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Abstract: Cheap inputs (inflows) and  regularization capacity 
make hydroelectric power plants one of the most important 
sources for economic and stable operation of an electrical 
energy system. This paper proposes an optimizer for the 
operation of hydroelectric plants, without reservoir 
aggregation, modelled as a Markov Decision Process (MDP), 
in order to meet energy demand at the lowest cost of 
thermal complementation, making use of Stochastic 
Dynamic Programming (SDP). The aim is to evaluate the 
application of SDP by means of a vector programming 
language, Matlab©. The code was written so as to perform 
only matrix operations. A simulator operates the power 
plants in the Iguaçu River (which means excluding those in 
the Jordão River) having as inputs the historical inflows 
series and the optimizer decision table. Results are 
compared to those obtained with MSUI simulator. The 
computational performance is measured according to 
processing time and RAM memory usage. 

Keywords: Electrical energy, generation, optimization, 
hydroelectric power plants, stochastic dynamics program-
ming, Markov decision processes. 

Resumo: O insumo barato e a capacidade de regularização 
fazem das usinas hidrelétricas uma das mais importantes 
fontes para a operação econômica e estável de um sistema 
elétrico. Neste artigo propõe-se um otimizador para a ope-
ração de usinas hidrelétricas, sem agregação, modelado por 
meio de um Processo de Decisão de Markov (PDM), com o 
objetivo de atender à demanda de energia ao menor custo 
da complementação termelétrica, fazendo-se uso da Pro-
gramação Dinâmica Estocástica (PDE). O intuito é avaliar a 
aplicação da PDE em uma linguagem de programação veto-
rial, o Matlab©. O código foi escrito de modo a realizar 
apenas operações matriciais. Um simulador opera as usinas 
do Rio Iguaçu (ou seja, excluindo as do Rio Jordão) tendo 
como entradas a série histórica de vazões e a tabela de 
decisões do otimizador. Os resultados são comparados aos 
do simulador MSUI. O desempenho computacional é medi-
do em tempo de processamento e uso de memória RAM. 

Palavras-Chave: Energia elétrica, geração, otimização, usi-
nas hidrelétricas, programação dinâmica, processos de 
decisão de Markov. 

1 Introdução 

A energia elétrica é proveniente de diferentes fontes primá-
rias. Algumas usinas consomem combustíveis, em geral 
fósseis, como carvão e gás, e outras têm seu insumo reno-
vado, como usinas hidrelétricas, eólicas e solares.  

As termelétricas são construídas em pouco espaço, compa-
rativamente às demais [1], e podem estar bem perto dos 
centros de carga, reduzindo perdas nas linhas de transmis-
são e auxiliando na manutenção dos parâmetros de quali-
dade da rede [2]. No entanto, termelétricas têm custo ope-
rativo mais elevado, em função dos gastos com combustível, 
e emitem gases poluentes.  

O desenvolvimento das usinas eólicas e solares têm sido 
subsidiado no mundo todo e seus custos de implementação 
estão diminuindo [3]. Essas fontes têm forte apelo ecológi-
co, mas são relativamente novas nos sistemas elétricos e 
seu impacto ambiental é um ponto em discussão [4]. Além 
disso, a produção de energia elétrica a partir do vento e do 
sol é intermitente e exige, portanto, que uma outra fonte, 
capaz de responder rapidamente às variações na produção 
(e também no consumo), complemente em tempo real a 
geração variável dessas fontes [3]. 

Esse papel recai sobre as usinas hidrelétricas, que reagem às 
oscilações do sistema elétrico quando necessário e são 
capazes de regularizar a produção ao longo do dia, incluindo 
os períodos de pico de carga, e ao longo do ano, com seus 
armazenamentos em reservatório, atenuando a sazonalida-
de das vazões. Assim, a importância de se regularizar os 
reservatórios de maneira ótima é crucial para o funciona-
mento estável e econômico de um sistema elétrico, mas não 
é assunto elementar. Está sujeito às incertezas das afluên-
cias do rio no presente e no futuro [5], o que torna impres-
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cindível o uso de modelos matemáticos para que se obte-
nham boas soluções.  

Os objetivos da otimização da operação de usinas hidrelétri-
cas são variados: os horizontes de estudo podem ser pluria-
nuais, de um ano, de um ou poucos meses, ou até de sema-
nas ou dias. Os intervalos em que as decisões são tomadas 
também mudam, desde uma decisão de turbinamento e 
vertimento médios mensais até múltiplas decisões por dia, a 
cada meia hora, por exemplo. Variadas técnicas de otimiza-
ção têm sido aplicadas, mudando com os objetivos, exten-
são e precisão requeridos. No tocante à otimização da ope-
ração de usinas para a melhor utilização dos recursos de um 
sistema energético, algumas dessas técnicas são discutidas a 
seguir. 

As técnicas de programação linear (PL) requerem que a 
função objetivo a ser otimizada, assim como todas as fun-
ções que restringem a função objetivo, sejam lineares. A 
operação de usinas hidrelétricas leva a um problema tipica-
mente não-linear. A função que determina a produção da 
usina depende de diversas variáveis não-lineares: por 
exemplo, o nível de montante e de jusante são comumente 
aproximados por polinômios [6]. A necessidade de lineariza-
ção pode comprometer os resultados. No entanto, as vanta-
gens da programação linear são muitas: há numerosos 
softwares disponíveis para pronta implementação; a PL é 
capaz de resolver problemas de grande porte e complexida-
de em tempo razoável, não requer soluções inicias e con-
verge para o ótimo global [7]. Em razão dos seus muitos 
benefícios, as técnicas de PL são muito utilizadas, sozinhas 
ou em combinação com outras. Alguns exemplos de aplica-
ção: obtenção de regras operativas para múltiplos reserva-
tórios [8]; otimização do reservatório para múltiplos objeti-
vos [9], incluindo irrigação [10]; em combinação com a 
técnica de algoritmos genéticos [11] e como ferramenta de 
otimização interna às etapas da programação dinâmica [12]. 

A programação não-linear, PNL, é empregada para repre-
sentar as não-linearidades intrínsecas à operação de usinas 
hidrelétricas. Algumas técnicas estão listadas em [13]: pro-
gramação linear sucessiva (ou sequencial); programação 
quadrática sucessiva (ou sequencial) (ou método do lagran-
geano projetado); método do lagrangeano aumentado (ou 
método dos multiplicadores); método do gradiente reduzido 
generalizado. Em todas essas técnicas, a estocasticidade é 
tratada implicitamente: a otimização é determinística sobre 
várias pequenas séries igualmente prováveis ou sobre uma 
única série temporal longa, cujos resultados são avaliados 
estatisticamente. Raras são as aplicações tratadas explicita-
mente (em que as decisões não levam a um determinado 
estado futuro, mas a possíveis estados tratados probabilisti-
camente)[13]. As dificuldades na aplicação da PNL residem 
nos requisitos matemáticos: funções diferenciáveis, contí-
nuas e convexas são exigidas sob pena de que o ótimo glo-
bal não seja encontrado. Outra característica, chamada de 
open-loop, decorre de que a PNL encontra a solução ótima 
para os estados ótimos, mas não o ótimo para cada um dos 
estados possíveis [14]. Apesar dessas dificuldades, a PNL 
têm sido bastante pesquisada, em razão de suas caracterís-
ticas positivas: o tratamento de não-linearidades e a capaci-
dade de lidar com problemas de grande dimensão. E é apli-
cada como alternativa às restrições de outras técnicas, 

como a limitação dimensional da programação dinâmica, ou 
em combinações com outras ferramentas. Exemplos de 
aplicação das técnicas PNL podem ser encontrados em: [15], 
[16] (neste caso, a partir do custos futuros sinalizados por 
um outro modelo em programação dinâmica) e [17] (em 
conjunto com técnicas de inteligência artificial). Diferente-
mente de [15], o modelo Phoenix [17] é estocástico e testa a 
solução da política energética em um módulo de fluxo de 
potência ótimo. 

A programação dinâmica, PD, divide o problema maior em 
problemas menores. A cada etapa, encontra-se a melhor 
decisão para cada um dos estados possíveis. Essa caracterís-
tica é conhecida como closed loop e permite que, dado 
algum desvio da condição ótima, uma nova trajetória ótima 
pode ser seguida daquele estágio em diante, partindo-se do 
estado não ótimo. Outras características importantes da PD 
estão na facilidade em contornar funções matemáticas não-
lineares, não-contínuas e não-convexas, além de ser bem 
adaptada à estocasticidade das séries de vazões [13], [18]. A 
grande dificuldade na aplicação da programação dinâmica 
está na dimensão dos problemas. Sem o uso de simplifica-
ções, só pode ser aplicada a um pequeno número de reser-
vatórios. Tratativas para essa dificuldade encontram-se em 
[12], [19] e [20]. 

Além destas, existem as técnicas chamadas de metaheurísti-
cas, que buscam encontrar uma boa solução, sem garantia 
de se obter o ótimo. Algumas delas: algoritmos genéticos, 
redes neurais, colônia de formigas e enxame de partículas. 

O objetivo deste artigo é estudar o uso da programação 
dinâmica para solução do problema do despacho ótimo de 
usinas hidrelétricas, sem adotar simplificações que reduzam 
a dimensão do problema ou linearizem funções, dentro de 
um linguagem de programação vetorial, o Matlab©, e medir 
seu desempenho computacional. O tratamento das incerte-
zas será explícito, ou seja, por meio da programação dinâ-
mica estocástica. 

2 Método e estudo de caso 

O modelo será construído como um processo de decisão de 
Markov (PDM). Os processos de decisão de Markov são 
cadeias de Markov sobre as quais se exerce uma ação de 
modo a se obterem os melhores resultados de uma deter-
minada função de custo (ou recompensa) como, por exem-
plo, o menor custo total [14]. 

O PDM é constituído pelos seguintes conjuntos:  o conjunto 
das épocas de decisão; dos estados possíveis; das ações 
possíveis; dos custos ou recompensas (benefícios) que de-
pendem da ação ou da ação e do estado; da matriz de pro-
babilidades de transição que depende da ação e, natural-
mente, dos estados possíveis [21]. A técnica a ser utilizada 
será a programação dinâmica estocástica, PDE, como já 
mencionado. A função recursiva que se aplica à PDE pode 
ser descrita pela equação 1 [14]: 

𝐹𝑡(𝒔𝑡) = 𝑚𝑖𝑛
𝒙𝑡

(𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑥) [𝛼𝑡 . 𝑓𝑡(𝒔𝑡, 𝒙𝑡) + ∑ 𝑝𝑠𝑡+1
𝐹𝑡+1(𝑠𝑡+1)

𝑆

𝑠𝑡+1=1

]  (1)  
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em que: 𝑠𝑡 são os estados possíveis; 𝑥𝑡, as decisões possí-
veis; 𝛼𝑡 é um fator de desconto; 𝑓𝑡  é a função de custo 
presente; 𝐹𝑡+1(𝑠𝑡+1) é o valor ótimo da função para o estágio 
seguinte 𝑠𝑡+1 (que acumula, por extensão, os ótimos dos 
estágios futuros); 𝑓𝑡(𝑠𝑡, 𝑥𝑡) é o custo presente da ação 𝑥𝑡  no 
estado 𝑠𝑡; e, por fim, 𝑝𝑠𝑡+1

é a probabilidade de que, dados 

estado inicial 𝑠𝑡 e decisão 𝑥𝑡, o estado final seja 𝑠𝑡+1. 

2.1 Parâmetros do PDM 

O interesse deste estudo recai sobre as incertezas relacio-
nadas às vazões afluentes no médio prazo. Mantém-se, 
assim, o horizonte de 60 meses, mesmo dos modelos vigen-
tes do setor elétrico brasileiro. A etapas são mensais e as 
variáveis de decisão, as vazões a turbinar. As variáveis de 
estado são formadas por dois conjuntos: classes de vazões 
afluentes e volumes de reservatório discretizados. Há níveis 
adicionais que estendem o vetor de armazenamento dos 
reservatórios: um estado negativo para representar o reser-
vatório vazio e estados para representar o vertimento. No 
princípio de cada etapa, a cota do reservatório é a máxima 
para os estados em que há vertimento, enquanto é nula 
para o vazio.  

O estado que representa o reservatório vazio tem caráter 
punitivo. Seu volume é negativo e, portanto, impossível na 
prática. Mas as transições para este estado são permitidas. 
Sabe-se que toda geração hidrelétrica que leva à transição 
para o estado negativo é impossível e, portanto, tal produ-
ção é anulada na modelagem. Assim, os custos associados a 
este estado adicional são os máximos. 

A função de custo presente, 𝑓𝑡, é determinada pelo custo da 
complementação termelétrica. As usinas termelétricas não 
serão representadas individualmente. Sabe-se, de antemão, 
que um modelo baseado em programação dinâmica poderá 
representar um pequeno número de usinas hidrelétricas, de 
maneira que a caracterização real da complementação 
termelétrica, tal como a do sistema elétrico brasileiro, não 
será possível integralmente. Assim, substitui-se a escolha 
aleatória de um pequeno grupo de termelétricas pela fun-
ção de custo única proposta por [22] e expressa pela equa-
ção 2. Essa função representa o custo presente de cada 
etapa e tem a vantagem de responder rapidamente a qual-
quer incremento de produção termelétrica. 

𝑐𝑝 =
1

2
 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚

2 ,  (2)  

em que: 𝑐𝑝 é o custo da geração termelétrica na etapa atual, 

em unidades monetárias; 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚 é a geração termelétrica em 
MWmed (MW médios em um mês).  

O custo presente complementar a cada possibilidade de 
variável de decisão (cada uma das possibilidades de vazão a 
turbinar das hidrelétricas) será somado ao custo esperado 
futuro, compondo assim o custo total esperado daquela 
decisão. A PDE escolhe, dentre as possíveis decisões para 
cada combinação de variáveis de estado (classes de vazão 
afluente e níveis discretizados dos reservatórios) a mais 
barata. O custo futuro já foi determinado pela PDE para os 
estágios futuros, pois a PDE é recursiva, sendo o custo futu-
ro da última etapa, a de número 60, nulo.  

Por fim, a matriz de transição de cada usina representa as 
probabilidades de que, dada determinada decisão de vazão 
a turbinar, o estado presente transite a um determinado 
estado futuro, a cada classe de vazões afluentes. A composi-
ção da matriz de transição de uma usina hidrelétrica acon-
tece em duas etapas. 

Na primeira, as vazões afluentes são divididas em classes. 
Para as séries que ocorreram em cada classe na etapa ante-
rior, são contadas aquelas que ocorrem em cada classe 
presente, contabilizando desse modo as probabilidades 
condicionadas. Constrói-se uma matriz dessas para cada 
mês. Inclui-se uma classe para valores extremos de vazão de 
maneira que  as demais sejam igualmente espaçadas. Essas 
matrizes são construídas apenas para as usinas com capaci-
dade de regularização. Com o intuito de reduzir as dimen-
sões das matrizes finais, não são construídas matrizes desse 
tipo para as usinas a fio d’água. Assume-se, por estarem em 
cascata, que as classes de vazão afluente incremental às 
usinas a fio d’água são as mesmas das usinas com regulari-
zação. 

Na segunda etapa, são calculados todos os balanços hídricos 
possíveis para cada reservatório de regularização. Para cada 
nível de reservatório inicial, para cada nível de reservatório 
final, para cada decisão possível e para cada classe de aflu-
ências (além de cada defluência do reservatório de regulari-
zação de montante, se houver), o conteúdo da matriz de 
balanços hídricos é preenchido com um 0 (zero) ou 1 (um). 
Se o total de água (nível inicial somado à afluência e subtra-
ído da vazão turbinada da decisão) levar o reservatório ao 
nível final correspondente, a célula recebe 1. Do contrário, 
0. Depois, esta matriz é ampliada em uma dimensão, cor-
respondente às classes de etapa anterior. Finalmente, as 
probabilidades condicionadas de cada uma das classes de 
afluências são atribuídas à matriz lógica de balanços hídri-
cos. Tem-se assim, uma matriz de balanços hídricos possí-
veis, cada um com uma determinada chance condicionada 
de acontecer. 

Dentro do otimizador é construída uma matriz de mesmas 
dimensões à qual são atribuídos os valores da complemen-
tação termelétrica de cada balanço possível: cada balanço 
tem uma combinação de geração das usinas hidrelétricas, 
que, subtraindo-se da demanda mensal, dá origem às ne-
cessidades de complementação termelétrica. A matriz dos 
custos da complementação termelétrica é a matriz de cus-
tos presentes, ou custos da etapa presente. A essa matriz 
são somados, posteriormente, os valores esperados dos 
custos futuros correspondentes a cada combinação de 
níveis de armazenamento final. Tratam-se de valores espe-
rados pois dependem das probabilidades de se transitar 
para cada estado futuro. A tabela 1 contém um resumo das 
características do PDM. A figura 1 traz um esquema resumi-
do representando cada uma das etapas do PDM, com 
exemplos para a discretização das variáveis. Para cada par 
de variáveis de estado (classes de vazões afluentes e níveis 
de reservatório discretizados) há um conjunto de decisões 
possíveis ‘d’. Estas levam a diferentes necessidades de com-
plementação termelétrica ‘GT’ e seu custo presente associ-
ado. Cada uma das decisões também conduz a uma matriz 
de transições que indica a probabilidade de ocorrência dos 
estados finais e de seus custos futuros associados. 
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Figura 1: Esquema que representa cada uma das etapas do PDM. 

Tabela 1: Resumo das características do PDM. 

Etapa Mês. 

Horizonte Cinco anos. 

Variáveis 
de Estado 

São duas: a) volumes armazenados discreti-
zados, com estados extras para o reservató-
rio vazio e vertimentos e b) classes de vazões 
afluentes. 

Decisões Vazões a turbinar discretizadas. 

Função de 
Custo 

Complementação termelétrica. 

Matriz de 
Transição 

Probabilidade de transição a cada volume 
armazenado futuro, inicial e classe de vazão 
afluente, dada certa decisão.  

2.2 Representação das usinas hidrelétricas 

As usinas hidrelétricas são caracterizadas pela sua função de 
produção. Neste caso, a queda líquida é variável, mas o 
rendimento do conjunto turbina-gerador é constante. A 
representação computacional da curva colina não é a restri-
ção que impede o uso de rendimentos variáveis. A dificul-
dade está em se obter um rendimento, para os níveis iniciais 
e finais de armazenamento mensais e para a vazão turbina-
da média mensal, que leve em conta um perfil de carga 
coerente ao longo do mês. Em outras palavras, não é razoá-
vel esperar que um rendimento baixo ocorra ao longo de 
todo o mês para uma vazão turbinada média baixa, por 
exemplo, sendo que a vazão turbinada pode ser distribuída 
ao longo do período em melhores rendimentos e mantendo-
se a média mensal. A função de produção pode ser descrita 
como [23]:  

𝑔ℎ𝑖𝑑𝑟 = 𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏. ℎ𝑙 (𝑛𝑚, 𝑛𝑗 , ℎ𝑝(𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏)) . 𝜂. 𝑔. 10−3,  (3)  

em que: 𝑔ℎ𝑖𝑑𝑟  é a produção hidrelétrica média mensal de 
uma usina em MW médios; 𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏 é a variável de decisão, a 

vazão turbinada média mensal em m³/s; ℎ𝑙 é queda líquida 
em metros, função dos níveis de jusante, montante e da 
perda de carga ℎ𝑝; 𝑛𝑚 é o nível de montante em metros, 

em função polinomial do volume; 𝑛𝑗  é o nível de jusante em 

metros, em função polinomial da vazão defluente; ℎ𝑝 é 

perda de carga em metros, função da vazão turbinada; 𝜂 é  
o rendimento médio ponderado do conjunto turbina-
gerador; 𝑔 é a aceleração gravitacional, fixada em 9,81 m/s². 

2.3 Definição do problema 

Os custos de operação das usinas hidrelétricas são conside-
rados distribuídos ao longo do tempo. Assim, a função obje-
tivo do problema passa a ser minimizar o custo da comple-
mentação termelétrica ao longo do horizonte de sessenta 
meses. A função objetivo é: 

𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = min ∑ 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎,𝑡 (𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡)

𝑇

𝑡=1

,  (4)  

em que: 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎,𝑡  é custo termelétrico em valores monetários 

($), função de 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡, para cada etapa 𝑡; 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡 é a geração 

termelétrica complementar, em MW médios, na etapa 𝑡, 
calculada como a diferença entre a produção hidrelétrica e a 
demanda, conforme equação (5); 𝑡, 𝑇 são respectivamente, 
etapa presente e etapa final. A função objetivo está sujeita 
às restrições: 

𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡 = max ((𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 − ∑ 𝑔ℎ𝑖𝑑𝑟,𝑡
𝑢 ), 0),

𝑈

𝑢=1

  (5)  

𝑣𝑜𝑙𝑡+1
𝑢 = 𝑣𝑜𝑙𝑡

𝑢 + (𝑞𝑖𝑛𝑐𝑟,𝑡
𝑢 + 𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙,𝑡

𝑢−1 − 𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏,𝑡
𝑢

− 𝑞𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑡
𝑢 ). 𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑒𝑣𝑝𝑡

𝑢,  (6) 

0 ≤ 𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏
𝑢 ≤ 𝑞_𝑚𝑎𝑥𝑡𝑢𝑟𝑏

𝑢 ,  (7)  

𝑣𝑜𝑙𝑚𝑖𝑛𝑢 ≤ 𝑣𝑜𝑙𝑢 ≤  𝑣𝑜𝑙𝑚𝑎𝑥𝑢 ,  (8) 
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Transições 
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..
. MT 
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..
. 
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cada uma das classes do mês 

anterior, e uma decisão foi tomada 

para cada nível inicial 

Cada decisão incorre em um custo presente 
da geração termelétrica complementar (GT) 

e cada transição possível leva a um custo 
futuro (CF) determinado em etapa anterior 

t t+1 
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CF5 

CF-1 

..
. 

d1 

d11 

GT1 

GT11 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  25   |   OCTOBER  2016 
 

5 

 

em que: 𝑢 corresponde ao índice da usina hidrelétrica; 
𝑢 − 1 é o índice que agrupa as usinas imediatamente a 
montante daquela com índice 𝑢; 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡  é a demanda 
de energia em MW médios para a etapa 𝑡; 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡 é a gera-

ção termelétrica complementar, em MW médios, na eta-

pa 𝑡; ∑ 𝑔ℎ𝑖𝑑𝑟,𝑡
𝑢𝑈

𝑢=1  corresponde ao somatório da produção 

de energia hidrelétrica em MW médios. A produção de cada 
usina é calculada de acordo com a equação (3); 𝑣𝑜𝑙𝑡

𝑢, 𝑣𝑜𝑙𝑡+1
𝑢  

são respectivamente, volume no início e no final da etapa 
para a usina de índice 𝑢, em hm³; 𝑞𝑖𝑛𝑐𝑟,𝑡

𝑢  é a vazão incre-

mental afluente à usina 𝑢. Esta é a vazão que é afluente à 
usina 𝑢, sem passar pelas usinas de montante, em m³/s; 

𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙,𝑡
𝑢−1  é a vazão defluente que provém das usinas imedia-

tamente à montante da usina 𝑢 em m³/s; 𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏,𝑡
𝑢  é a vazão a 

turbinar na etapa 𝑡 pela usina 𝑢, em m³/s; 𝑞𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑡
𝑢  é a vazão 

vertida na etapa 𝑡 pela usina 𝑢, em m³/s; 𝑐𝑜𝑛𝑣 é um fator 
de conversão de vazão média mensal (m³/s) para volume 
mensal (hm³); 𝑒𝑣𝑝𝑡

𝑢 corresponde ao volume de água evapo-
rado no reservatório 𝑢 na etapa 𝑡, em hm³; 𝑞_𝑚𝑎𝑥𝑡𝑢𝑟𝑏

𝑢  é a 
vazão turbinável máxima, em m³/s. Não há limite inferior 
porque se considera que, dada uma média de turbinamento 
baixa, dentro do mês nenhum turbinamento é inferior à 
restrição de operação mínima da turbina, pois vazões turbi-
nadas maiores em menores períodos de tempo são distribu-
ídas e levam à mesma média mensal; 𝑣𝑜𝑙_𝑚𝑖𝑛𝑢 , 𝑣𝑜𝑙_𝑚𝑎𝑥𝑢 
são respectivamente, volume mínimo e máximo do reserva-
tório. 

2.4 Estudo de caso 

Composto pelas usinas em operação no Rio Iguaçu. São 
cinco usinas (de montante para jusante): GBM – Governador 
Bento Munhoz (também conhecida como Foz do Areia), 
GNB – Governador Ney Braga (ou Segredo), Salto Santiago, 
Salto Osório e GJR – Governador José Richa (ou Salto Caxi-
as). A cascata contará com mais uma hidrelétrica, pois a 
UHE Baixo Iguaçu, a jusante de Salto Caxias, está em cons-
trução. A localização das usinas sobre o rio pode ser vista na 
figura 2. 

 

Figura 2: Usinas construídas sobre o rio Iguaçu [24]. 

Devido ao interesse deste estudo estar voltado ao horizonte 
plurianual, a usina de Segredo é representada como a fio 
d’água. Pela mesma razão, não há representação das vazões 
desviadas do rio Jordão nem da operação de suas usinas. 
Para uma aplicação em que esta representação está deta-

lhada, importante para a otimização da operação diária, 
consultar [6]. 

São duas usinas com capacidade de regularização: Foz do 
Areia e Salto Santiago. As três usinas restantes são usinas a 
fio d´água. Os dados foram extraídos do caso que serviu 
como base ao leilão de energia nova A-5 (lê-se “a menos 
cinco”) de 2015, disponível na página da Empresa de Pes-
quisa Energética. Na tabela 2, estão as características dos 
reservatórios (Segredo foi alterada para usina a fio d’água). 
Os demais dados, como os coeficientes para os polinômios 
de nível de montante, níveis de jusante, para obtenção da 
área de reservatório e valores médios de evaporação em 
mm podem ser obtidos na mesma fonte. 

Dois tipos de dados não foram extraídos do caso base men-
cionado acima. O modelo que é usado para comparação de 
resultados é o MSUI, um modelo de simulação criado pela 
Eletrobrás e que até o ano de 2016 ainda era usado como 
programa auxiliar na obteção de um valor comercial do 
mercado brasileiro conhecido como Garantia Física. Para 
manter os resultados dos dois modelos compatíveis, dois 
tipos de dados não foram tomados do caso base: a vazão 
máxima turbinável por usina e os coeficientes de perda de 
carga. As vazões máximas turbináveis foram tomadas do 
resultado da simulação com as séries históricas de vazões 
produzida pelo próprio MSUI.  

Quanto à perda de carga, em metros, quando proporcional 
à vazão turbinada, pode ser expressa por [23]: 

ℎ𝑝 = 𝑘. (𝑞𝑡𝑢𝑟𝑏)2,  (9)  
 

Tabela 2: Características dos reservatórios [25]. 

 

em que k é o coeficiente de perda de carga. O MSUI não 
utiliza um coeficiente como este, mas um valor médio. Para 
obter um coeficiente compatível, adotou-se o seguinte 
procedimento: foram realizadas duas simulações com o 
MSUI, também com as séries históricas. Em uma delas, os 
valores médios de perda de carga em metros foram substi-
tuídos por zeros. Em planilha eletrônica, calculou-se quais 
seriam os coeficientes que igualariam os resultados das 
simulações. As vazões máximas turbináveis estão dispostas 
na tabela 3, enquando os coeficientes de perda de carga 
estão expostos na tabela 4. 

O MSUI não trabalha para o atendimento de demanda. 
Assim, a demanda a ser atendida foi determinada apenas 
para o otimizador e corresponde ao dobro da potência 
instalada das usinas hidrelétricas. O objetivo é forçar o uso 
de toda a capacidade disponível. 
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Tabela 3: Vazões turbináveis máximas. 

 

Tabela 4: Coeficientes de perda de carga. 

 

Sobre séries de vazões. O otimizador produz uma tabela de 
decisões que é então implementada por um simulador. O 
otimizador faz sua tabela de decisões ótimas por intermédio 
da matriz de transferência criada com séries sintéticas (as 
mesmas produzidas para o caso A-5, já mencionado, e cons-
truídas pelo modelo Gevazp, da Eletrobrás, para outro mo-
delo, o Newave). Já o simulador implementa as decisões do 
otimizador para as séries históricas de vazões e seus resul-
tados são comparados aos do modelo MSUI, que também se 
utiliza das séries históricas. As séries históricas estão dispo-
níveis no mesmo caso base. 

Outra alteração dos dados foi realizada nos simuladores. Os 
cálculos de vazão evaporada obtidos pelo simulador e pelo 
MSUI foram diferentes, sem que a causa das discrepâncias 
fosse totalmente descoberta. Essa remoção não prejudica a 
comparação pois, como se verá, as decisões tomadas pelo 
otimizador levam a níveis médios menores de reservatório 
e, portando, a menores evaporações. Retirar a evaporação 
da comparação reduz as consequências  positivas da otimi-
zação e não altera a simulação do MSUI.  

Taxas de parada forçada e programada e vazões de usos 
consuntivos foram também removidas por não serem de 
interesse deste estudo. 

3 Resultados 

 
Para análise dos resultados, foram escolhidos dois anos da 
operação do histórico. O ano de 1935 representa um perío-
do em que as políticas determinadas pelo otimizador leva-
ram a resultados positivos, enquanto no ano de 1967 as 
características hidrológicas do rio Iguaçu dificultaram a 
construção de um política operativa eficiente. Resultados 
gerais das simulações do histórico também são apresenta-
dos, assim como análises de desempenho computacional. 

O MSUI é um simulador que não lê tabelas de decisões 
produzidas por outro modelo. Ele possui suas regras opera-
tivas internas e não avalia o futuro e as consequências de 
duas decisões. Basicamente, ele depleciona os reservatórios 
em paralelo. Não há usinas termelétricas complementares, 
nem demanda prevista.  

Há uma uma regra corretiva que consiste em alterar a vazão 
a ser turbinada na etapa corrente em caso de vertimento, 
regra também adotada pelo simulador proposto. Outras 
regras corretivas do MSUI e maiores detalhes de seu funcio-
namento podem ser encontrados em [26]. 

O otimizador foi executado em um notebook com processa-
dor Intel i5-2410M 2.3 GHz e 4 GB de memória RAM. O 
sistema operacional é o Windows 10 © e a versão do Ma-
tlab© é a 2015b. Neste computador, os melhores níveis de 
discretização foram os listados abaixo: 

 11 níveis de reservatório, sendo um nível extra para 
representar o vertimento e um nível extra para repre-
sentar o reservatório vazio. 

 6 classes de vazões, tomadas pelo valor médio entre os 
extremos da classe, sendo uma classe extra para repre-
sentar as vazões mais extremas. 

 10 decisões possíveis de vazões turbináveis por usina de 
regularização. 

Em combinação, tem-se: 

 121 possibilidades de níveis de reservatório de regulari-
zação (são dois); 

 36 combinações de classes de vazões afluentes; 

 121 níveis multiplicados pelas 36 classes levam a 4356 
variáveis de estado por etapa; 

 100 possibilidades de decisões a cada um dos 60 meses 
do horizonte de otimização, totalizando 100^60 combi-
nações  de decisões possíveis ao longo do horizonte pa-
ra cada uma das 4356 variáveis de estado no início da 
primeira etapa. 

Observe-se que o otimizador trabalha em um horizonte de 
sessenta meses, mas as simulações cobrem um período 
contínuo de 996 meses (1931 a 2013). A tabela de decisões 
consultada pelo simulador corresponde ao primeiro ano do 
horizonte do otimizador.  

3.1 Resultados Gerais 

Na tabela 5 são apresentadas as gerações médias por usina 
para todo o período do histórico simulado. 

Tabela 5: Gerações médias obtidas pelo simulador e pelo MSUI. 

 
 
Note-se que o otimizador depleciona mais os reservatórios e 
aumenta a produção nas usinas a fio d’água. O benefício 
total para a cascata é da ordem de 1,6%. Na tabela 6 estão 
os níveis de armazenamento médio obtidos pelos dois pro-
gramas para todo o histórico nos dois reservatórios de 
regularização da cascata. 

Vazão (m³/s)

Foz do Areia 1366

Salto Santiago 1516

Segredo 1269

Salto Osório 1785

Salto Caxias 2099

Coeficiente k

Foz do Areia 2,2074E-06

Salto Santiago 8,9164E-07

Segredo 2,3282E-06

Salto Osório 7,5131E-07

Salto Caxias 2,4081E-07

Foz do 

Areia
Segredo

 Salto 

Santiago

Salto 

Osório

Salto 

Caxias
Total

MSUI 729,1 668,2 842,5 581,7 695,1 3516,6

Simulador 686,7 708,4 838,1 610,7 729,5 3573,4

Diferença -42,5 40,2 -4,3 29,0 34,4 56,8
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Tabela 6: Armazenamentos médios percentuais obtidos pelo simu-
lador e pelo MSUI. 

 

3.2 Ano 1935 

Na figura 3 são apresentadas as vazões afluentes incremen-
tais às cinco usinas na cascata. Os riscos são as médias de 
longo termo das vazões para cada mês. As linhas cheias, as 
vazões do ano de 1935. Note-se como as vazões de agosto a 
novembro superam a média histórica, especialmente em 
outubro. E como as vazões do primeiro semestre são 
modestas. 
 

 

Figura 3: Vazões afluentes incrementais no ano de 1935. 

Na figura 4 são apresentadas as gerações médias obtidas 
pelo simulador/otimizador e pelo MSUI para a usina de Foz 
do Areia. Os losangos e traços contêm a informação da 
geração média acumulada desde janeiro (simulador e MSUI, 
respectivamente), enquanto as linhas descrevem a geração 
média mensal, linha cheia para o simulador, linha tracejada 
para o MSUI. 
 

 

Figura 4: Geração média na usina de Foz do Areia em 1935. 

 
Na figura 5, os níveis de reservatório no início de cada mês 
para a usina de Foz do Areia. 
 

 

Figura 5: Armazenamento de Foz do Areia em 1935. 
 

O ano de 1935 começa com armazenamento baixo. Vazões 
também baixas acontecem nos primeiros meses e a produ-
ção é recolhida em Foz do Areia. No mês de março, com o 
reservatório um pouco mais cheio, o modelo recupera a 
produção deficitária do início do semestre nessa usina, mas 
a vazão afluente do próprio março não é tão boa, e o nível 
volta a cair, levando outra vez a reduções na produção em 
Foz do Areia. Lembra-se de que o otimizador não conhece a 
vazão no mês corrente, mas a probabilidade condicionada 
de ocorrências de classes de vazões. (A exceção está, como 
já mencionado, quando há previsão de vertimento. Essa 
premissa é razoável, por dois motivos: tornar compatível a 
comparação com o MSUI, que se vale da mesma regra; e o 
regime hídrico do rio Iguaçu, bastante errático, capaz de 
produzir afluências bastante intensas e que podem facil-
mente levar a vertimento ao longo do mês.)  
 
A produção inferior em setembro conduz à recuperação do 
nível do lago, mas dificulta a reação do simulador que falha 
em evitar o vertimento de outubro, como se vê na figura 6. 
O MSUI também não consegue evitar ou reduzir o vertimen-
to nesse mês. 
 

 

Figura 6: Vertimento em Foz do Areia em 1935. 

 

Entretanto, as escolhas do otimizador fazem sentido quando 
se observa o que ocorreu ao reservatório de Salto Santiago, 
além da produção um pouco superior em Segredo, graças à 
vazão turbinada em Foz do Areia em março. A geração 
média e o armazenamento no ano para a usina hidrelétrica 
de Salto Santiago podem ser vistos na figura 7 e na figura 8.  
 

Foz do Areia Santiago
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MSUI 0,91 0,93
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Figura 7: Armazenamento de Salto Santiago em 1935. 
 

 

Figura 8: Geração média na usina de Salto Santiago em 1935. 
 

O nível do reservatório de Salto Santiago começa o ano em 
condições semelhantes a Foz do Areia para o simulador. A 
produção nessa usina, e por consequência em Osório e 
Caxias, é intensificada nos meses de janeiro e fevereiro, mas 
praticamente anulada com a defluência de Foz do Areia em 
março. O reservatório então se recupera, como se vê pelo 
volume inicial em abril. A partir desse mês, o nível de Santi-
ago é mantido perto de 40%, quando as vazões de setem-
bro, outubro e novembro, conseguem reencher o volume 
útil. Repete-se a decisão de Foz do Areia de reduzir o turbi-
namento em setembro, ainda que não tão intensamente. 
Neste caso, no entanto, a estratégia funciona e o vertimento 
é evitado em parte, como se vê na figura 9 (o que também 
se reproduz em Caxias e Osório).  
 

 

Figura 9: Vertimento na usina de Salto Santiago em 1935. 

Com exceção da produção em setembro, a geração média 
de Salto Osório e de Caxias mantêm-se em um nível um 

pouco maior do que no MSUI, resultando em um ganho 
médio de geração em toda a cascata, como se pode ver pela 
figura 10 (a curva para a usina de Salto Caxias segue um 
comportamento similar). 

 

Figura 10: Geração média na usina de Salto Osório em 1935. 

3.3 Ano 1967 

Foz do Areia começa o ano com aproximadamente 50% do 
volume útil (figura 12), enquanto Santiago está em condição 
melhor, perto de 80% (figura 13). Foz do Areia tem sua 
produção reduzida em janeiro (figura 14), enquanto Santia-
go (figura 15) e, por extensão, Osório e Caxias geram mais. 
Recupera-se o reservatório de foz do Areia nos meses se-
guintes e sua produção encontra a média do MSUI em Abril, 
o que se reproduz em Segredo. A partir de maio, as vazões 
afluentes são bastante menores do que a média (figura 11), 
e os níveis de armazenamento são mantidos mais baixos: 
Foz do Areia oscila em torno de 50%, e o reservatório de 
Santiago é mais usado nos últimos meses. Ao fim, a geração 
média de Segredo é um pouco inferior à do MSUI, enquanto 
em Caxias e Osório os valores empatam. O resultado final da 
produção é inferior neste ano para a cascata, pois a produ-
ção das usinas de Foz do Areia e Santiago nas figuras 13 e 14 
é inferior no acumulado do ano (losangos abaixo dos traços 
em dezembro). 

 

Figura 11: Vazões afluentes incrementais no ano de 1967. 

O resultado da operação do ano de 1967 é ruim porque a 
operação dos reservatórios faz com que a produção das 
usinas de Foz do Areia e Santiago se dê em quedas menores, 
turbinando mais e causando mais perdas de carga. 
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Figura 12: Armazenamento de Foz do Areia em 1967. 

 

Figura 13: Armazenamento de Salto Santiago em 1967. 
 

 

Figura 14: Produção em Foz do Areia em 1967. 
 

 

Figura 15: Produção de Salto Santiago em 1967. 

A operação desses dois anos reflete a estratégia geral que se 
observa a partir das tabelas 5 e 6. Em 1935, os reservatórios 

são mais utilizados (figuras 5 e 7) do que no MSUI, recupe-
rando-se no mês de outubro, absorvendo a cheia deste mês 
(figura 3). A produção em Foz do Areia não é prejudicada 
(figura 4), mas o resultado é inferior em Salto Santiago 
(figura 8). No entanto, a produção das três usinas a fio 
d’água é superior (figura 10), tornando o resultado da casca-
ta positivo em relação ao MSUI. A estratégia do otimizador 
consiste em utilizar mais os reservatórios, ampliando a 
produção nas usinas a fio d’água, ainda que levando à redu-
ção na produção nas usinas com capacidade de regulariza-
ção em função da perda de queda. Em razão da brusca 
variação das vazões médias mensais, os níveis de reservató-
rio são mantidos próximos da faixa de 50% a 60%. Desse 
modo, aumentam as chances de se absorver cheias. Porém, 
também se amplia o risco de que os níveis caiam excessiva-
mente, demandando correções mais intensas, sob redução 
mais agressiva das vazões a turbinar, como no ano de 1967. 

3.4 Desempenho computacional 

As medidas de performance do otimizador foram registra-
das por meio do software Performance Monitor do próprio 
Windows 10. Neste programa é possível registrar, a interva-
los não menores do que um segundo, a alocação de bytes 
por aplicativo. 

Os tempos e as medidas de memória foram tomadas em 
uma única sessão do Windows, sem nenhuma outra tarefa 
sendo executada simultaneamente. São medidas para dez 
decisões possíveis e seis classes de vazões afluentes, mes-
mos valores das simulações apresentadas. 

A dimensão a variar é o número de discretizações totais do 
volume dos reservatórios. O número de níveis na tabela 7 e 
tabela 8 corresponde ao número de divisões do volume útil 
somado a dois estados extras: um para o vertimento e um 
para o volume vazio. Na tabela 7 estão listadas cinco medi-
das de tempo de execução, além da média e do desvio 
padrão amostral. Na tabela 8 estão dispostas as medidas de 
memória alocada em Gigabytes, assim como a média e o 
desvio padrão amostral das medidas. A primeira linha cor-
responde à ausência de discretização do reservatório, com 
os dois níveis extras, um para o vertimento, outro para o 
reservatório vertendo. O sistema operacional e o próprio 
Matlab© deixam disponíveis apenas entre 1,9 e 2,1 GB de 
Memória RAM disponível, no notebook utilizado(descrito no 
início do item 4), razão pela qual a tabela é interrompida 
quando o total de níveis atinge 7. 
 
Tabela 7: Tempo de execução do otimizador em segundos. 
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Tabela 8: Memória alocada pelo otimizador em Gigabytes. 

 
 
A partir dessas medições, foram ajustados polinômios do 3º 
grau (ambos com R² = 0,9999), para extrapolação. Com 
esses polinômios, foi possível extrapolar as necessidades de 
tempo e memória RAM para execução de um maior número 
de discretizações, como se pode ver na tabela 9. 
 
Tabela 9: Memória alocada pelo otimizador em Gigabytes. 

 

4 Conclusões 

O otimizador foi construído para realizar apenas operações 
matriciais e assim tirar o melhor proveito da linguagem de 
programação vetorial Matlab©. O método foi construído 
implementando-se aa matriz de transição do Processo de 
Decisão de Markov a partir da matriz de balanços hídricos 
possíveis, à qual foram atribuídas as probabilidades de 
ocorrência das classes de vazões, condicionadas às ocorrên-
cias do mês anterior.  

Para reduzir a dimensão da matriz final, não foram combi-
nadas as probabilidades de ocorrência das classes de vazões 
afluentes incrementais às usinas a fio d’água. As usinas a fio 
d’água operam dentro das mesmas classes de afluências de 
seus reservatórios a montante. 

Quanto aos resultados da otimização, vê-se que a produção 
média é superior em cerca de 1,6% em relação ao MSUI 
(tabela 5). A tabela 6 revela a estratégia do otimizador. As 
vazões afluentes do rio Iguaçu são bastante erráticas, osci-
lam muito bruscamente de um mês ao outro, e são de difícil 
previsão, sem sazonalidade. Desse modo, o otimizador 
mantém os reservatórios entre 50% e 60% da capacidade, 
para evitar os vertimentos causados pelas abruptas eleva-
ções de vazão, como a de outubro de 1935, sem deplecioná-
los demais e assim produzir a quedas muito baixas. Essa 
estratégia falha, no entanto, em anos como o de 1967, em 
que as vazões persistem muito baixas por muitos meses em 
seguida. De modo geral, no entanto, é positiva, como ates-
tam os resultados da tabela 5. Os reservatórios de regulari-
zação são mais utilizados, perdem queda, produzem menos, 
mas há ganhos compensatórios nas usinas a fio d’água na 
cascata. 

O tempo computacional é bom, demonstrando que o código 
está bem adaptado às características vetoriais do Matlab©. 
O limite está no uso da memória RAM. Como trabalho futu-
ro, sugere-se a implementação do código em cluster, para 
aplicação de recursos de paralelismo. E também a utilização 
de memória física em discos de armazenamento de estado 
sólido, mais rápidos, de modo a aliviar o consumo de me-
mória RAM, fazendo-se uso das ferramentas de mapeamen-
to do próprio Matlab©. 

Mais detalhes sobre este trabalho podem ser encontrados 
em [27]. 
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