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Abstract: This paper presents an energy operation 
optimization approach focused on eight reservoirs located 
in southern Brazil. These reservoirs have unique 
characteristics that cannot suffer simplifications and should 
be considered, even if it leads to higher computational 
costs. Connected to this is the fact that these reservoirs do 
not have marked seasonality regarding their inflows. A 
methodology adapted from the Stochastic Theory of 
Reservoirs was developed aiming at handling the 
uncertainty regarding this specific characteristics of the 
Brazilian southern region. The proposed methodology was 
simulated and the results showed to be satisfactory 
considering the reduction in spillage, which means waste of 
energy. Also, these results were used with Production 
Theory in daily schedule of hydroelectric plants producing 
very satisfactory results at this stage of the generation 
planning. 

Keywords:  Hydroelectric plants, optimization, dynamic 
programming, mixed integer programming, daily schedule. 

 
Resumo: Este artigo apresenta uma abordagem de 
otimização da operação energética focada em oito 
reservatórios localizados na região sul do Brasil. Estes 
reservatórios possuem características específicas que 
precisam ser consideradas e não podem sofrer 
simplificações, ainda que isto incorra em maiores custos 
computacionais. Associado a isso existe o fato de que o 
regime de vazões afluentes aos reservatórios não possui 
sazonalidade marcada. Um método adaptado da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios foi desenvolvido para o 
tratamento da incerteza relativa às vazões. A simulação das 
decisões propostas pelo método produziu resultados 
satisfatórios, reduzindo os vertimentos nos períodos em que 
eles ocorrem com mais intensidade. Os resultados foram 
também utilizados com a Teoria da Produção na 
programação diária da operação, trazendo resultados 
satisfatórios também nessa etapa do planejamento. 

Palavras-Chave: Usina hidrelétrica, otimização, 
programação dinâmica, programação inteira mista, 
programação diária. 

1 Introdução 

A programação diária da operação é a etapa do 
planejamento da geração na qual se define o despacho de 
geração para cada unidade geradora de cada usina para 
cada meia hora do próximo dia. Na elaboração do programa 
de geração devem ser observados todos os aspectos 
relevantes em tempo real bem como as diretrizes definidas 
em outras etapas do planejamento como a mensal e anual.  

No Brasil, a geração de energia elétrica ocorre no âmbito do 
Sistema Interligado Nacional (SIN) que compreende a 
produção e transmissão de energia elétrica e atende 96,6% 
do consumo nacional. Neste contexto, o SIN possui 
despacho centralizado sendo o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) o responsável pelo planejamento e 
programação da geração, o qual desenvolve essas atividades 
em conjunto com os proprietários dos ativos de geração.  

Planejar a operação do SIN é uma tarefa de alta 
complexidade e, para tal, o ONS utiliza modelos 
computacionais com a finalidade de otimizar a operação. 
Esses modelos foram concebidos sob uma visão sistêmica 
em detrimento de aspectos específicos relacionados a 
determinados aproveitamentos. Em consequência disso, os 
agentes proprietários se tornam responsáveis pelo 
atendimento dessas especificidades, e o fazem na etapa de 
programação diária. 

Para que o programa de geração atenda às necessidades do 
sistema bem como as especificidades de cada agente 
gerador, este deve dispor de ferramentas computacionais 
capazes de tratar seus aproveitamentos adequadamente. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
ferramenta matemática computacional capaz de subsidiar o 
agente de geração no processo de tomada de decisão da 
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programação diária da operação. A ferramenta considera 
todas as características especiais de cada aproveitamento e 
oferece uma forma otimizada de definir o despacho de 
geração para cada unidade geradora de cada usina para 
cada meia hora do dia subsequente. 

A ferramenta ora desenvolvida foi aplicada ao parque 
gerador da COPEL, que é formado por sete usinas de grande 
porte e um reservatório sem grande capacidade geradora, 
porém com um desvio para o reservatório de uma das 
grandes usinas mencionadas. Esse desvio é uma das 
particularidades do sistema da COPEL que não são 
adequadamente representadas nos modelos adotados pelo 
ONS, e que serão descritas em detalhe na próxima seção.  

2 Método 

Será apresentado nesta seção o parque gerador da COPEL, 
juntamente com detalhes de suas particularidades e das 
modelagens matemáticas. No Item “Resultados”, a 
importância da consideração dessas particularidades será 
mostrada pela comparação com os resultados provenientes 
de modelagens simplificadas. 

2.1 Características específicas do sistema  

A maior parte do parque gerador da COPEL está localizada 
na bacia do rio Iguaçu, na região sul do Brasil. Na cascata do 
rio Iguaçu está situado, primeiramente, o reservatório da 
usina de Foz do Areia (Governador Bento Munhoz - GBM) e, 
imediatamente a jusante, afogando o canal de fuga da 
usina, encontra-se o reservatório de Segredo (Governador 
Ney Braga - GNB) com um volume útil dez vezes menor que 
o de Foz do Areia. O reservatório de Segredo recebe, além 
da vazão defluente de Foz do Areia e a vazão incremental, 
uma vazão transferida do reservatório de Derivação do Rio 
Jordão (DRJ) (vide figura 1). A montante do reservatório de 
DRJ se encontram as UHEs Santa Clara (SCL) e Fundão (FND), 
sendo que o canal de fuga da UHE Fundão é afogado pelo 
reservatório de DRJ. Na figura 1 existem duas usinas 
destacadas em amarelo claro que não pertencem à COPEL e 
não farão parte do estudo. Além das usinas da bacia do 
Iguaçu, existem mais duas: Governador Parigot de Souza 
(GPS) no rio Capivari e Mauá no rio Tibagi.  

A bacia do Iguaçu possui as características típicas da região 
sul no tocante à ausência de sazonalidade definida no 
regime de vazões, tendo uma resposta muito rápida à 
precipitação e também um histórico de vazões com grande 
variabilidade, fazendo com que as previsões de vazão para 
meses à frente sejam pouco confiáveis. A imprevisibilidade 
dificulta o planejamento da geração das usinas levando-as a 
consideráveis vertimentos, como se observa na tabela 1 e, 
em indesejáveis períodos de estiagens, ao total 
desligamento das unidades geradoras com atendimento a 
restrições ambientais e de uso múltiplo por meio de 
vertimentos como se observou no primeiro semestre de 
2012. 

A existência de canais de fuga afogados, transferências de 
vazão entre dois reservatórios e principalmente ausência de 
sazonalidade requerem uma modelagem detalhada, a qual 

não é encontrada nos modelos oficiais adotados pelo ONS 
(de acordo com o manual dos modelos) e na literatura [1] 
[2] [3]. Desta maneira, as modelagens matemáticas serão 
detalhadas nesta seção.  

 

Tabela 1: Média anual dos vertimentos de Foz do Areia. 

Ano Vertimento (m³/s) Vertimento (%mlt) 

2011 254 39,3 

2010 244 37,7 

2009 156 24,1 

 

 

Figura 1: Topologia do sistema. 

2.2 Afogamentos dos canais de fuga 

O afogamento do canal de fuga de Foz do Areia pelo 
reservatório de Segredo se dá devido à faixa operativa do 
reservatório de Segredo que vai da cota 602 m (em relação 
ao nível do mar) à cota 607 m, e o canal de fuga de Foz do 
Areia está na cota 601,7 m. Quando existe tal afogamento, o 
nível de jusante passa a ser uma função da vazão defluente 
da sua respectiva usina e do nível de montante da usina 
imediatamente a jusante, como apresentado em [4]. 
Quando não existe tal afogamento, o nível de jusante é uma 
função apenas da vazão defluente. Para a sua determinação 
utilizam-se polinômios de nível do canal de fuga para alguns 
níveis da usina a jusante e os valores intermediários são 
calculados por interpolação linear. A figura 2 mostra os 
polinômios plotados para Foz do Areia como exemplo. Além 
de Foz do Areia, as usinas de Segredo e Fundão possuem 
seus respectivos canais de fuga afogados. 

O fato de haver afogamento do canal de fuga significa um 
aumento significativo da complexidade do problema, 
dificultando a modelagem, já que a função de produção da 
usina passa a depender também de informações da usina 
imediatamente a jusante. Esta questão foi detalhadamente 
modelada assumindo-se o custo computacional associado. 

 

Figura 2: Curvas de nível de jusante para Foz do Areia. 
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2.3 As transferências de vazões entre os reservatórios de 
Segredo e DRJ 

 
A transferência de vazão se dá através de um túnel 
subterrâneo que liga o reservatório de Segredo ao 
reservatório do desvio do Jordão. O sistema de 
transferência de vazão é o mesmo de vasos comunicantes, 
em que a quantidade de vazão transferida é função da 
diferença entre as cotas montantes de Segredo e DRJ. O 
reservatório de DRJ possui uma PCH que turbina uma vazão 
constante de 10 m³/s e um vertedouro tipo lâmina livre que 
verte automaticamente quando sua cota excede a cota da 
soleira da comporta (610 m). A figura 3 mostra a curva da 
vazão pela diferença de cota. Cabe ressaltar que a 
transferência de vazão se dá tanto do reservatório de DRJ 
para Segredo quanto no sentido inverso, tudo em função da 
diferença de cota. 

 

Figura 3: Vazão transferida entre Segredo e DRJ. 

2.4 A imprevisibilidade das vazões e a programação 
dinâmica  

Devido à existência da incerteza a respeito do regime de 
vazões, o horizonte de estudo foi estendido de alguns dias, 
que seria o horizonte tradicional de abordagens voltadas 
para a programação diária, para dois meses. Desta maneira 
foi possível tratar adequadamente a incerteza característica 
do sistema, mediante o estudo da operação energética da 
cascata em foco.  

Na otimização da operação energética da cascata foi 
utilizada a Programação Dinâmica Discreta Determinística 
(PDDD) com horizonte de dois meses. O primeiro mês foi 
discretizado em semanas e tratado de forma determinística. 
Para o segundo mês, o qual não foi discretizado, foram 
geradas séries sintéticas na utilização do método de Monte 
Carlo constituindo um método adaptado da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios descrita por Gomide [5], com 
a finalidade de tratar as incertezas das vazões. A seção 2.4.1 
detalha a Programação Dinâmica e a seção 2.4.2 detalha a 
adaptação da Teoria Estocástica dos Reservatórios para o 
segundo mês. 

Cabe ressaltar que neste horizonte de estudo, o interesse do 
agente proprietário dos aproveitamentos é a maximização 
da geração do seu sistema,  no contexto do despacho 

centralizado no ONS. Dessa maneira, a formulação do 
problema de otimização tomará esse fato como premissa.  

2.4.1 A programação dinâmica discreta determinística 

O problema foi resolvido por Programação Dinâmica 
Discreta Determinística (PDDD), conforme apresentada por 
Labadie [6]. Como este trabalho considera um sistema de 
múltiplos reservatórios, há um aumento na complexidade 
do problema que costuma culminar na conhecida “Maldição 
da Dimensionalidade”. Foi empregada uma granulometria 
na discretização tal que viabilizasse o custo computacional. 
Além dessa medida, o espaço de busca foi limitado 
reduzindo significativamente o número de combinações 
calculadas na PDDD. Considerou-se o nível inicial para a 
primeira semana do primeiro mês, e os limites 
subsequentes foram determinados considerando os 
extremos de deplecionamento (máxima vazão defluente) e 
de enchimento (vazão defluente zero). O horizonte de 
estudo foi de dois meses, sendo que o primeiro mês 
discretizado em semanas e resolvido via PDDD. A carga foi 
considerada acima da capacidade de atendimento do 
sistema hidrelétrico a fim de maximizar a sua utilização. A 
configuração do sistema é aquele representado na figura 1, 
com uma térmica com capacidade de geração infinita e 
função de custo tal qual o utilizado por Soares e Carneiro 
[2], e dada pela equação 1. 

   
 

 
           (1) 

Onde    é o custo da térmica e     é a geração térmica. 
A formulação do problema de PDDD é dada pelas equações 
de 2 a 6. 
 

   ∑    (      )
 
      (2) 

 
sujeito a: 

  
 (  

     
 )      

     
      (3) 

 

    
    

    (  
     

 
    

    
 )     (4) 

 

            (5) 

 

            (6) 
 

onde: 
 
   – Carga no estágio t (MW médios) – (Total de T semanas); 
 
    – Geração hidráulica total no estágio t (MW médios); 
 

  
 (  

     
 ) - Geração hidroelétrica média na usina i no 

estágio t (MW médios); 
 

  - produtividade específica [MW/(m³/s/m)]; 
 

   
  - Altura de queda líquida na usina i no estágio t 

(m).sendo uma diferença entre o nível de montante (função 
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do volume armazenado) e o nível de jusante (função da 
vazão defluente e do nível de montante da usina a jusante 
quando há afogamento do canal de fuga) descontada a 
perda de carga (função da vazão turbinada); 
 

    
  – Volume armazenado na usina i no início do estágio 

t+1 (igual ao volume armazenado na usina i no final do 
estágio t ) (m³); 
 

  
  - Volume armazenado na usina i no inicio do estágio t 

(m³); 
 
  – Constante igual ao número de segundos em cada 
estágio; 
 

  
  – Vazão incremental à usina i no estágio t (m³/s); 

 

   
 
 – Vazão defluente na usina j, sendo j índice para as 

usinas a montante da usina i (m³/s); 
 

   
  – Vazão transferida da usina k para a usina i, sendo k o  

índice para a usina que transfere vazão para a usina i (m³/s); 
 

  
  – Vazão turbinada média na usina i no estágio t (m³/s); 

    /   - Limites inferior / superior para o volume 

armazenado na usina i (m³); 
 

   – Limite inferior para a vazão turbinada na usina i (m³/s); 

 

   - Limite superior para a vazão turbinada na usina i (m³/s). 

2.4.2  A imprevisibilidade das vazões 

A pergunta que se tenta responder é: “Quanto se deve 
deplecionar o reservatório para o fim do primeiro mês de tal 
forma que se equilibre os prováveis vertimentos (no 
segundo mês) com a perda de altura líquida decorrente do 
deplecionamento?” Esta pergunta é respondida por meio de 
uma função que associa um custo de operação para cada 
estado de armazenamento no final do primeiro mês. Esta é 
a informação sobre o segundo mês entregue para a PDDD 
otimizar o primeiro mês de forma determinística. 

Com o objetivo de assegurar a compatibilidade da superfície 
de custo para o segundo mês com as superfícies do primeiro 
mês, o método de Monte Carlo foi utilizado com uma 
modelagem muito próxima àquela utilizada na PDDD para o 
primeiro mês. Entretanto não é resolvido um problema de 
otimização para cada estado (como na PDDD), mas sim 
utiliza-se uma vazão turbinada constante, tomando o 
máximo valor permitido considerando a disponibilidade da 
usina no período. 

A função de produção utilizada é a da equação 7. 

  
 (  

     
    )    (  

     )     
        (7) 

onde qv é a vazão vertida. 

 Simula-se para cada estado de armazenamento dos 
reservatórios a geração hidrelétrica debitando-se da vazão 
turbinada a vazão vertida associada àquele estado e àquela 
série. Desta forma penaliza-se o vertimento como um valor 
adicional de geração térmica, uma vez que a geração 
hidrelétrica será menor. O custo da operação é, então, 
calculado pela equação 1 para cada estado e para cada 
série. O valor esperado para o custo de operação em cada 
estado é calculado, determinando assim a função de custo. 
A figura 4 mostra a superfície de custo do segundo mês para 
Santa Clara e Jordão. Observa-se que a “taxa de variação” 
da curva vai diminuindo até chegar a zero (em relação a 
Santa Clara) no seu ponto de equilíbrio, onde a perda de 
altura líquida se equilibra com os vertimentos.  

Para a geração das séries sintéticas, a técnica empregada é 
baseada na formulação periódica autorregressiva de ordem 
p, também referida como “PAR(p)”, porém o método de 
geração é diferente. Utilizou-se um modelo autorregressivo 
com médias móveis contemporâneo de ordens p e q, 
também referido como “CARMA(p, q)”, multivariado, não 
periódico [7] [8]. A figura 5 mostra o histograma das mil 
séries geradas para o mês de agosto de 2011 para o 
reservatório de Foz do Areia.  

 

 

Figura 4: Curva de custo calculada no segundo mês (Santa Clara e Jordão). 
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Figura 5: Histograma para as mil séries geradas para Foz do Areia. 

 

2.5   A interação com a etapa de programação diária 

A solução do problema formulado em PDDD é uma 
sequência de geração média semanal para cada usina. 
Porém essa sequência normalmente não é utilizada, uma 
vez que a geração das usinas é definida pelo ONS. A 
sequência é usada apenas como parâmetro para o rateio da 
geração requerida pelo ONS para as usinas estudadas, a fim 
de otimizar a operação energética dos reservatórios.  

Na programação diária, a geração da usina é programada 
para cada máquina e cada meia hora do próximo dia. Encina 
[9] e Vieira [10] detalham muito bem essa etapa do 
planejamento da geração.  

Para o caso do sistema de usinas ora estudado, o ONS 
informa o montante que todo o conjunto deve gerar a cada 
meia hora do dia, ficando a cargo do agente gerador ratear 
o montante para suas usinas. Com isso, a soma da geração 
das usinas deve ser igual à carga (consumo da área de 
controle da COPEL) somada ao intercâmbio (definido pelo 
ONS). Este fato está contemplado na equação 14. 

Outro parâmetro utilizado é o valor da água, definido pela 
equação 8 conforme Silva [11]. 

 

       
   

   
   (8) 

onde: 

     - Valor da água para a usina i em ($/Hm³); 

  - Volume armazenado no reservatório da usina i (Hm³); 

   - Custo futuro da operação calculado pelo algoritmo de 

PDDD ($) (Figura 4). 

Calculado o valor da água, que também é conhecido como 
preço sombra, pode-se utilizar a Teoria da Produção para 
tratar o problema da programação diária. A Teoria da 
Produção, como apresentado por Bitu e Born [12] faz parte 
da Teoria Econômica, especificamente, Microeconomia, em 
que estão definidos os custos totais, custos unitários e 
custos marginais. 

 As equações de 9 a 11 calculam essas grandezas. 

 

      (   )       (   )            (9) 
 

      (   )  
      (   )

   
  (10) 

 

       (   )  
       (   )

    
 (11) 

 

onde: 

      (   ) - Custo total para um determinado patamar de 
produção gh ($); 

      - Volume turbinado na usina i como função da geração 
(Hm³); 

     - Valor da água para a usina i em ($/Hm³); 

      (   ) - Custo unitário para um determinado 
patamar de produção gh na usina i ($); 

      (   )- Custo marginal para um determinado 
patamar de produção gh na usina i ($/ MW med). 

A figura 6 mostra as curvas de custos unitários e marginais 
para as usinas de Foz do Areia e Segredo operando com 1, 2, 
3 ou 4 máquinas, onde se pode observar que o custo 
marginal se iguala ao custo unitário quando este alcança o 
seu mínimo, o que está de acordo com Bitu e Born [12]. 

O valor da água é oriundo de um modelo de otimização cuja 
formulação minimiza o custo de geração térmica fictícia. 
Essa geração térmica pode ser entendida como uma 
penalização e o valor da água pode ser interpretado como a 
capacidade que determinada usina tem de evitar essa 
penalização (capacidade de gerar mais energia hidrelétrica). 
Desta maneira, calculados os custos pelas equações de 9 a 
11, o problema da programação diária pode ser formulado 
de maneira a atender ao despacho centralizado (carga mais 
intercâmbio) minimizando o custo (que é função do valor da 
água).  Com esta formulação, o despacho centralizado é 
atendido sem o detrimento dos interesses do proprietário 
dos aproveitamentos. 
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Figura 6: Curvas de custos unitários (contínuas) e marginais (tracejadas) para as usinas de Foz do Areia e Segredo. 

 

Definidos os custos, basta resolver o problema de 
programação inteira mista mediante uma heurística que 
combina programação dinâmica, para resolver a 
programação inteira, e programação não linear, com base 
em Takigawa et al. [13] e Zhu [14]. A formulação é dada pelas 
equações de 12 a 20. 

   ∑ ∑       (   
      

 )  
   

 
             (12) 

sujeito a: 

 

   
           

     
    (   

     
 )   (   

 ) (13) 

 
                   (14) 

 
∑    

       
      (15) 

 

   
     

     
    (16) 

 

 (    )
   

  (    )
   

   (17) 

 (    )
       (    )

        (18) 

 

|    
        

 |         (19) 

 

       |    
        

 |           (20) 

onde: 
 
T – Número de intervalos de meia hora (48 meias horas por 
dia); 

    
  - Número de máquinas sincronizadas na usina i no 

intervalo t; 

Us – Número total de usinas; 

u – Vazão turbinada (m³/s); 

g – Aceleração da gravidade (m/s²); 

rt - Rendimento da turbina; 

rg - Rendimento do gerador; 

     -  Intercâmbio no intervalo t definido pelo ONS (MW 
médio); 

   – Previsão de demanda (carga) para o intervalo t (MW 
médio na meia hora); 

    - Reserva de potência no intervalo t (MW médio); 

  - Meta de geração para a usina i calculada com base no 
resultado do modelo de horizonte mensal; 

   
     

  - Limites inferior / superior para a geração na usina 

i no intervalo t (MW médio); 

 (    )
   

  (    )
   

- Tempo total / tempo mínimo de operação 

contínua para a máquina k (s); 

 

 (    )
       (    )

       - Tempo total / mínimo fora de 

operação da máquina k (s); 
 
     - Custo de parada e partida na usina i ($). 
 
Os custos de parada e partida das máquinas possuem 
valores monetários reais (R$) que devem ser transformados 
em valores monetários do modelo de otimização. 
Considerando que esses custos serão remunerados por 
meio da geração própria da usina e, segundo as atuais 
regras do setor, a geração é remunerada pela Tarifa de 
Energia de Otimização (TEO), é possível calcular quanto da 
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geração da usina é necessária para arcar com os custos de 
parada e partida. Além disso, é também possível calcular 
quanto de água do reservatório deve ser utilizada para a 
geração que paga esses custos (equação 3). Finalmente,  
ressalta-se que a água possui valor e esse valor também 
deve ser considerado no cálculo. Dessa maneira, a equação 

21 faz a referida transformação.  

   ( )  
           

             
                       (21) 

onde: 
 

   ( )- Custo de parada e partida ($) transformado; 
 

     - Custo unitário de parada e partida (R$/MW); 
 

      - Potência da máquina a parar ou partir (MW); 
 
TEO - Tarifa de Energia de Otimização, aquela que remunera 
a geração segundo as atuais regras do setor (R$/MW.s). 
 
Com esta equação, os custos de parada e partida são 
entendidos pelo modelo que tenderá a priorizar as curvas 
de rendimento com maior número de paradas e partidas em 
usinas com elevado valor da água. Naquelas usinas com 
valor da água reduzido, o modelo minimizará o número de 
paradas e partidas sob pena de operar a usina em pontos de 
rendimento baixo. Operar em pontos de baixo rendimento 
significa perda de água, porém, água de pouco valor. 

3 Resultados 

Os resultados serão apresentados em três partes:  

1. Impactos da modelagem do afogamento dos 
canais de fuga e da vazão transferida para o 
horizonte mensal; 

2. Uma comparação entre a operação verificada no 
ano de 2011 e uma simulação do despacho 
proposto pelo modelo de otimização com 
horizonte mensal, utilizando vazões verificadas 
(equações de 1 a 7); 

3. Uma comparação entre o despacho de geração 
construído para o dia 01/07/2011, chamado de 
“Caso Base”, com o despacho de geração que seria 
proposto pelo modelo de otimização descrito 
neste trabalho (equações de 8 a 21) segundo o 
critério de custos. 

3.1 Impactos da modelagem do afogamento dos canais de 
fuga e da vazão transferida 

Para analisar exclusivamente o impacto da modelagem do 
afogamento dos canais de fuga e da vazão transferida 

(modelagem completa), foram feitas duas rodadas especiais 
considerando:  

 apenas os reservatórios de Foz do Areia e 
Segredo; 

 reservatório de DRJ modelado com uma cota 
média constante (para fins de cálculo da vazão 
transferida);  

 horizonte de 180 dias; 
 vazões determinísticas para todo o período.  

As figuras 7 e 8 mostram o resultado desta rodada especial 
para o caso da modelagem completa e da modelagem sem a 
consideração do afogamento e da vazão transferida 
(modelagem simplificada). 

 

 
Figura 7: Evolução dos armazenamentos para a modelagem 

simplificada. 
 
 

 
Figura 8: Evolução dos armazenamentos para a modelagem 

completa. 
 

Para a modelagem simplificada, o sistema considerado é de 
apenas duas usinas em cascata. Com referência a este tipo 
de sistema, Soares e Carneiro [2] apresentam uma 
metodologia muito próxima, onde foi utilizado o “Network 
Flow Algorithms” com três reservatórios em cascata. Nesse 
artigo foi mostrado que a operação ótima para reservatórios 
em cascata deve ser feita por meio do deplecionamento de 
montante para jusante. Esse resultado está em acordo com 
o observado na figura 7 para a modelagem sem afogamento 
e sem vazão transferida. 
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Figura 9: Comparação de Foz do Areia e Segredo – operação verificada x nova proposta. 

Figura 10: Comparação para Santa Clara e Jordão - operação verificada x nova proposta. 

 

Observa-se, contudo, que quando se trata de afogamento 
do canal de fuga e a inclusão da vazão transferida, o 
resultado é justamente o inverso (figura 8), ou seja, a 
política ótima indica um deplecionamento inicial no 
reservatório de Segredo que se encontra a jusante. No 
trabalho de Ferreira [15] encontra-se resultado semelhante, 
porém na época não existia transferência de vazão, existia 
apenas o afogamento do canal de fuga das usinas. A 
existência da transferência de vazão acentua a tendência de 
se deplecionar a usina a jusante. Caso os resultados 
apresentados nas figuras 7 e 8 fossem concordantes, a 
modelagem dos afogamentos dos canais de fuga e da 
transferência de vazão não seria necessária para a 
abordagem de otimização. 

3.2   Simulação para o ano de 2011 

As figuras 9 e 10 apresentam comparativamente a evolução 
dos armazenamentos observados e a simulação do 
despacho proposto pelo modelo para o ano de 2011, 
considerando níveis e vazões verificados. Foram rodados 
doze casos do modelo de otimização, sendo um para cada 
mês e um caso adicional para dezembro de 2010, indicando 
o nível ótimo de armazenamento para o início do período 
estudado. A tabela 2 apresenta os valores referentes ao 
gráfico da figura 9 e a tabela 3 os valores referentes ao 
gráfico da figura 10. 

Tabela 2: Resultados do modelo de otimização mensal. 

2011 
Média 

PRD. 
Média Ger (%) Vert.(m³/s) Var (%) 

GBM 
Ver. 1,125 100,00 254,5 100,00 

GBM 
Sim. 1,093 +14,34 121,1 -52,5 

SGD 
Ver. 0,880 100,00 401,3 100,00 

SGD 
Sim. 0,888 +27,18 408,2 +1,70 

 
Tabela 3: Resultados do modelo de otimização mensal. 

2011 - 
Média 

PRD. 
Média Ger (%) Vert.(m³/s) Var (%) 

S.Clara 
Ver. 0,807 100,00 41,64 100,00 

S.Clara 
Sim. 0,780 +11,01 26,35 -36,72 

Fundão 
Ver. 0,815 100,00 58,70 100,00 

Fundão 
Sim. 0,836 +34,80 39,27 -33,11 

Jordão 
Ver. -  53,60 100 

Jordão 
Sim. -  13,90 -74,07 
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As figuras 9 e 10 mostram que o modelo de otimização 
mensal tende a operar com os reservatórios mais 
deplecionados, regularizando com isso as entradas de 
cheias. Porém, como se observa nas tabelas 2 e 3, não se 
verificou uma redução significativa na produtividade média 
das usinas. Em Segredo e Fundão, ao contrário, houve até 
um aumento. Pode-se verificar também um expressivo 
aumento na geração das usinas e, consequentemente, uma 
considerável redução nos vertimentos. 

3.3   Os despachos de geração para 01/07/2011 

Finalmente, a tabela 4 apresenta a comparação da nova 
proposta, que é a solução do problema definido pelas 
equações de 8 a 20, com o despacho programado na época 
para o dia 01/07/2011, segundo o critério de custo de 
operação. 

 
Tabela 4: Comparação entre os casos. 

Caso 
N0 de partidas e 

paradas 
Custo Total 

($) 
Var(%) 

Caso Base 23 204.345,03 100 

Nova 
Proposta 

18 147.920,29 -27,6 

 
Verifica-se uma redução de mais de 25% no custo de 
operação. Como esse custo se refere ao modelo de 
otimização e não a custos reais, a conclusão é de que o 
modelo atendeu a mesma carga porém o sistema terminou 
com mais energia armazenada podendo ser utilizada nos 
próximos dias, semanas ou meses. 

4 Conclusões 

Uma nova proposta de modelagem e otimização da 
operação mensal de sete usinas foi detalhada, apresentada 
e implementada. Mostra-se que a modelagem adequada do 
afogamento do canal de fuga e da transferência de vazão 
leva a uma operação ótima distinta daquela indicada por 
outras modelagens em que tais características são 
desconsideradas. Com a modelagem detalhada, a incerteza 
relativa às vazões foi tratada. A adaptação da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios ofereceu excelentes 
resultados em se tratando de períodos com vertimentos. A 
redução traria um incremento na receita do agente gerador 
da ordem de R$ 30.000.000,00 em 2011, considerando as 
atuais regras do setor. 
 
Não se esperam ganhos da ordem de 50%, como aqui 
apresentados, em períodos em que não existem 
vertimentos. Nesse caso, os ganhos se limitam à 
manutenção de uma altura líquida tal que ofereça uma boa 
produtividade para o sistema. 
 
Com relação ao horizonte diário, a nova proposta distribuiu 
a geração das usinas ao longo da curva de carga do dia com 
base nas curvas de custo como aquelas da figura 6 e 
também considerando as metas rateadas calculadas pelo 
modelo de otimização mensal. A Teoria da Produção 
mostrou-se uma ferramenta útil para o agente gerador 

proprietário de um número limitado de aproveitamentos 
despachados centralizadamente pelo ONS. 
Como os montantes de geração são definidos pelo ONS, os 
resultados do modelo de horizonte mensal oferecem as 
metas que são utilizadas para o rateio da geração definida 
garantindo a operação energética ótima da cascata. Além 
disso, a utilização do valor da água na formulação do 
modelo de horizonte diário reduziu o número de paradas e 
partidas das unidades geradoras e utilizou água de menor 
valor, o que leva o sistema a terminar o período com mais 
energia armazenada. 
 
Maiores detalhes do trabalho descrito neste artigo podem 
ser encontrados no trabalho de Nacif [16]. 
 

5 Referências 

[1]  FORTUNATO, L. A. M; NETO, T. de A. A.; ALBUQUERQUE, J. 
C. R. de; PEREIRA, M. V. F. Introdução ao planejamento da 
expansão e operação de sistemas de produção de energia 
elétrica. - Rio de Janeiro, Editora Universitária, 
Universidade Federal Fluminense, 1990. 

[2]  SOARES, S.; CARNEIRO A.A.F.M, Optimal Operations Of 
Reservoirs for Electric Generation - IEEE Transactions on 
Power Delivery ,Vol. 6, No. 3, July 1991. 

[3]  CEPEL. Modelo Decomp – Manual do Usuário Versão 12.0. 
Rio de Janeiro, 2004. 

[4] NACIF, L. A.; BESSA, M. R. Operação energética dos 
reservatórios de Foz do Areia, Segredo e Jordão na bacia 
do Iguaçu. Congresso Brasileiro de Planejamento 
Energético, Curitiba, 2012. 

[5] GOMIDE, F. L. S. Teoria estocástica dos reservatórios 
aplicada ao planejamento energético de sistemas 
hidrelétricos - paginação irregular. Tese (Prof. Titular), 
Departamento de Hidráulica e Saneamento, Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba, 1986. 

[6]  LABADIE, J. W. Optimal operation of multireservoir 
systems: State-of-the-art review. - Journal of Water 
Resources Planning and Management, 2004. 

[7] VALLEJOS, C. A. V. Estudo dos impactos das alterações no 
perfil da geração hidrelétrica no SIN. XXI Seminário 
Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 
2011. 

[8] BESSA, M. R.; BLOOT, M. L.; MINE, M. R. M.; D, D. H. M. 
Otimização do despacho hidrotérmico através de 
algoritmos híbridos com computação de alto desempenho 
– Relatório Final, Projeto Estratégico ANEEL 01/2008, 
Curitiba, 2011. 

[9]  ENCINA, A. S. A. Despacho Ótimo de Unidades Geradoras 
em Sistemas Hidrelétricos Via Heurística Baseada em 
Relaxação Lagrangeana e Programação Dinâmica. Tese 
(Doutorado), UNICAMP, 2006. Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de 
Campinas. 2006. 

[10] VIEIRA, D. P. Modelo econômico de programação diária da 
geração considerando os custos de parada e partida e 
operação como compensador síncrono. Dissertação 
(mestrado) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Curitiba, 2007. 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

10 

 

[11] SILVA, E. D. Formação de preços em mercados de energia 
elétrica. Ed Sagra Luzzatto, 2001. 

[12]  BITU, R.; BORN, P. Tarifas de energia elétrica: Aspectos 
conceituais e metodológicos – MM editora, São Paulo, 
1993. 

[13]  TAKIGAWA, F. Y.; FINARDI, E. C.; SILVA, E. L. Uma estratégia 
de solução do problema da programação diária da 
operação de sistemas hidrotérmicos baseada na relaxação 
lagrangeana e no lagrangeano aumentado. XXI Seminário 
Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 
2011. 

[14]  ZHU, J. Optimization of power system operation. John 
Wiley e Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009. 

[15]  FERREIRA, L.R.M. Otimização da operação energética do 
sistema hidroelétrico do rio Iguaçu - Dissertação de 
Mestrado – FEE-UNICAMP, 1991. 

[16] NACIF, L.A. Modelagem Econômica para a Tomada de 
Decisões na Programação Diária da Operação de Usinas 
Hidrelétricas – Dissertação (mestrado) – Universidade 
Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e 
Ambiental, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


