989 21,0 3,2 

Emborcação 1953-1955 20,9 7,8 

1987-1989 8,6 1,2 

Água Vermelha 1987-1989 175,8 -9,0 (4) 

TABELA 6.5 - Custo final de geração obtido pela PDE e EC (% acima do ótimo global). 

(vote) 
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Nota-se, pela tabela 6.5, que a PDE e o EC apresenta um custo final de geração maior 

que o custo ótimo, quando considera-se o custo associado ao volume final do reservatório. 

Além disso, o modelo EC mostra-se vantajoso, em termos de minimização do custo de 

geração, já que apresenta um custo mais próximo do ótimo. Em (*), -9 % significa que 

o EC permite um custo final de geração 9 % abaixo do ótimo global para a usina de 

Água Vermelha. Já a PDE apresenta um custo muito acima do ótimo global (175,8 %), 

conseqüência de se manter o reservatório próximo ou igual ao volume máximo durante 

todo o horizonte de planejamento. 
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6.3 Previsão das vazões afluentes 

Abaixo, apresentamos previsões para alguns anos do histórico de vazões de cada uma 

das usinas em estudo, utilizando o modelo PAR de ordem 2. Os gráficos mostram as 

trajetórias das vazões previstas e observadas. 

Avalia-se o erro de previsão segundo dois critérios: 

E mp  

T 	y(t) 

1 
EMQ = Dy(t) — yobs(t))2  

t=i 

onde y(t) é a vazão prevista para o mês t, y(t) é a vazão observada para o mês t, EMP 

denota o erro médio percentual e EMQ denota o erro médio quadrático. 

6.3.1 Usina de Fumas 

O gráfico 6.35 apresenta previsões para anos com vazões baixas e o gráfico 6.36 mostra 

previsões para anos com vazões médias e altas para a usina de Furnas. 

FIC.6.35 - Previsão para a usina de Rimas nos anos de (a) 1953-1955 e (b) 1971-1973. 
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FIC.6.36 - Previsão para a usina de Furnas nos anos de (a) 1987-1989 e (13) 1983-1985. 

O erro de previsão das vazões de Furnas, para cada um dos períodos são mostrados 

na tabela 6.6. 

Período de previsão EMP (%) EMQ 

1953-1955 23,6 5,82x 104  

1971-1973 26,8 6,78x 104  

1987-1989 16,6 4,56x 104  

1983-1985 18,0 1,33x 105  

TABELA 6.6 - Erro na previsão das vazões de Fumas. 

6.3.2 Usina de Emborcação 

O gráfico 6.37 apresenta previsões para anos com vazões baixas e o gráfico 6.38 mostra 

previsões para anos com vazões médias e altas, para a usina de Emborcação. 
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FIG.6.37 - Previsão para a usina de Emborcação nos anos de (a) 1953-1955 e (b) 

1971-1973. 
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FIG.6.38 - Previsão para a usina de Emborcação nos anos de (a) 1987-1989 e 

(b) 1983-1985. 
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A tabela 6.7 apresenta o erro na previsão das vazões de Emborcação. 

Período de previsão EMP (%) EMQ 

1953-1955 34,2 3,55 x104  

1971-1973 22,2 3,46 x104  

1987-1989 10,6 1,31 x104  

1983-1985 17,4 2,69 x104  

TABELA 6.7 - Erro na previsão das vazões de Emborcação. 

6.3.3 Usina de Água Vermelha 

O gráfico 6.39 apresenta previsões para anos com vazões baixas e o gráfico 6.40 mostra 

previsões para anos com vazões medias e altas, para a usina de Água Vermelha. 
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FIG.6.39 - Previsão para a usina de A. Vermelha nos anos de (a) 1954-1956 e (b) 

1969-1971. 
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FIG.6.40 - Previsão para a usina de A. Vermelha nos anos de (a) 1987-1989 e (b) 

1983-1985. 

A tabela 6.8 mostra o erro na previsão das vazões de Água Vermelha, para os vários 

períodos considerados. 

Período de previsão EMP (%) EMQ 

1954-1956 25,3 2,58 x105  

1969-1971 31,7 3,21 x105  

1987-1989 12,5 1,57 x105  

1983-1985 17,6 4,86 x105  

TABELA 6.8 - Erro na previsão das vazões de Água Vermelha. 

Observa-se, pelos gráficos das figuras 6.35 a 6.40, que há um erro de previsão maior 

durante os meses chuvosos do ano (Novembro a Março), o que já era esperado, pois as 

vazões, durante esses meses, apresentam grande variância. 

O modelo PAR(2) consegue uma boa previsão para as vazões afluentes. Ressalta-se 

que a adequação dos modelos de previsão é fundamental para o bom desempenho do 

modelo Equivalente Certo. 
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Propostas futuras 

Trabalhos futuros serão realizados procurando um melhor desempenho e adequação 

do modelo Equivalente Certo para o problema de planejamento da operação de sistemas 

hidrotérmicos. Algumas propostas são: 

1. Considerar outros modelos de previsão que possam ser utilizados no modelo EC, 

tais como modelos de redes neurais. 

2. Pesquisar outras distribuições a serem utilizadas na previsão das vazões pelo modelo 

markoviano (PDE), que possam se mostrar mais adequadas aos dados de vazões. 

3. O método de segunda ordem utilizado no EC apresenta problemas na derivada 

da função de transição de estado quando o reservatório atinge o volume máximo. É 

necessário contornar esses problemas para se obter um melhor desempenho do modelo 

EC. Uma alternativa é usar o algoritmo de Programação Dinâmica Deterministica, mas 

isso pode levar a um grande esforço computacional para o EC. 

3. Simular a operação da usina para um horizonte de planejamento maior que 2 anos, 

o que pode levar a uma análise mais precisa dos resultados. 

4. Simular a operação para sistemas com várias usinas e verificar os efeitos do uso do 

modelo a resevatório equivalente. 
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Apêndice A 

Ajuste de mínimos quadrados da função custo terminal 

O ajuste da função «x) = az2  + bz + e é feito pelo método dos mínimos quadrados 

como segue. 

100 

Seja S(a, li, e) = II(C - az2  — bx - e)2  o erro no ajuste da função iP. Minimizando 

esta função erro otêm-se: 

100 	100 	100 	100 

aLz4 + bEx3  + e 	= > Cz2 
i,=1 	,t=1 	ttl 

100 	100 	100 	100 

aLx3 +b>jx2+cx = ECX 

100 	100 	 100 

a+b»+100c=C  

que pode ser escrito na forma matricial: 

A.V=B 
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onde 

A 

/ 100 	100 	100 

e 	B 

/100 

Ex4 	x3  Ex2  »X2  
n=1 	n=1 	n=1 

100 	100 	100 

n=1 

100 

Ex3  Ex2  Ex ECx 
n=1 	n=1 	n=1 

100 	100 

n=1 

los 

Ex2  Ex 	100C EC  
\n=1 	n=1 

k 
 n=1 

O vetor V = (a b c)T contêm os parâmetros da função quadrática ajustada. Dessa 

forma, os parâmetros a, b e c são encontrados fazendo-se: 

V= 

A tabela 1 contém os parâmetros da função custo terminal ajustada para as usinas de 

Furnas, Emborcação e Água Vermelha. 

Usina a b c 

Fumas 0.0010705481 -47.0056474815 555544.3575347356 

Emborcação 0.0002763037 -28.1418005320 434656.9933532336 

Água Vermelha 0.0133887485 -259.0434224084 1251954.6676812520 

TABELA 6.2 - Parâmetros da função quadrática ajustada pelo método dos mínimos 

quadrados. 
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Apêndice B 

Algoritmo do Modelo Equivalente Certo 

olear; 
format long e 

%-- 
% Leitura dos coeficientes dos polinômios cota x volume e turbinagem x cota: 

entr 1=fopen('poli.txt'); 
PV=fscanf(entr 1,'%f,inf) 
PU=fscanf(entr 1,1%fl,inf) 
fclose(entr 1) 

% Leitura dos dados: 
% Horizonte de planejamento (meses). 
% Rendimento turbina/gerador 
% Volume máximo (hm3). 
% Volume mínimo (hm3). 
% Turbinagem máxima (m3/s). 
% Turbinagem mínima (m3/s). 
% Detluência máxima (m3/3). 
% Parâmetro de convergência do algoritmo (0<w<l) 
% (É necessário ajustar o parâmetro para cada afluência 
e usina considerada). 

entr2=fopen('dado.txt'); 
dad o=fscangentr2,1%f,inf) 
fclose(entr2) 

T=dado(1); 
ro=dado(2)*9,81 e-3 ; 
xmax=dado(3); 
xmin=dado(4); 
Q=dado(5); 
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umin=dado(6); 
umax=dado(7); 
w=dado(8); 

% Volume inicial do reservatório: 
x( I )=xmax; 

%-- 
% Leitura dos coeficientes da função custo terminal: 

entr3=fopen('coef.txt'); 
CO=fscanfentr3,1%f,inf) 
fclose(entr3) 

% 'for' de otimização: 
j=1; 

% Leitura da demanda: 

entr4=fopen('demae.txt'); 
DM=fscanfentr4,w/og',[24,120]); 
fclose(entr4) 

DMM=DM(:,5*(j-1)+1:5*j); 
d=DMM(:); 

% Leitura das vazões afluentes: 
% baixa.txt, media.txt, alta.txt (previstas) 
% baixar.txt, mediar.txt, altar.txt (observadas) 
% mIt.txt (média de longo termo) 
% m1180.1xt (80% da MLT) 
43/0 m1160.txt (60% da MLT) 
% m11120.txt (120% da MLT) 

entr5=fopennaixa.txf); 
AF=fscanfentr5,1%g',[24,120]); 
fclose(entr5) 

AFF=AF(:,5*(j-1)+1:5*j); 
y—AFF(:); 

% Vetor das turbinagens iniciais: 
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u=y; 

% Inicio da otimização: 
v0=0; 
for i=1:T-1 

x(i+ I )=x(i)+2.628*(y(j)-u(i)); 
if x(i+1)>xmax 
x(i+1)=xmax; 
u(i)=y(i)+(x(i)-xmax)/2.628; 

elseif x(i+0<xmin 
x(1+1)=xmin; 
u(i)=y(i)+(x(i)-xmin)/2.628; 

end 
h I (i)=PV(1)+PV(2)*x(i)+PV(3)*x(i)^2+PV(4)*x(i)^3+PV(5)*x(i)^4; 
h2(i)=PU( I  
if u(i)<Q 

1(i)=(d(1)-ro*(h I (0-h2(i))*u(i))^2/2; 
else 

I(i)=(d(i)-ro*(h I (0-h2(j))*Q)^2/2; 
end 
viv0+1(i); 

end 

% Função custo terminal: 
CT= 1; 
IT=CT*(C0( I )*x(T)^2 + CO(2)*x(T) + CO(3)); 

v0=v0+IT; 
a(T)=0; 

% Iterações: 

for k= 1:1000; 
IT=CT*(C0(1)*x(T)^2 + CO(2)*x(T) + CO(3)); 
IxT=CT*(2*C0(1)*x(T) + CO(2)); 
bocT=2*C0(1)*CT; 

% 'for' para o cálculo de alfa e beta, utilizados na atualização das 
% variáveis de controle u(i). 

for i=T-l:4:1, 
% 	------------ 

% Cálculo das sequênicas (vx} e (vxx} 

if i==T-1 
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vx(i+1)=1xT; 
vxx(i+1)=1xxT; 

end 

% Polinômio cota x volume (hl (x(i))) e turbinagem x cota (112(u(i))). 
% 

	

	 --------------- 	------------- 
hl(i)=PV(1)+PV(2)*x(i)+PV(3)*x(i)^2+PV(4)*x(i)^3+PV(5)*x(i)^4; 
112(i)=PU(1)+PU(2)*u(1)+PU(3)*u(i)^2+PU(4)*u(i)^3+PU(5)*u(i)^4; 

% Derivadas primeiras e segundas de h 1 e h2 

d h 1 (i)=PV(2)+2*PV(3)*x(i)+3*PV(4)*x(i)^2+4*PV(5)*x(i)^3; 
ddhl (i)=2*PV(3)+6*PV(4)*x(i)+12*PV(5)*x(i)^2; 
dh2(i)=PU(2)+2*PU(3)*u(i)+3*PU(4)*u(i)^2+4*PU(5)*u(i)^3; 
ddh2(i)=2*PU(3)+6*PU(4)*u(i)+12*PU(5)*u(i)^2; 
if (x(i)<=xmax+2.628*(u(i)-y(i))) & (x(1)>=xmin+2.628*(u(i)-y(i))) 
fx=1;fu=-2.628; 

elseif x(i)>xmax+2.628*(u(i)-y(i)) 
fx=0;fu=0; 

elseif x(i)<xmin+2.628*(u(i)-y(0) 
fx=0;fu=0; 

end 
fxx=0;fuu=0;fux=0; 

if u(i)<Q 
hx(i)=-ro*(d(i)-ro*(h 1 (i)-h2(i))*u(i))*dh I (i)*u(i)+vx(i+1)*fx; 
hu(i)=ro*(d(i)-ro*(h1(i)-h2(i)ru(i))*(dh2(i)*u(i)-hl(i)+112(i))+vx(i+1)*fu; 
hxx(i)=ro^2*u(i)^2*(dhl (i)^2+(h1(i)-112(0)*ddhl (0)- 

ro*u(i)* d(i)* ddh1(0-Fvx(i+ 1 )tfxx; 
huu(i)=ro^2*((dh2Oru(i)-h1(i)+h2(0)^2)-Fro*(d(i)-ro*(h1(i)-

112(i)ru(i))*(ddh2(i)*u(i)+2*dh2(i))+vx(i+ 1 )tfuu; 
else 

hx(i)=-ro*(d(i)-ro*(h 1 (i)-112(i))*Q)* dh 1 (i)*Q+vx(i+ 1 )*fx; 
hu(i)—ro*Q*(d(i)-ro*(h1(i)-112(1))*Q)*dh2(i)+vx(i+l)fu; 
hxx(i)=roA2*Q^2*(dh1 (i)^2+(h1(i)-h2(i))*dhl (i))-ro*Q1/41(i)* ddh 1 (i)+vx(i+ 1 )*fxx; 
huu(i)--rô 2*Q^2*d112(i)^2+ro*Q*(d(i)-ro*(h1(0-h2(i))*Q)*ddh2(i)+vx(i+1)*fuu; 

end 
hux(i)=vx(i+1)*fux; 

04 	 

% Cálculo A(i), B(i) e C(i), utilizados para calcular as sequências (vx) e (vxx). 
% 	 ----- 	 ------------------------- 

A(i)=hxx(i)+fx'*vxx(i+1)*fx; 
B(0=hux(i)+ful*vxx(i+1)*fx; 
C (i)=huu(i)+fu'svxx(i+1)*fu; 

% Cálculo das variáveis (alfa(i)) e (beta(i)}, e também da sequência (a(i)}. 
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alfa(i)=-inv(C(i))*hu(i); 
beta(i)=-inv(C(i))*B(i); 
a(i)=a(i+1)-(w-(w^2)/2)*(hu(i)I* inv(C(i))*hu(i)); 
if i<=T-1 

vx(i)=hx(i)+beta(i)I* hu(i); 
vxx(i)=A(i)-8(i)1* inv(C(1))*B(i); 

end 
end 

% Atualização das leis de controle u(i). 

xn(I)r-x(1); 
v=0; 
for i=1:T-I 

dx(i)=xn(i)-x(i); 
du(i)=w*alfa(i)+beta(i)*dx(i); 

% 	if du(i)>(umax-u(i)); 
% 	du(i)=umax-u(i); 
% 	elseif du(i)<(umin-u(i)) 
% 	du(0=umin-u(i); 
% end 

u(i)=u(i)+du(i); 
xn(i+ I )=xn(i) + 2.628*(y(i)-u(i)); 

% Polinômio cota x volume (hl (x(i))) e turbinagem x cota (h2(u(i))). 

h 1 (i)=PV( I )+PV(2)*x(i)+PV(3)*x(i)^2+PV(4)*x(i)^3+PV(5)*x(i)^4; 
112(i)=PU( I )+PU(2)*u(i)+PU(3)*u(i)^2+PU(4)*u(i)^3+PU(5)*u(i)^4; 

% Cálculo do custo de geração. 

if u(i)<Q 
q(i)=u(i); 

else 
q(I)=Q; 

end 
gh(i)=ro*(h I (0-h2(i))*q(i); 
gt(i)=d(i)-gh(i); 
if gt(i)<0 
gt(i)=0; 

end 
l(1)=0.5*(d(i)-gh(i))^2; 
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v=v+1(i); 
end 
melhora(k)=a(1), 
x=xn; 
vf(k)=v + CO(1)*(x(T)^2) + CO(2)*x(T) + CO(3), 

end 

%Saidas do programa: 
% 	vazões previstas: saida I .txt (vazões baixas) 

saida2.txt (vazões médias) 
% 	vazões observadas: saidalr.txt (vazões baixas) 

saida2r.txt (vazões médias) 
% usando MLT: 	saidamluxt (MLT) 

saida80.txt (80% da MLT) 
saida120.txt (120% da MLT) 
saida60.txt (60% da MLT) 

al=x(1:25); 
a2=q(1:24); 
a3=gh(1:24); 
a4=g-t(1:24); 

sai=fopen(1saidamIt.txf;a1; 
fprintf(sai,'Vol %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0 f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.011n1,a1); 
fprintgsai,Turb %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.0An',a2); 
fprintf(sai,'G. Hidr. %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6. Of %6.0f %6. Of %6.0f %6. Of %6.0f 
%6.0f %6.0f %6. Of %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6. Of %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.011n1,a3); 
fprintf(sai,'G. Term. %6. Of %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6. Of %6.0f 
%6.0f %6.0f %6. Of %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f %6.0f 
%6.0An',a4); 
fprintgsai,V); 
fprintgsai, 'CT: %3.0fin',CT); 
fprintgsai, 'Passo: %6.3f1d,w); 
fprintgsai, 'Otimização: %2.0flif,j); 
fprintgsai,'Num. de iterações: %6.011n1,k); 
fprintgsai,'Iteração: 	Custo térmico \n') 
for i=1:k 
fprintf(sai,'%2.0f %12.2ft n',i,vgi)); 

end 
fprintf(sai;\ n'); 
fclose(sai) 
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%- 
% Trajetórias ótimas de volume,defiuência, turbinagem, geração térmica e hidráulica. 

figure 
plot((x(1:25)-xmin)*100/(xmax-xmin)) 
xlabelNeses) 
ylabel('Volume (% V.U.)') 
axis([0 25 O 100]) 

figure 
plot((u( I :24)-umin)*100/(umax-umin)) 
axis([0 24 0 100]) 
xlabel('Meses') 
ylabel('Defluência (m3/s - % umax-umin)') 

figure 
plot((q(1:24))*100/Q) 
axis([0 24 O 100]) 
xlabel('Meses') 
ylabel('Turbinagem (m3/s - % Q)') 

figure 
plot(gh(1:24)*100/max(d)) 
hold on 
plot(d(1:24)*100/max(d),'g') 
axis([0 24 O 100]) 
ylabel('Demanda e Geracao Hidráulica (MW-Mes - % max(d))') 

figure 
plot(gt( I :24)* I 00/max(d)) 
axis([0 24 0 100]) 
xlabel('Meses') 
ylabel('Geracao Térmica (MW-Mes - % max(d))') 

figure 
plot(vf) 
figure 
plot(melhora) 
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Apêndice C 

Algoritmo do modelo PAR(2) 

clear 

------------- 
% Leitura dos parâmetros do modelo PAR: 

entrl=fopen(tpara.txt1), 
fl=fscangentr1,1%f,[12,2]) 
fclose(entr 1) 

fi I=fi(12,1) 
fi2=f1(12,2) 

----- 
% 2 anos de previsão 

% Leitura do histórico de vazões (1931-1990, JAN-DEZ): 

entr2=fopen(1 vazao.tx0; 
histo=fscangentr2,1%31,[12,60]) 
fclose(entr2) 

h=histo(:); 

s=12; 

% linha da matriz que contêm o primeiro mês a ser previsto 

n=? 
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% Média de longo termo da série de vazões 

mu=mean(h); 

% Desvio padrão da série de vazões 

sig=std(h); 

% Previsão das vazões 

for k=1:12 
hs(:,k)=(h(:,k)-mu(k))/sig(k); 

end 
ht=hs'; 

for i=1:24 
zp--z; 
for m=j+4:23+i+4; %m=i+4:11+i+4 

if m<=12 

elseif m>12 & m<=24 
j=m-12; 
elseif m>24 & m<=36 
j=m-24; 
elseif m>36 & m<=48 
3m-3 6; 
elseif m>48 
j=m-48; 
end 
zp((n-I)*s+m)= filarzp((n-1)*s+m-1) + fi2(jrzp((n-I)*s+m-2); 
AF(i,m+1-i-4) = sigarzp((n- 1 )*s+m) + mu(j); 

end 
end 

_______ 	____________  

% Impressão dos valores previstos: 

fid=fopen(113aixa.txts,sw.1); 
for r1:24 
aux=AF(p,:); 
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fprintf(fld,'%4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4. 
%4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4. 
\n',aux); 

fprintf(fld,'%4.0f '1/44.0f %4. Of VO4.0f (1/04. 
%4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f VO4.0f %4. 
\n',aux); 

fprintf(fid,'%4.0f (1/44.0f %4.0f VO4.0f %4. 
%4. Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4. 
\n',aux); 
fprintf(fid,'%4.0f %4. Of %4.0f %4.0f %4. 

%4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4 
\n',aux); 
fprintf(fid,'%4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4. 

%4.0f %4.0f %4. Of %4.0f %4.0f c/04.0f %4 
\n',aux); 
end 
fclose(fid); 

% Trajetória das afluências previstas: 

muu=[mu(5: 12) mu(1:4)]; 
mes=1:31; 
figure 
for 1=1:24 
AFF(1,1:1+23)=AF(I,:); 
AFP(I)=AFF(1,1); 
plot(mes(I:1+7),AFF(1,1:1+7)') 
hold on 

end 
hh=h(n: n+2,:)'; 
hz=hh(:); 
plot(mes,hz(5:35);?) 

figure 
plot(mes(1:24),hz(5:28);*?) 
hold on 
plot(mes(1:24),AFP,'o') 
plot(mes(1:24),hz(5:28),'?) 
plot(mes(1:24),AFP) 
xlabel('Meses (b)) 
ylabel('Vazões Afluentes (m3/s)') 
legend('observadas','previstas') 

Of %4.0f %4.0f VO4.0f %4.0f %4.0f %4.0f 
Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4. Of %4.0f 

Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f 
Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %/1.0f 

Of %4. Of %4.0f %4.0f %.4.0f %4.0f %4.0f 
Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f (1/44.0f %4.0f 

Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f 
.0f %4.0f '3/04.0f %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f 

Of %4.0f %.4.0f %4.0f '3/04.0f %4.0f %4.0f 
.0f %4.0f %4. Of %4.0f %4.0f %4.0f %4.0f 
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