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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of 

promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing 
important benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, 

services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 

 

 

 

COPEL – Companhia Paranaense de Energia 
 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  25   |   OCTOBER  2016 
 

ii 

Editorial – Issue 25 – October 2016 

Joseph Alois Schumpeter, born in 1883 in Austria, was one of the first scholars of the science of economics to 

consider technological innovation as a development driver. Wikipedia has a good summary of his theoretical 

contributions to the area of economy. According to his business cycle theory, innovation is the agent which 

brings turmoil and causes economic development. When an innovation happens, the economy goes out of its 

state of equilibrium and undergoes an acceleration that significantly alters its previous balance conditions. 

But what is necessary to make innovation occur? According to his views, three conditions must be met. The first 
condition has to do with attractiveness, that is, there should be opportunities to attract entrepreneurs, the 
private sector, the industry. The second condition refers to challenge, both in terms of human competence and 
in terms of external circumstances. In other words, the greater the challenge in overcoming difficulties, the 
greater the potential for innovation. The third requirement has to do with the ability to make it happen, with a 
robust planning, with a reliable cost estimate and, therefore, with a situation in which the economic balance is 
possible. 

The Brazilian electricity sector is, at this very moment, facing questions about its concepts and models, due 
largely to adversity with which the country has had to cope with in last few years with regard to the availability 
of energy resources and its costs. One of the initiatives arising from these circumstances culminated in the 
ANEEL strategic R&D notice number 20, focused on the theme "Enhancing the Brazilian Electric Sector Business 
Environment". Therefore we are on the verge of having an excellent opportunity to make the energy sector not 
only more efficient but also more capable of achieving better results with technological development, bringing 
valuable benefits to the Brazilian society. 

It seems to be common sense in the electricity sector that the current model does not provide adequate 
incentives to the entrepreneur. In some circumstances, the model does not allow for the exploration of a 
particular strategy aimed at conceiving new ways to produce energy or even to improve the effectiveness of 
certain energy source. This occurs when its conceptual model is based on strong regulation, which quickly and 
easily becomes outdated in relation to technological development. In other words, regulation does not foresee 
that certain opportunities will emerge, culminating in a demotivating attitude on the part of entrepreneurs, 
who, according to Schumpeter, are the ones primarily responsible for development. More generally, we can not 
admit any longer that the sector be governed by a mechanism that restrains progress, namely, an attitude 
averse to competition as a way to pursue innovation and excellence. We can not let alone nurture the notion, 
which seems to be in vogue in the country, that free thinking, entrepreneurship and innovation are hurtful 
actions and even characterize a transgression. A country that craves its technological independence and its 
blossoming as an innovative nation must get rid of ideologies and mechanisms that end up punishing the 
entrepreneur. 

The adoption of a new approach in the electricity sector is therefore imperious, and the opportunity for this 
seems to be taking shape at this very moment. We hope that paradigms can be broken, that critical thinking find 
room to be freely practised and that averse attitudes to innovation, which seem to be more relevant today, may 
be replaced by a mindset aiming at encouraging the entrepreneur, the exploitation of technological riches and 
the free quest for excellence and development. 

This edition of Espaço Energia brings innovative papers focused on modern issues, ranging from energy 
planning, energy efficiency and technical aspects related to power plant dams to studies related to the ten-year 
expansion plan and the formation of expectations. We hope this issue can enrich the knowledge of our readers 
and bring valuable contributions throughout the national energy sector. 

 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 25 – Outubro de 2016 

O austríaco Joseph Alois Schumpeter, nascido em 1883, foi um dos primeiros estudiosos da ciência da economia 
a considerar a inovação tecnológica como um driver do desenvolvimento. A Wikipedia apresenta um bom 
resumo de suas contribuições teóricas à área de economia. De acordo com sua teoria de ciclo econômico ou 
ciclo de negócios, a inovação é o ente que traz turbulências e causa o desenvolvimento econômico. Quando uma 
inovação acontece, a economia sai de seu estado de equilíbrio e sofre uma aceleração que altera  
significativamente suas condições prévias de equilíbrio. 

Mas o que é necessário para fazer com que a inovação ocorra? Segundo suas concepções, é necessário que três 
condições sejam satisfeitas. A primeira condição tem a ver com atratividade, ou seja, devem existir 
oportunidades que atraiam os empreendedores, o setor privado, a indústria. A segunda condição alude ao 
desafio, seja em termos de competência humana, seja em termos de circunstâncias externas. Em outras 
palavras, quanto maior o desafio na superação das dificuldades, maior será o potencial de inovação. A terceira 
condição tem a ver com a capacidade de fazer acontecer, com um planejamento robusto, com o cálculo 
confiável de custos e, por conseguinte, com uma situação em que o equilíbrio econômico seja possível. 

O setor elétrico nacional está passando neste momento por questionamentos quanto a seus conceitos e 
modelos, devido grande parte às adversidades com as quais o país teve que lidar nos últimos anos no que se 
refere à disponibilidade de recursos energéticos e seus custos. Um dos movimentos oriundos dessas 
circunstâncias culminou na chamada estratégica de P&D ANEEL número 20, focada no tema “Aprimoramento do 
Ambiente de Negócios do Setor Elétrico Brasileiro”. Existe neste momento, por conseguinte, uma excelente 
oportunidade para tornar o setor elétrico não apenas mais eficiente, mas também mais apto a conquistar 
melhores resultados com o desenvolvimento tecnológico, trazendo grandiosos benefícios para toda a sociedade 
brasileira. 

Parece ser senso comum no setor que o modelo vigente não traz incentivos adequados ao empreendedor. Em 
algumas circunstâncias, o modelo não permite a exploração de determinada estratégia visando a novas 
maneiras de gerar energia ou mesmo de melhorar a efetividade de certa fonte energética. Isso ocorre quando o 
modelo conceitual preconiza uma forte regulação, a qual se vê facilmente e rapidamente defasada em relação 
ao desenvolvimento tecnológico. Em outras palavras, a regulação não prevê que determinadas oportunidades 
passem a existir, culminando com uma postura de desmotivação por parte dos empreendedores, os quais, 
segundo Schumpeter, são os principais responsáveis pelo desenvolvimento. De forma mais geral, não podemos 
mais admitir que o setor seja regido por um mecanismo que refreia o desenvolvimento, a saber, a postura 
avessa à competição como forma de buscar a inovação e a excelência. Não podemos muito menos alimentar a 
noção, que parece estar em voga no país, de que o livre pensar, o empreender e o inovar sejam ações 
perniciosas e caracterizem até mesmo um delito. Um país que almeja sua independência tecnológica e seu 
desabrochar como nação inovadora deve se livrar de ideologias e mecanismos que acabam castigando o 
empreendedor. 

É premente a adoção de uma nova postura no setor elétrico, e esta oportunidade parece estar se delineando 
neste momento. Esperamos que paradigmas possam ser quebrados, que o pensamento crítico encontre 
ambiente para ser livremente praticado, e que as posturas avessas à inovação, que parecem ter maior 
relevância hoje em dia, possam dar lugar ao incentivo ao empreendedor, à exploração das riquezas tecnológicas 
e à livre busca pela excelência e pelo desenvolvimento. 

Esta edição da Espaço Energia traz artigos inovadores focados em temas extremamente atuais, que vão desde o 
planejamento energético, passando por eficiência energética e aspectos técnicos relacionados a barragens de 
usinas, até estudos relacionados ao plano decenal de expansão e a formação de expectativas. Esperamos que 
esta edição possa enriquecer o conhecimento dos leitores e traga contribuições valiosas a todo o setor 
energético nacional. 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Otimização da operação de 
usinas hidrelétricas com 
aplicação de programação 
dinâmica estocástica em 
linguagem vetorial 

Fabiano Ari Locatelli
1
 

Marcelo Rodrigues Bessa
2
 

1
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2
Universidade Federal do Paraná 

marcelo.r.bessa@gmail.com 

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) 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

-1 

 

5 

1 

2 

3 

4 

+1 

-1 

Para cada nível, 
todas as classes. 

1 

2 

3 

+1 

Níveis do 
volume útil 

Estado extra para o 
vertimento 

Estado extra 
para o volume 
negativo 

Número total de 
estados possíveis 
para o reservatório 

Classes de 
vazões 
afluentes 

Classe extra 
para vazões 
extremas 

Variáveis de estado 

Matriz de 
Transições 

Vazões turbináveis 
possíveis “d” (11) para 
cada combinação de 
variáveis de estado 

..
. MT 

Variáveis de 
decisão 

..
. 

Probabilidades de transição para 

cada nível final, dado que ocorreu 

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 

Estágios 

CF+1 

CF5 

CF-1 

..
. 

d1 

d11 

GT1 

GT11 
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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

Simulador 0,54 0,58

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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Abstract: In the following field study a long-term monitoring 
was performed in 15 buildings with single skin façade (SSF) 
and 13 buildings with double skin façade (DSF) distributed 
among several cities in Germany. The aim was to compare 
energy efficiency between SSF and DSF buildings under real 
operation conditions. An evaluation of energy efficiency was 
carried out mainly by comparing annual consumption values 
from measurements or utility bills of heating, electricity and 
resulting primary energy. The results showed that DSF 
buildings consume on average more heating and electricity 
than SSF buildings. The energy consumption in the studied 
DSF buildings is higher than the consumption stated in 
previous publications. On average, the total primary energy 
consumption of DSF buildings is 27% higher than SSF 
buildings. 

Keywords: Office buildings, heating, electricity, primary 
energy. 

1 Introduction 

Double skin façades have been used on a larger scale since 
nineties for technical and aesthetic reasons in new office 
buildings in addition to renovations. The additional cost for 
construction and maintenance of a second façade is 
generally reasoned by energy efficiency and indoor comfort 

improvements. However, these strongly depend on building 
type, fuel used, weather, window-to-wall ratio, usage 
pattern, type of heating or cooling system and type of DSF 
(e.g. ventilation strategy, glass type and cavity geometry). 
Due to recent pervasive design of transparent building 
envelopes, several studies have been published; one 
example is Helmut Jahn’s publication about Post Tower [1]. 

These studies contain unclear comments, calling these glass 
buildings “ecological skyscrapers” [2], “the top, nowadays, 
that can be reached in office and administration buildings” 
[3] and “well balanced architecture” [4]. Simultaneously 
there were several arguments defending that so-called solar 
office buildings were neither energy efficient nor 
comfortable in relation to buildings with a smaller window 
to wall ratio. Gertis [5] summarized this discussion with a 
special focus on DSF (already in 1999) and has postulated 
“that instead of a great number of descriptive reports” there 
was a need for “measurements under real conditions”. Later 
on further publications also confirmed that little information 
about DSF behaviour under operation was known [6]. This 
requirement comes only after the comprehensive 
investigations of Müller [7] on four office buildings and 
Rozynski’s [8] on one building. The debate reached a new 
and highly technical questionable point when in 2004 an 
article entitled “Life in the sweatbox” [9] clearly showed 
that the “big experiment” with glazed office buildings failed 
for lack of a consolidated and comprehensive basis. The 
author even admits that he was looking for information on 
the “wall of silence” and regrets the lack of meaningful data 
about operation of those buildings. The article was a typical 
debate about innovative buildings in which numerous 
“experiences”, “opinions” and cited data could be found, 
exactly what Gertis [5] had previously claimed. 

In an attempt to better understand DSF behaviour and to 
evaluate thermal performance and energy efficiency in 
different climates, many studies have been performed 
applying building energy simulation tools in cold [10-13] as 
well as warm climate regions [14-17], however only a few 
works have validated models in experimental DSF or under 
real operation conditions. Currently, there is no scientific 
publication comparing energy measured data between SSF 
and DSF buildings in a large scale. 

In general, energy simulation results range from annual 
energy savings to increased energy for cooling due to 
summer overheating. The simulation of DSF is a very 
complex physical phenomenon involving mainly optical, 
thermodynamic and fluid dynamic processes and no single 
simulation tool is able to handle all these processes in a 
desirably efficient way [18]. 

The use of natural ventilation is one of the main DSF 
strategies, on the other hand wind-driven ventilation is very 
difficult to predict with building simulation tools in an 
accurate way. This was proven by a comprehensive 
validation encompassing five different simulation tools [19] 
which showed that neither model was consistent enough to 
predict the cavity mass flow rate. For this reason, Pasquay 
[20] reported that an average air change rate should be 
considered instead of trying to calculate wind-driven 
ventilation inside the cavity. The new building energy 
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simulation tools coupled with computational fluid dynamics 
(CFD) show that even when the user has knowledge to 
correctly create the model, this procedure is very time 
consuming and may also lead to inaccuracies. This was the 
starting point of the research project “TwinSkin - double 
skin façades under test” [21], which evaluated measured 
data from DSF buildings and validated concepts. 

2 Research Concept 

In the TwinSkin [21] project several office buildings in 
Germany were analysed regarding energy efficiency, 
comfort and functionality. The aim of the project was to 
analyses the potential for optimization of those office 
buildings under real operation conditions. The planning and 
documentation of modern office buildings often ends with 
building completion, so little knowledge is available 
concerning the actual performance of the building and its 
components in full operation during most of its life cycle. 
The research project compared planning objectives with 
characteristics and operational experiences in DSF, creating 
basis for a comprehensive assessment of the functionality of 
DSF and energy concepts (Figure 1).  

 

Figure 1: TwinSkin planning concept. 

As part of the research project, all these aspects were 
analysed for some selected office buildings in order to 
optimize the operation of those buildings. Operational 
experience acquired from DSF facilities built in the last 10 
years may be used as a basis for planning. However, in this 
paper, only the topic of energy efficiency is demonstrated 
and discussed. Other aspects such as air quality [22], 
acoustic comfort [23], thermal comfort [24] and a small 
heating discussion [25] have already been published, as well 
as the double skin façade handbook for planners [26]. 

3 Methodology 

This paper discusses energy efficiency of DSF and its main 
objective is to evaluate whether DSF buildings are more 
energy efficient than SSF buildings. To provide comparability 
between both façade typologies, SSF buildings are applied in 
this article as base case with data obtained from EVA project 
[27]. The EVA project was developed in the same institute, 
Institute for Building Services and Energy Design (TU-
Braunschweig) with a methodology, length of time and goals 
similar to TwinSkin project, however considering only SSF 
buildings and conducted by a second research team. For this 
purpose the DSF buildings of TwinSkin project and the SSF 
buildings of EVA project were chosen and compared 
depending on usage type, availability of data, approximate 

construction age and magnitude. The buildings here 
presented are office buildings and were evaluated during 
three years under similar climatic conditions. Buildings 
without these conditions have been eliminated of the 
sample and this is the reason why the comparisons have less 
buildings than the projects evaluated. This procedure may 
reduce the statistical weight of the comparison, however 
offers more scientific rigor and reliability about the technical 
comparability between buildings. 

In total, 39 buildings have been evaluated, 14 DSF and 25 
SSF, however only 28 are suitable for comparison and can 
provide reliable measured data. These 28 buildings have 
been assorted and divided into two categories; natural 
ventilation/ventilated (NAV) and mechanical 
ventilation/ventilated (MEV). All DSF buildings are MEV, 
however the comparison is carried out with SSF buildings 
presenting NAV and/or MEV and these cases are properly 
indicated. In the end a comparison having window to wall 
ratio (WWR) as criteria is also presented and discussed. 

Currently, the legal and normative general requirements 
focus mostly on energy demand of the buildings. Regarding 
energy consumption, only a few records are available and 
they are partly difficult to compare. For comparative 
assessment, energy demand, due to its precision, seems to 
be, at first sight, more adequate. However, the determined 
values are not always calculated with same boundary 
conditions and accuracies (studies on residential buildings 
give an uncertainty of about 25%, difference between 
demand and consumption [28]). Nevertheless, energy 
consumption offers good opportunities for continuous 
monitoring of existing buildings and identification of energy 
inefficient buildings. For this reason, the evaluation of 
energy efficiency is carried out mainly by comparing the 
annual consumption values for heating, electricity and 
primary energy. Furthermore, when available, a value is also 
indicated for the cooling consumption, even in buildings 
that measure cooling consumption within the electricity 
consumption value. The energy values here analysed were 
obtained through measurements, building operators and/or 
the invoice data received from the utility supplier. The 
consumption data includes the consumption of the entire 
building corresponding to the system limits in the research 
plan (Figure 2). The primary energy of each building has 
been calculated based on the original primary energy factor 
and according to the consumed energy. 

 

Figure 2: Schema to determine the limits for primary and 
end energy according to DIN 4701-10 [29]. 
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3.1 The DSF buildings 

Concerning energy efficiency, the DSF field survey started by 
evaluating 14 buildings, yet only 13 buildings had all needed 
data for comparison and were thus used. All DSF buildings 
are MEV and are located in several cities in Germany (Figure 
3): Berlin (3), Hamburg (3), Hannover (2), Bonn (1), 
Leverkusen (1), Mannheim (1), Stuttgart (1) and Kronsberg 
(1). The maximum distance between the cities is around 550 
Km with a difference in the annual average temperature of 
2°C. In accordance with Poirazis [30], the DSF buildings here 
evaluated presented four façade types: box window type, 
box double skin façade, multi-story façade and corridor 
façade. 

 

Figure 3: Evaluated DSF buildings in Germany. 

3.2 The SSF buildings 

As previously reported, the energy efficiency of 25 SSF 
buildings was evaluated, nevertheless only 15 buildings with 
all needed data for comparison were taken into 
consideration, of which 10 buildings are NAV and 5 are MEV. 
These buildings are also located in different cities in 
Germany (Figure 4): Berlin (4), Wolfsburg (3), Braunschweig 
(2), Hannover (2), Hamburg (1), Magdeburg (1), Potsdam (1) 
and Stuttgart (1). 

 

Figure 4: Evaluated SSF buildings in Germany. 

4 Results and Discussion 

In the results four energy indicators are evaluated; initially 
the breakdown into heating (end energy), electricity (end 
energy) and cooling (end energy), and finally the primary 
energy. The energy values are shown in kWh/m².a and refer 
to net building area and consumption only. The following 
diagrams use identification codes instead of the building 
names to prevent a direct association of a single building / 
company with high consumption. In the diagrams, buildings 
with DSF are named with the code D and the SSF buildings 
with code S, the numbers after the letters are randomly 
given. The number of buildings in the comparisons may vary 
according to availability of comparable and reliable data for 
that energy indicator. 
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4.1 Heating 

In the heating comparison only MEV buildings are 
evaluated, 5 SSF and 13 DSF. At this point it should be noted 
that energy for the air conditioner heater or for hot water 
preparation may be included in the heating values. The 
heating consumption of SSF buildings varies from 43 
kWh/m²a to 127 kWh/m²a with an average of 94 kWh/m²a, 
while for DSF buildings the consumption ranges from 32 
kWh/m²a to 181 kWh/m²a with an average of 110 
kWh/m²a, 16 kWh/m²a more than SSF buildings (Figure 5). 
On average, all buildings have higher air temperatures in the 
cavity in comparison to the ambient temperature [21] and 
despite the buffer effect of the DSF, no heating savings 
could be observed. Apparently, the variables with prevailing 
influence are the user and the operation mode of the 
building and not so much the building elements. The higher 
air temperatures in the cavity are not sufficient to reduce 
transmission losses and in most cases the heated air from 
the cavity is not integrated into the air handling unit.  

 

Figure 5: Comparison of annual heating consumption between SSF 
and DSF buildings with mechanical ventilation. 

4.2 Electricity 

Figure 6 shows electricity consumption for the entire 
building, which includes electricity consumption for building 
services, equipment, lighting and cooling (when generated 
by electricity) in the working and living areas. For this 
electricity comparison only MEV buildings are evaluated. 

 

Figure 6: Comparison of annual electricity consumption between 
SSF and DSF buildings with mechanical ventilation. 

The electricity consumption of SSF buildings ranges from 35 
kWh/m²a to 125 kWh/m²a while the DSF buildings varies 
from 50 kWh/m²a to 143 kWh/m²a. On average, the DSF 
buildings reveal an electricity consumption of 94 kWh/m²a, 

21 kWh/m²a more than the SSF buildings. It was not 
possible to measure separate electricity consumption for 
lighting and cooling in all buildings, however a few buildings 
with available data showed greater electricity consumption 
for lighting due to the addition of the second façade, 
probably impacting the cooling demand by increasing the 
internal gains. Electricity appears to be the greatest 
disadvantage of DSF buildings and this difference concerning 
electricity strongly impacts the primary energy. 

4.3 Cooling 

Likewise other measurements, existing kWh meters and 
sensors were used to validate the cooling needs. Most 
buildings do not count cooling or the points of 
measurement are different. On the basis of this differently 
measured data, a comparison of several hypotheses had to 
be considered. Depending on the available data, the cooling 
was measured through the following: electricity used for the 
cooling machine and the cooling amount behind the cooling 
machine or behind the district cooling delivery (the metres 
measured cooling amounts). Free cooling systems via Energy 
piles (heat pump) and hybrid chillers are mostly 
indeterminable and not recognizable in the energy 
consumption of the buildings.  

Among all DSF buildings three buildings showed all needed 
data for comparison. Three additional buildings were 
considered. However, their cooling demand was evaluated 
by analysing the electricity consumption of the central 
cooling station. This lead to a number of hypotheses and 
conjectures and therefore, the values are not presented and 
only real measured data is further discussed. The measured 
data ranges from 3.5 kWh/m²a to 12 kWh/m²a in the 
reliable cases. These values fall below the reference values 
of current publications such as [31]. Here cooling electricity 
consumption for a standardized new building is given as 15 
kWh/m²a and for an optimized project as 10 kWh/m²a. 
Taking into consideration only these three buildings, no 
significant additional cooling consumption for DSF buildings 
could be determined. In further investigations or research 
projects a separate monitoring of the cooling should be 
conducted for more precise results. 

4.4 Primary energy 

At this point, the primary energy consumption of 27 SSF and 
DSF office buildings is shown in Figure 7. The primary energy 
has been calculated according to the primary energy factors 
of the DIN 4701-10 [29] and corresponds to the overall 
energy consumption of the building. In this diagram, 10 SSF 
buildings with NAV and 5 SSF buildings with MEV are 
compared with 12 DSF buildings equipped with MEV. 
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Figure 7: Comparison of total primary energy consumption between 
all SSF and DSF buildings (NAV+MEV). 

The primary energy consumption of all SSF buildings ranges 
from 135 kWh/m²a to 454 kWh/m²a with an average of 265 
kWh/m²a. The SSF buildings with MEV consume on average 
292 kWh/m²a, 41 kWh/m²a more than NAV buildings. The 
primary energy consumption of DSF buildings varies from 
220 kWh/m²a to 565 kWh/m²a with an average of 372 
kWh/m²a. By comparing MEV buildings only, DSF buildings 
consume on average 80 kWh/m²a more than SSF buildings. 
Taking into consideration the whole sample of 27 buildings, 
the consumption curve of DSF buildings not only starts 
above the SSF curve but also ends above it, representing a 
tendency of higher primary energy consumption for DSF 
buildings. 

4.5 WWR versus energy consumption 

Finally, a comparison between SSF and DSF buildings in 
regards to the WWR criteria should be presented. The WWR 
values found in the sample of buildings vary from 31% WWR 
up to 90% WWR and were divided into three ranges (31-
50%, 51-70% and 71-90%). The WWR for DSF represents the 
primary façade (inner façade). This evaluation encompasses 
all NAV and MEV buildings, 28 buildings for heating and 27 
buildings for electricity. Most of the buildings are 
concentrated in the middle range of 51-70% WWR, 
regarding the other two ranges, more SSF buildings fit in the 
first range (31-50%) and more DSF buildings fit in the third 
range (71-90%). This reflects the tendency of DSF buildings 
to be highly glazed. 

Figure 8 shows the average heating, electricity and resulting 
primary energy consumption for SSF and DSF buildings, 
divided into three WWR ranges. Analysing the SSF buildings, 
the higher the WWR the higher is the energy consumption, 
though this tendency is more aptly proven for heating than 
for electricity (due to the SSF electricity value within the 71-
90% WWR). This probably occurs due to the energy balance 
between lighting and cooling, however it is strongly 
dependent on the type of glazing [14].  

The same tendency is not identified for DSF buildings, where 
a breakpoint in the middle range is observed and the 
consumption curves for heating and electricity present 
opposite behaviour. Analysing electricity and heating in all 
WWR ranges, it is noted that the DSF buildings have 
constant higher energy consumption, the only exception 

being heating within the 71-90% WWR. It seems that for 
higher WWR the SSF is more affected by heating whereas 
the DSF is more affected by electricity. However taking into 
consideration the total primary energy, the only and small 
advantage of DSF about heating within the 71-90% WWR 
disappears due to primary energy conversion factors.  

The primary energy consumption presented in Figure 8 is 
calculated through the original primary energy factors of 
each building. However, even when calculated from end 
energy with one equal factor to make all buildings better 
comparable, the results do not differ. For primary energy, 
DSF buildings present higher energy consumption in all 
WWR with considerable and consistent differences 
compared to SSF.  

 

Figure 8: Average heating, electricity and primary energy 
consumption for all SSF and DSF buildings (NAV+MEV) distributed 

according to three ranges of WWR. 

5 Conclusions 

Within the scope of this study and the database concerning 
the energy efficiency comparison between SSF and DSF 
buildings, conclusions can be drawn as follows. 

By comparing just MEV buildings, the DSF buildings 
consume on average 17% more heating and 28% more 
electricity. Unfortunately, for most buildings the electricity 
consumption encompasses i.a. cooling and lighting, thus it 
was not possible to establish a detailed breakdown analysis.  

Concerning cooling, only three buildings presented reliable 
data. The results show no significant additional cooling 
consumption for DSF buildings in relation to SSF buildings. 
Nevertheless, in this topic, due to the small size of the 
sample a pattern cannot be determined.  

Regarding the primary energy consumption, SSF buildings 
with MEV consume 16% more energy than NAV buildings. 
By comparing MEV buildings only, DSF buildings consume on 
average 27% more energy than SSF buildings. 

The higher the WWR for SSF buildings the higher is the 
heating consumption. In DSF buildings, a breakpoint in the 
middle range is noted and the consumption curves for 
heating and electricity have opposite behaviour. It seems 
that for higher WWR the SSF are more affected by heating 
while the DSF are more affected by electricity. Considering 
the primary energy, DSF buildings show higher energy 
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consumption in all WWR with considerable and consistent 
differences compared to SSF. 

In general and according to the experience acquired during 
this field survey it can be assumed that: 

The analysbehavioured DSF buildings usually consume more 
energy than that previously stated in publications or than 
the calculated demand during the planning process. This 
outcome is more aptly proven for heating than for other 
forms of energy which were not measured or recorded in all 
buildings in the same way.  

Energy savings due to the DSF buffering effect were not 
verified. One building that showed this was the Deutsche 
Messe Hannover. Despite the demonstration of a 
comparatively strong thermal buffer effect (through 
measured air temperature in the cavity), no reduction in the 
heating consumption was registered. Similarly and 
according to collected data, no significant additional cooling 
consumption could be observed. However, a relationship 
between the façade and the thermally induced energy 
consumption could not be determined. The causes are 
varied and extend from early design phases to different 
usage conditions.  

Concerning the electricity for lighting, it was noted that DSF 
buildings have a slightly higher consumption than SSF 
buildings; this is a result of the second layer of glass and the 
shading devices inside the cavity. Nevertheless, it must be 
taken into consideration that DSF buildings represent a 
more highly equipped type of building.  

Despite the difficulties encountered in some buildings in 
generating a consistent breakdown, the samples present 
accurate and reliable data for the total energy consumption. 
As a result, the primary energy consumption confirms that 
the evaluated DSF buildings in Germany consume more 
energy than the SSF buildings, opening an opportunity for 
debate under a holistic perspective. 

In comparison to SSF buildings, the evaluated DSF buildings 
cost more money, on average consume more energy and 
the extra material for the additional façade and equipment 
have a bigger impact on natural resources and the 
environment. As a final conclusion and under a holistic 
perspective, the attempt to erect more energy-efficient 
buildings by applying DSF instead of SSF does not seem to 
be a feasible option. 

In terms of encountered problems and the experience 
acquired during the course of this project, it was proven 
that close cooperation with building operators is a key issue 
in obtaining reliable data. An extensive and long-term field 
survey like this research can only be established with 
dedicated contact persons. Throughout the research 
project, it proved difficult to collect the data amid 
protracted communication with building operators. For 
future projects it is suggested that data collection be done 
in a more independent way, either by manual measurement 
or by automatic transmission.  

The comparison between SSF and DSF through measured 
data is a very difficult task since it should be carried out with 
a large and very uniform sample of buildings. However, 
especially in DSF buildings, the highly equipped façades 

associated to extremely optimized HVAC systems and the 
uniqueness of the projects, make the comparability of 
buildings a great challenge. Another difficulty faced was 
managing the buildings' operators and owners concerns 
regarding the security and confidentiality of the collected 
data. Additionally, the high costs of installing a large number 
of individual kWh meters for the breakdown analyses are 
rarely absorbed by building operators. Parallel to the 
reduced number of DSF buildings available for research, it 
should be taken into consideration some unpredictable 
problems that occur during the long-term survey, like 
renovations and long periods of empty floors due to the 
tenants’ exchanges.  

The results stated in this paper concern SSF and DSF 
buildings in Germany only. As the results have a direct 
relation to the local climate, type of user and operation, the 
statements should not be taken as a guideline for other 
countries. 
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Abstract: The official models for the firm energy calculation 
in Brazil, Suishi and Newave, both from “Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica” (Cepel), consider a constant 
loss in the simulation. Physically, on the other hand, the 
head losses vary with outflows. From the above, the 
purpose of this paper is to present a comparison between 
the results of energy simulations considering fixed and 
variable losses. The energy differences of firm energy 
between the two criteria resulted small, but two distinct 
trends were found: for relatively high reference heads in 
comparison to the observed net heads, the simulation with 
constant losses tends to have larger firm energy than those 
calculated with variable losses with the simulation "variable 
loss". For relatively low reference net heads (95% of 
permanence), this tendency is reversed. The model 
considered for the simulations is MSUI, from Eletrobras. 

Keywords: MSUI, EPE, fixed hydraulic loss, variable head 
losses. 

Resumo: Os modelos oficiais do setor elétrico para o cálculo 
de garantia física, o Suishi e o Newave, ambos do Cepel, 
consideram uma perda constante na simulação. 
Fisicamente, por outro lado, a perda de carga é variável com 
a vazão defluente. A partir do exposto, o objetivo do 
presente artigo é apresentar uma comparação entre os 
resultados de simulações energéticas considerando perdas 
fixas e variáveis. As diferenças energéticas de energia firme 
entre os dois critérios resultou pequena, mas duas 
tendências distintas foram encontradas: para quedas de 
referência relativamente altas em relação às quedas 
líquidas, a simulação “perda constante” tende a apresentar 

energias firmes maiores que aquelas calculadas com perdas 
variáveis com a simulação “perda variável”. Para quedas de 
referência relativamente baixas, esta tendência se inverte. O 
modelo considerado para as simulações é o MSUI, da 
Eletrobras. 

Palavras-Chave: MSUI, EPE, perda de carga fixa, perda de 
carga variável. 

 

1 Introduçâo 

A Lei nº 10.848/2004, regulamentada pelo art. 2º do 
Decreto nº 5.163/2004, estabelece que “Garantia Física” é a 
quantidade máxima de energia elétrica associada ao 
empreendimento, incluindo importação, que poderá ser 
utilizada para comprovação de atendimento de carga ou 
comercialização por meio de contratos [1]. Este conceito é 
fundamental para o setor elétrico e o tema é bastante atual, 
uma vez que em 2016 um grupo coordenado pelo Ministério 
de Minas e Energia (MME) está procedendo à Revisão 
Ordinária de Garantia Física das usinas hidrelétricas do 
Sistema Elétrico Nacional (SIN), conforme preconizado pelo 
Decreto nº 2.655/1998 . 

Os modelos oficiais do setor elétrico para o cálculo de 
garantia física, o Suishi e o Newave [2], ambos do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), consideram uma 
perda constante na simulação. Fisicamente, por outro lado, 
a perda de carga é variável com a vazão defluente.  

A partir do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar 
uma comparação entre os resultados de simulações 
energéticas considerando perdas fixas e variáveis. Para isso, 
utilizou-se o modelo MSUI, da Eletrobras, que era o modelo 
oficial brasileiro [3] para o cálculo de energia firme (média 
de energias geradas por simulação para o período crítico do 
Sistema Interligado Nacional, de junho de 1949 a novembro 
de 1956), até a publicação da Portaria MME 101, de 23 de 
março de 2016, quando o modelo correspondente passou a 
ser o Suishi.   

A versão 3.2 do MSUI adota valores constantes para o 
rendimento do conjunto turbina-gerador e perda hidráulica, 
independentemente da possível condição de operação da 
usina hidrelétrica [4]. Já a versão 3.3 do modelo permite que 
a simulação seja efetuada com perdas variáveis (embora o 
rendimento permaneça constante) [5].  

Para o cálculo da perda hidráulica constante utilizou-se o 
critério apresentado pela Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) [4], anteriormente analisado em outro artigo dos 
autores [6].  

Importante ressaltar que, para concentrar a análise nas 
perdas de carga fixas e variáveis, o artigo apresenta a 
influência da perda de carga variável em apenas uma 
hidrelétrica, sem analisar o impacto na carga crítica total no 
rateio do bloco hidráulico entre as usinas e na garantia física 
total do sistema. 

O presente artigo é dividido em metodologia, estudo de 
caso e conclusões. 
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2 Formulação 

Critério EPE para perda constante  

O critério da EPE [4] visa a calcular uma perda constante 

(hmed) para simulação com o MSUI 3.2. Essa perda é obtida 
mediante ponderação com a produção energética média, 
disponível no relatório de saída da usina na simulação com o 
MSUI, para os períodos (ou meses) m = 1,..., nper da 
simulação (onde nper é o número total de períodos). Este 
critério foi descrito com detalhes em outro artigo dos 
autores [6]. 

Critério de perdas variáveis do MSUI 3.3  

Segundo o Manual de Metodologia do MSUI 3.3 [5], “para o 
cálculo da perda hidráulica variável mensalmente, 
considerou-se a divisão do circuito de geração em três 
partes. A primeira parte representa a perda hidráulica no 
canal de adução, a segunda parte representa a perda 
hidráulica no circuito de geração e a terceira parte 
representa a perda hidráulica no canal de fuga.” A perda 
total é dada pela soma das três perdas parciais. Ainda 
segundo o Manual de Metodologia do MSUI 3.3, “a 
implementação realizada permite a representação das 
perdas hidráulicas de cada parcela por polinômios de até 
quarto grau” (grifo nosso). “A perda hidráulica no canal de 
adução e no canal de fuga é calculada em função da vazão 
total turbinada e a perda hidráulica no circuito de geração é 
calculada em função da vazão unitária, que representa a 
vazão turbinada por uma unidade geradora. A vazão 
unitária é calculada todo mês e é função do engolimento 
máximo da unidade geradora e da vazão disponível para a 
geração de energia. Busca-se despachar o menor número de 
unidades possível, suficiente para engolir a vazão turbinada, 
de modo que a vazão unitária seja a maior possível. 
Considera-se a premissa de que a vazão turbinada é dividida 
igualmente entre as unidades despachadas.”  

A seção a seguir apresenta alguns detalhes suplementares 
da simulação de perdas variáveis com o MSUI 3.3. 

3 Estudo de caso 

Este item apresenta o estudo de caso para comparação 
entre as modelagens com as versões 3.2 e 3.3 do MSUI. Ele 
é dividido nos seguintes itens: 

 tipo de perda de carga hidráulica considerada e 
dados da usina estudada; 

 análise dos patamares de carga; 

 análise das vazões defluentes próximas ou 
maiores que a máxima turbinável. 

Ressalte-se que o MSUI 3.3 também permite a simulação 
com perda constante, para compatibilidade com as versões 
anteriores. As simulações feitas para este artigo utilizam a 
versão 3.3 do modelo, com perda constante no caso da 
simulação com o critério da EPE, e com perdas variáveis, em 
caso contrário. Elas serão chamadas, daqui por diante, 
simplesmente de simulação “perda constante” (com perda 

constante) ou simulação “perda variável” (com perda 
variável). 

3.1 Tipo de perda de carga hidráulica considerada e 
dados da usina estudada 

Por simplicidade, este artigo se concentra nas perdas de 
carga no circuito fechado, e não naquelas do canal de fuga. 

Consideram-se as perdas h do circuito na forma expressa 
na equação 1. 

h = kunit x (Qturbunit)² + kadução x (Qturbtot)² (1) 

onde kunit e kadução são os coeficientes de perdas de carga 
(s

2
/m

5
) respectivamente para os circuitos individuais 

(unitário) de cada unidade geradora e para a adução de 
todas as unidades geradoras, que conduzem à vazão 
turbinada total; e Qturbunit e Qturbtot são as vazões 
turbinadas (m³/s) unitária e total. Para a simulação com o 
MSUI 3.3, emprega-se a fórmula (1) inserindo-se os valores 
de kunit e kadução nos coeficientes de segundo grau dos 
polinômios de perda unitária e de adução total (ver item 
2.2), respectivamente, zerando-se os demais coeficientes.  

Para os estudos de caso foi considerada a UHE Garibaldi, em 
Santa Catarina. Os dados considerados para aproveitamento 
são apresentados na tabela 1. Para simplificar a análise e 
concentrá-la apenas nos efeitos da perda de carga na 
energia gerada, a UHE Garibaldi foi simulada de maneira 
isolada, ou seja, sem influência de efeitos de cascata a 
montante ou jusante, e sem desvios de água. Na 
configuração escolhida, a usina opera a fio d’água, já que 
NAmax = NAmin (tabela 1). 

Tabela 1: Dados da UHE Garibaldi considerados para simulação. 

Parâmetro Valor 

Potência (MW) 189 

Número de unidades 3 

Vazão máxima turbinada (m³/s) 499,8 

Queda de referência (m) 41,9 

NAmax  (m) 705 

NAmin (m) 705 

kunit (s²/m
5
) 2,88x10

-5
 

Kadução (s²/m
5
) 2,98x10

-6
 

Perda máxima hmax (m) 1,54 

Perda média hmed (m) 0,92 

3.2 Análise dos patamares de carga  

Neste item, compara-se o modo pelo qual as simulações 
“perda constante” e “perda variável” levam em conta os 
patamares de carga. Para auxiliar na compreensão do 
problema, duas características (comuns às duas versões) da 
simulação com o MSUI, a divisão por patamares e a perda 
energética por indisponibilidade, são descritas a seguir. 

A simulação do modelo ocorre em dois patamares diários, 
em ponta e em fora de ponta (usualmente são considerados 
três horas de ponta na modelagem). Nos relatórios de saída 
das usinas do MSUI são apresentados os valores das vazões 
turbinadas, dos níveis de jusante e das energias geradas por 
patamar.  
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Quanto à indisponibilidade, na simulação energética com o 
MSUI, ela atua como uma diminuição na vazão máxima de 
engolimento, conforme descrito em outros artigos dos 
autores ([7], [8]). Explicitamente, tem-se que QMAX, a vazão 
máxima para produção de ponta (m³/s), é transformada na 
vazão máxima para produção de energia QMAXindisp, dada 
pela equação 2. 

                         QMAXindisp = QMAX x FCMAX (2) 

onde FCMAX é o fator de carga máximo para produção 
continua de energia, definido como (1-TEIF) x (1-IP), onde 
TEIF é a taxa de indisponibilidade forçada, e IP é a taxa de 
indisponibilidade programada. Usualmente os valores de 
TEIF e IP são obtidos em função da potência unitária a partir 
da tabela de Bracier [7]. Por esta tabela, FCMAX = 0,895809 
para a UHE Garibaldi. 

A partir do exposto, para a simulação “perda variável” e 
perdas mensais na forma da fórmula (1), tem-se que a perda 

de carga hm em cada período (ou mês) m é calculada pela 
ponderação com a energia entre os dois j patamares, de 
acordo com a equação 3. 

 

       𝛥ℎ𝑚 =
∑ [kunit×(𝑄𝑡𝑗,𝑚/𝑁𝑚𝑎𝑞𝑗,𝑚)2+kadução×(𝑄𝑡𝑗,𝑚)2]×ℎ𝑗×𝐸𝑗,𝑚

2
j=1

∑ ℎ𝑗×𝐸𝑗,𝑚
2
j=1

  (3) 

onde: 

hj: número de horas diárias para patamar de carga j; 

Ej,m , Qj,m , Nmaqj,m: respectivamente, energia em MW 
médios, vazão turbinada em m³/s (truncada na 
indisponibilidade, conforme a equação 2) e número de 
máquinas operadas para o patamar j, no período m. Embora 
a equação 3 não seja apresentada no manual do MSUI 3.3 
[5], uma análise do relatório de saída do modelo por usina 
permite concluir que ela está correta. Para chegar a esta 
conclusão, comparou-se a perda mensal apresentada no 
relatório de saída da UHE Garibaldi com a aplicação direta 
da equação 3, e o resultado dessa comparação, para o 
período crítico do sistema interligado (junho de 1949 a 
novembro de 1956), é apresentado na figura 1. Pela 
proximidade das duas curvas, esta figura confirma que uma 
fórmula equivalente à equação 2 é utilizada no cálculo de 
perdas variáveis com o MSUI 3.3. 

 

Figura 1: Perdas de carga mensais (m): comparação entre a 
aplicação da fórmula (3)  com o valor apresentado no 

arquivo de relatório de saída para Garibaldi. 

Como a saída de Qj,m leva em conta a diminuição de vazões 
turbinadas pela indisponibilidade, a perda mensal não chega 

na perda máxima efetiva em nenhum ponto da simulação. 
Para conferir esse efeito, foram efetuadas simulações em 
Garibaldi com e sem indisponibilidade. Na condição sem 
indisponibilidade, a perda máxima apresentada no relatório 
de saída da usina foi igual a 1,54 m (igual à perda máxima 
efetiva, conforme a tabela 1), enquanto que o valor 
correspondente para a simulação com indisponibilidade 
resultou significativamente menor, igual a 1,23 m. A 
modelagem da EPE, por outro lado, é bastante explícita na 
utilização de uma vazão não descontada da 
indisponibilidade [4]: “as informações necessárias ao 
problema de despacho unitário são: queda líquida disponível 
e vazão total disponível para turbinamento (vazão defluente 
total).” A seguinte nota de rodapé explicita: “Ressalta-se a 
escolha da vazão defluente média total em detrimento da 
vazão turbinada média dada pelo MSUI. Nesta última já 
foram aplicados os índices TEIF e IP, e no despacho ótimo 
pretende-se encontrar a operação predominante para o 
período em questão, ou seja, sem considerar as 
indisponibilidades” (grifo nosso). Por outro lado, a 
modelagem da EPE pondera as perdas com a energia 
descontada da indisponibilidade. Deste modo, a conclusão a 
que se chega é que, devido ao efeito da indisponibilidade, 
diferentemente do caso da simulação “perda constante”, 
em uma simulação convencional o critério da simulação 
“perda variável” faz com que não se atinjam as perdas 
máximas em nenhum momento da simulação. Por outro 
lado, a simulação “perda variável” leva em conta a divisão 
por patamares, aspecto não levado em conta na simulação 
“perda constante”. 

Para avaliar os efeitos descritos acima, a tabela 2 apresenta 
as energias firme e média simuladas para a UHE Garibaldi, 
conforme a configuração apresentada na tabela 1, levando 
em conta dois casos de indisponibilidade - Bracier e zero - e 
duas considerações de patamares de carga: dois patamares 
(com três horas de ponta) e um patamar (neste caso, faz-se 
o MSUI operar com 24 horas de ponta). A tabela 2 também 

apresenta as perdas médias (constante hmed para a 
simulação “perda constante”, ou média do período histórico 
para a simulação “perda variável”) e as diferenças de 
energia média e firme quando se varia apenas a 
indisponibilidade ou o número de patamares (mantendo-se 
iguais os demais parâmetros).  

Uma análise da tabela 2 permite concluir o que segue. Pelo 
fato de considerar perda hidráulica em dois patamares, a 
simulação “perda variável” apresenta efetivamente uma 
perda energética maior na passagem de um para três 
patamares (diferenças entre 0,29 e 0,49 MW médios, contra 
diferenças entre 0,11 e 0,16 MW médios para o caso da 
simulação “perda constante”). Por outro lado, como o 
critério “perda constante” leva em conta a vazão sem 
indisponibilidade no cálculo da perda e o critério “perda 
variável” não, era de se esperar que as energias médias e 
firmes calculadas a partir da simulação “perda constante” 
sofressem menos perdas energéticas por indisponibilidade 
que as correspondentes da simulação “perda variável”. Isto, 
entretanto, não se verificou: as perdas por indisponibilidade 
variaram entre 3,12 e 2,19 MW médios para a simulação 
“perda constante”, e entre 2,86 e 1,86 MW médios para a 
simulação “perda variável”. 
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Tabela 2: Resultados para a UHE Garibaldi variando indisponibilidade e patamares. 

Indisp. 
Número 

 de  
patamares 

Critério  
de simulação 

Perda  
média 

(m) 

Energias 
(MW médios) 

Energia "1 patamar" –  
Energia "3 patamar" (MW médios) 

Energia "Indisp=0" –  
Energia "Bracier" (MW médios) 

média firme média firme média firme 

Bracier 

2 perda constante 0,88 89,45 79,34 0,11 0,12 3,08 2,19 

2 perda variável 0,91 89,78 79,63 0,29 0,33 2,69 1,86 

1 perda constante 0,88 89,56 79,46     3,12 2,23 

1 perda variável 0,82 90,07 79,96     2,86 2,02 

Zero 

2 perda constante 0,90 92,53 81,53 0,15 0,16     

2 perda variável 1,07 92,47 81,49 0,46 0,49     

1 perda constante 0,90 92,68 81,69         

1 perda variável 0,93 92,93 81,98         

 

Este efeito ocorre pelos seguintes motivos: 

 apesar de as perdas na simulação “perda 
constante” não levarem em conta a 
indisponibilidade, esta é considerada nas 
energias mensais utilizadas na ponderação 
[4]. Com isto, as perdas constantes se 
modificam para as simulações com e sem 
indisponibilidade, distorcendo o resultado 
para a simulação inteira;  

 o truncamento da vazão máxima para 
produção de energia (equação 2) e, 
especificamente neste caso, a diminuição de 
vazão turbinada por efeito de gerador (ver 
próximo item) influenciam significativamente 
no resultado final.  

3.3 Análise das vazões defluentes próximas da máxima 
turbinável  

Esta seção analisa o modo como as vazões defluentes altas 
(próximas ou maiores que a máxima turbinável) se 
comportam nas simulações com as duas versões do modelo. 
O motivo desta análise é que se mostrou que as vazões altas 
são responsáveis por parte significativa da diferença entre 
os resultados entre as simulações “perda constante” e 
“perda variável”. Importante ressaltar que a utilização de 
uma usina a fio d’água (configuração levada em conta para 
UHE Garibaldi) simplifica o estudo, já que, neste caso, as 
vazões afluentes e defluentes são praticamente iguais, a 
menos da evaporação e dos usos consuntivos.  

A vazão máxima para produção de energia, QMAXindisp, é 
dada como uma função de QMAX, a vazão máxima para 
produção de ponta (m³/s), conforme a fórmula (2). Esta 
última, por sua vez [5], é dada pela equação 4. 

                              QMAX = min(QGEN,QTU) (4) 

Onde QTU é a vazão máxima devido à limitação das turbinas 
(m³/s) e QGEN é a vazão máxima devido à limitação do 
gerador (m³/s). Estas grandezas são dadas respectivamente 
pelas equações 5 e 6. 

                         𝑄𝑇𝑈 = (
ℎ𝑙𝑚

ℎ𝑟𝑒𝑓
)

𝐵𝐸𝑇𝐴
× 𝑄𝑇𝑈𝑅𝐵  (5) 

                               𝑄𝐺𝐸𝑁 =
𝐶𝐴𝑃

0,00981×ℎ𝑙𝑚×𝜂
 (6) 

onde: 

hlm: queda líquida hlm (m) em determinado período (ou mês) 
m da simulação; 

href: queda de referência (m); 

QTURB: vazão máxima (m³/s) das turbinas quando a queda 
líquida for href; 

BETA: expoente para cada tipo de turbina. Usualmente 
assume o valor 0,2 para máquinas Kaplan e Bulbo, e 0,5 para 
máquinas Francis e Pelton; 

η: rendimento do conjunto turbina-gerador; 

CAP: capacidade efetiva de ponta dos geradores (MW), dada 
pela equação 7.  

                      CAP = 0,00981 x η x href x QTURB (7) 

As equações de 4 a 7 valem para as duas versões do MSUI 
estudadas neste artigo. Uma análise algébrica mostra que, 
para a condição de referência (queda líquida igual a href e 
vazão de engolimento igual a QTURB), as equações de 5 a 7 
são equivalentes. Outro aspecto importante a ser ressaltado 
é que, sempre que hlm > href, a vazão máxima para 
produção em ponta QMAX é limitada pelo gerador (equação 
6) e, sempre que hlm < href a vazão máxima para produção 
em ponta QMAX é limitada pela turbina (equação 5). 

Sejam hm,var e hlm,var respectivamente a perda hidráulica e a 
queda líquida num determinado mês m para a simulação 

“perda variável” e hm,cte e hlm,cte os respectivos parâmetros 
para a simulação “perda constante”. Se a vazão defluente 
for superior àquela em que ocorre a perda média 
ponderada da simulação “perda constante” tem-se que 

hm,var > hm,cte e, consequentemente, a equação 8. 

                                       hlm,var < hlm,cte (8) 
 
A partir do exposto, considerem-se duas condições 
extremas para vazões defluentes altas. Em uma condição 
extrema a, em que hlm < href, para m = 1,..,nper,  QMAX 
seria limitada pela turbina (equação 5) para todo o período 
da simulação. Neste caso, as vazões QMAX e as suas 
respectivas quedas líquidas para a simulação “perda 
variável” são menores que as suas correspondentes numa 
simulação “perda constante”. Como as quedas líquidas e as 
vazões máximas são menores, as energias geradas nestes 
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pontos também são menores.  Em uma condição extrema b, 
em que hlm > href, para m = 1,..,nper,  QMAX seria limitada 
pelo gerador (equação 6) para todo o período da simulação. 
Neste caso, as vazões QMAX para a simulação “perda 
constante” são menores que aquelas da simulação “perda 
variável”. Por outro lado, não se pode garantir que as 
energias geradas também sejam menores, já que neste caso 
as quedas líquidas do caso “perda constante” são maiores 
que as quedas líquidas do caso “perda variável” (equação 8). 
Criaram-se então três cenários para simulações 
considerando: duas condições extremas de queda de 
referência (a e b); outra para a condição original de queda 
de referência (igual a 41,9 m, conforme tabela 1). Dentro 
das condições da UHE Garibaldi, escolheu-se a queda de 
referência de 45,0 m para a condição extrema a, e 40,5 m 

para a condição extrema b. Consideraram-se dois patamares 
de carga (com três horas de ponta) e indisponibilidade de 
Bracier para todos os casos. A partir do exposto, a tabela 3 
apresenta os seguintes resultados: energias médias e firmes; 
diferenças de energias entre simulações “perda constante” 
e “perda variável” (mantendo-se os demais parâmetros 

iguais); perdas hidráulicas médias (constante hmed para a 
simulação “perda constante”, ou média do período histórico 
para a simulação “perda variável”). 
 
Já os gráficos central e à direita da figura 2, dada a 
semelhança de formato entre eles, mostram a importância 
das vazões turbinadas no resultado das energias. 
 

 
 
Tabela 3: Resultado da comparação entre simulações “perda constante” e “perda variável”. 

Cenário Critério  
Queda de  

referência – 
 href (m) 

Perda  
média  

(m) 

Energias  
(MW médios) 

Energia “perda constante” –  
Energia “perda variável” (MW médios) 

média firme média firme 

a 
perda constante 

45,0 
0,80 87,75 78,18 

0,18 0,09 
perda variável 0,80 87,57 78,09 

b 
perda constante 

40,5 
0,88 89,46 79,34 

-0,36 -0,29 
perda variável 0,91 89,82 79,63 

original 
perda constante 

41,9 
0,88 89,45 79,34 

-0,33 -0,29 
perda variável 0,91 89,78 79,63 

 

 

  

 

Figura 2: Quedas líquidas (m), vazões turbinadas (m³/s) e energias (MW médios) no período crítico em função da permanência de 
vazões afluentes (m³/s). 
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Além disso, estes gráficos mostram como as vazões 
afluentes altas (com permanências acima de 20%) são 
importantes na diferença de resultados de energia entre as 
simulações “perda variável” e “perda constante”, já que é 
apenas nesta região que as curvas em preto e vermelho se 
“descolam”. Para as linhas tracejadas (href = 45,0 m), o 
efeito de turbina (equação 5) faz com que as energias da 
simulação “perda constante” sejam maiores; já para as 
linhas cheias  (href = 40,5 m) o efeito de gerador (equação 6) 
é predominante, fazendo com que a tendência se inverta. As 
energias nesta região acabam influenciando decisivamente 
nas diferenças de energias média e firme, que foram 
apresentadas na tabela 3. Para quedas de referência 
intermediária, os resultados entre as duas simulações 
devem se aproximar. 

4 Conclusões 

O artigo analisou dois tipos de simulação energética 
conforme a consideração de perdas de carga: “perda 
constante” e “perda variável”. As diferenças energéticas de 
energia firme entre os dois critérios resultou pequena, mas 
duas tendências distintas foram encontradas: 

 Para quedas de referência relativamente altas em 
relação às quedas líquidas, a simulação “perda 
constante” tende a apresentar energias firmes 
maiores que aquelas calculadas com perdas 
variáveis com a simulação “perda variável”. 

 Para quedas de referência relativamente baixas, 
esta tendência se inverte.  

O artigo também avaliou o modo como as simulações 
“perda constante” e “perda variável” levam em conta os 
patamares de carga diários na simulação e o efeito da 
indisponibilidade nas perdas hidráulicas para condição de 
vazões defluentes altas, maiores ou próximas da vazão 
máxima de engolimento. 

O modelo de simulação considerado é o MSUI, da 
Eletrobras. 
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Abstract: Using the theories of expectations of Vroom 
(psychological) and Keynes (economic) as a theoretical 
framework, this paper compares the GDP growth 
projections used by “Empresa de Pesquisa Energética” (EPE) 
(Energy Research Company – planning agent in the Brazilian 
power sector) to the predictions of the system's 
expectations of the Central Bank of Brazil (Focus Report), as 
well as with the real indicators of economic growth 
measured by Gross Domestic Product (GDP). It also mapped 
criticism associated with GDP figures selected by EPE based 
on the public consultations made by this institution in the 
last 10 years. Finally, the results were critically examined in 
light of the expectations formation theory. The results 
indicate that the EPE forecast errors are always bigger and 
with a sense of overestimating the market projections. This 
situation indicates misleading signals for the anticipation of 
investments and environmental impacts. 

Keywords: Electrical energy, power planning, GDP, 
expectations, conventions. 

Resumo: Desde a reforma estrutural do setor elétrico 
acontecida em 2004, a dimensão do planejamento 
energético foi recuperada em detrimento do conceito de 
que  as forças de mercado seriam suficientes para dar o 
direcionamento adequado à segurança energética requerida 
para o crescimento do país. Para tanto foi criada a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE)  conforme disposto na lei 
10.847-2004, entidade que assumiu o papel de agente de 
planejamento no Setor Elétrico Brasileiro  (SEB). Utilizando 
as teorias das expectativas de Vroom (psicológicas) e Keynes 
(econômicas) como arcabouço teórico, este artigo compara 
as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
utilizadas pela EPE com as previsões do sistema de 
expectativas do Banco Central do Brasil (relatório Focus), 
bem como  com os indicadores reais do crescimento 
econômico medidos pelo PIB. Mapeou ainda as críticas 
associadas aos valores do PIB selecionados pela EPE com 
base nas consultas pública do Plano Decenal de Expansão 
(PDE) nos últimos dez anos. Finalmente os resultados foram 
analisados criticamente à luz da teoria de formação de 
expectativas. Os resultados indicam que os erros de 
projeção da EPE são sempre maiores que os paradigmas de 
comparação e, cumpre destacar, com sentido de 
sobrestimar as projeções do mercado. Esta conjuntura 
indica sinalizações equivocadas para a antecipação de 
investimentos e impactos ambientais. 

Palavras-Chave: Energia elétrica, Planejamento Energético, 
Previsões, Produto Interno Bruto, Expectativas. 

1 Introdução 

Após o racionamento de energia elétrica de 2001, 
problemas estruturais foram identificados no Setor Elétrico 
Brasileiro (SEB), especialmente em relação à capacidade de 
promover a adequada expansão da infraestrutura, bem 
como tomar as providências de equacionamento de crises, 
quando adequadas [1].  Com a eleição  de um novo governo 
em 2003 um  modelo institucional alternativo foi proposto 
para o setor elétrico [2]. Dentre as deficiências que esse 
modelo buscava sanear estavam a reintrodução das 
atividades de planejamento e coordenação. Não é demais 
lembrar que o modelo até então vigente estava suportado 
pela crença de que o mercado poderia suprir a função do 
Planejamento [3].  

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) foi criada em 15 de 
março de 2004, por meio da lei 10.847, tendo como objetivo 
principal subsidiar o Planejamento Energético Nacional e, 
para tanto, iniciou  a partir de  2006 a elaboração anual do 
Plano Decenal de Expansão (PDE) [2,4]. 

Este trabalho objetiva discutir a credibilidade do PDE, 
sobretudo porque este é um dos principais instrumentos 
para formação de expectativas de preços de energia elétrica 
no médio e longo prazo (decorrentes dos leilões de energia 
nova). Esta credibilidade ainda tem impactos importantes na 
antecipação de investimentos e consequentes impactos 
ambientais, promovidos pela expectativa de crescimento 
econômico muito otimista. Finalmente, expectativas muito 
favoráveis relacionadas ao mercado de energia podem levar 
a expectativas de crescimento da economia, uma vez que o 
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consumo de energia elétrica é sabidamente um indicador de 
antecedência da economia.  

Para o desenvolvimento deste estudo compararam-se os 
valores previstos com aqueles que eram esperados pelo 
mercado financeiro, consubstanciados no Relatório Focus e, 
finalmente, com os valores efetivamente registrados.  

O artigo apresenta na seção 2 uma revisão bibliográfica 
simples e orientada dos temas estudados no artigo. A seção 
3 apresenta a fonte de informações utilizada, enquanto a 
seção 4 apresenta uma revisão da experiência vivenciada 
pelo setor elétrico no que tange ao seu planejamento 
setorial. Na seção 5 o artigo apresenta os PDEs, objetos 
deste estudo, enquanto os resultados são apresentados na 
seção 6. Finalmente, na última seção, são apresentadas as 
conclusões e discussões dos resultados. 

2 Revisão Bibliográfica 

O principal referencial teórico, que trata das  expectativas 
criadas,  está ancorada nas teses desenvolvidas pelo 
professor da Universidade de Yale, Victor Vroom [5], no 
plano emocional e nos conceitos econômicos desenvolvido 
por Keynes [6].  

Vroom identificou que a “esperança” que uma 
produtividade mais elevada possa ser alcançada  é  baseada 
em três direcionadores:  Valência – V  (o quanto se deseja);  
Expectativa – E (possibilidades de atingir  as metas que são 
oferecidas; e instrumentabilidade – I (possibilidade do 
desempenho ser utilizado para uma recompensa). Muitas 
outras pesquisas foram desenvolvidas a partir deste 
referencial teórico, por exemplo, Lunemberg [7] e Parijab e 
Shilpi [8]. 

Embora essa teoria tenha sido desenvolvida como 
ferramental para se avaliar a motivação das pessoas em 
uma organização ou mesmo em relação a suas vidas 
pessoais, os autores deste trabalho identificam que os 
direcionadores V, E e I podem ser utilizados como 
alternativa para identificar a formatação de politicas 
públicas, especificamente, neste caso, as projeções sobre o 
crescimento do mercado de energia elétrica projetado para 
os anos subsequentes. 

Keynes também  utilizou o conceito de formação de 
expectativas, porém no plano da economia, em especial em 
relação a tomada de decisão de investimentos [6]. Esta 
proposição teórica auxilia na reflexão de qual seria a função 
das projeções econômicas e do planejamento energético na 
determinação de investimentos e expectativas, subsidiando 
a discussão para o PDE tal qual proposto neste artigo.  
Apesar deste objetivo, não se  deseja acrescer fatos ou 
novos conceitos à discussão econômica. 

Há que se ter em conta o aspecto da governança política das 
projeções do mercado de energia elétrica, pois valores 
muito baixos poderiam ser interpretados como sinais de 
baixa atividade econômica futura e, consequentemente, 
“fracasso” das politicas governamentais. 

Carvalho [9] afirma que Keynes enfatizou a importância de 
se entender como as expectativas dos agentes econômicos 
são formadas e por que delas dependem suas decisões 
sobre consumo e investimento. A teoria de Keynes 
fundamenta-se na perspectiva de que a incerteza sempre 
está presente no processo decisório, tendo em conta o 
futuro. Neste sentido, afirma ser importante entender que 
as decisões de investimento baseiam-se nas expectativas 
dos empresários no que respeita a quando e como poderá 
posicionar seus produtos e abastecer o mercado em 
horizontes de curto e longo termos. 

Ainda, segundo Carvalho [9], o processo de tomada de 
decisões racionais sobre incerteza foi um dos aspectos que 
mais interessou Keynes.  No seu livro clássico Teoria Geral 
do Emprego, do Juro e da Moeda, ele explorou não apenas 
implicações quanto a incertezas futuras, mas também a 
emergência de comportamentos que poderiam gerar efeitos 
nocivos na produção e na geração de  empregos [6].  

Na análise das incertezas quanto ao processo decisório, 
Keynes trata de distinguir entre horizontes temporais - curto 
e longo prazos. No curto prazo ele entende que diferenças 
entre o cenário projetado e ocorrido poderiam ser ajustadas 
sem grandes impactos e também que o grau de validade das 
informações seria adequado, gerando um nível de incerteza 
baixo. Decisões neste horizonte seriam adaptativas, 
resultantes de um aprendizado e de caráter incremental.  
Sendo assim, decisões sobre elevar ou abaixar produção 
mensal são determinadas por expectativas de curto prazo 
[6].  

Ao avaliar as decisões em mais longo termo, não apenas 
eventos de maior magnitude poderiam ocorrer, como 
também seus respectivos desdobramentos poderiam alterar 
sensivelmente as condições econômicas pretéritas. Mesmo 
que não houvesse eventos extremos, a mera cumulatividade 
de pequenas decisões poderia alterar significativamente a 
configuração da economia no longo prazo. No caso de 
informações presentes e consideradas pelo tomador de 
decisão, elas seriam certamente consideradas insuficientes. 
O tomador de decisão deveria decidir até que ponto 
acreditaria em um cenário para optar ou não por 
comprometer recursos por esse horizonte [9]. 

Neste sentido, por mais que as conclusões oriundas da 
Teoria Geral de Keynes sejam que as interpretações 
individuais na escolha dos investimentos prevaleçam sobre 
as informações correntes [10], é importante avaliar outro 
conceito também presente em sua teoria: o 
comportamento convencional. Assim, mesmo que a 
interpretação individual sobre o futuro predomine sobre a 
perspectiva corrente, aquela acaba sendo limitada pelas 
diferentes convenções presentes e “disponíveis”. Assim, o 
decisor terá que eleger o que considerar, como também 
interpretar as informações disponíveis para sua análise dos 
fatores associados às incertezas e seu rebatimento nos 
resultados de projeções e cenários futuros.  Aqui se destaca 
que sendo os contratos firmados para energia nova nos 
leilões de energia no Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR) sempre de longo prazo, o investidor pode, mesmo que 
considerando que as projeções futuras da economia sejam 
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otimistas, aceitar a contratação, pois terá renda assegurada 
por longo período. 

Uma convenção é um redutor de incertezas e pode ser 
definido como uma crença compartilhada por um grupo de 
indivíduos [9]. Torna-se ainda importante definir quais 
convenções devem ser alvo de investigação e quais podem 
ser descartadas pelo decisor. A sua relevância será definida 
em função do número de indivíduos que compartilharem 
essa crença, formando o que Keynes define como “crenças 
dominantes”, as quais orientariam as decisões.  

Para objetivo deste estudo, torna-se importante utilizar os 
conceitos discutidos e refletir sobre: as incertezas presentes 
no processo decisório de investimentos; o processo de 
formação de expectativas; e também o processo de 
compartilhamento de crenças quanto ao futuro, aqui 
chamado de convenções.  

Assim, as projeções econômicas e o planejamento da EPE 
resultantes destas premissas têm um papel importante no 
alinhamento de expectativas, ou seja, na adoção de 
convenções e, também, no conseguinte suporte à análise de 
incertezas de curto e longo prazos. A escolha das projeções 
do Produto Interno Bruto (PIB) adotado pela EPE e o próprio 
processo resultante podem ser avaliados pela ótica dos 
conceitos aqui apresentados. 

Outro aspecto importante a ser avaliado neste artigo é o 
papel dos investimentos públicos na conformação de 
expectativas dos projetos de infraestrutura, especificamente 
para o setor elétrico.  

Reis [11], ao avaliar a complementaridade entre 
investimento público e privado no Brasil, atesta o 
desempenho entre essas duas categorias. Ela cita que são 
quatro mecanismos de indução principais, dois do lado da 
demanda e dois do lado da oferta. No primeiro, o 
investimento ocasiona investimento privado induzido pelo 
efeito multiplicador e em segundo lugar pela expansão e 
integração física do mercado interno. Do lado da oferta, os 
investimentos públicos reduzem os custos de produção e 
ampliam a produtividade dos fatores; e, também, as 
compras públicas incentivam a expansão ou manutenção de 
produção. 

Coutinho e Ferraz [12] também consideram que o 
investimento em infraestrutura é fundamental, mediante as 
externalidades positivas que geram às empresas.  Neste 
sentido, no âmbito do setor elétrico, apesar de existir 
importante participação de capital privado, Reis [13] indica 
que o setor público continuará tendo uma importante 
participação; seja como Regulador, seja como Investidor e 
Financiador. Assim, para o objetivo deste trabalho, pode-se 
avaliar que o governo, além de ser responsável por orientar 
a política energética, também possui papel importante em 
gerar comportamentos induzidos no mercado devido às 
estatais que atuam no setor elétrico e pelo papel de 
financiador dos bancos públicos. 

O planejamento do setor elétrico é, portanto, peça 
fundamental para a coordenação das atividades e formação 

de expectativas em uma das mais importantes indústrias da 
economia de qualquer país. 

3 Base de Informações da Pesquisa 

Como referencial do estudo, os autores consultaram 
previsões do PIB elaboradas pela EPE, que foram 
comparadas  com as previsões do sistema de expectativas 
do Banco Central - Relatório Focus.  

Foram também identificadas as contribuições críticas  
desenvolvidas nas audiências públicas realizadas pela EPE 
quando da elaboração dos diversos PDEs. 

Entende-se que o PDE tem por função ser um elemento de 
formação de expectativas e fundamentar novos 
investimentos para os agentes de Mercado de Energia 
Elétrica no horizonte de médio e longo prazos. No entanto, 
o PDE é também  um instrumento de política pública porque 
estabelece as expectativas a partir de sus indicações de 
mercado,  ou seja, revela qual o mercado desejado pelo 
governo, quais expectativas estão projetadas para a 
economia e quais usinas hidroelétricas estão estudadas ou 
ainda quais outros empreendimentos estão cadastrados 
para participarem dos leilões de energia nova.  

4 Breve Retrospecto sobre o Planejamento do Setor 
Elétrico 

O planejamento do SEB é a ferramenta principal para indicar 
e sinalizar aos agentes de mercado e sociedade em geral os 
rumos da matriz elétrica projetada pelas expectativas 
governamentais. No entanto, como o sistema como um 
todo pressupõe a realização de audiências publicas, há que 
se considerar que agentes individuais têm a oportunidade 
de influenciar no processo. A definição de seus objetivos 
deve refletir os grandes interesses da sociedade e estes, 
bem como as metas associadas, devem ser constantemente 
revisitados e rediscutidos [1]. Bajay [14] argumenta que os 
sistemas energéticos são sistemas sociais com atores 
individuais e instituições que tomam constantemente 
decisões, implicando um sistema dinâmico e com elevado 
grau de incerteza. Rosa [15], por sua vez, indica que devido 
às características do SEB, o planejamento cumpre o papel de 
orientar o seu desenvolvimento no sentido de maior 
cooperação entre atores e instituições e também auxiliar 
nas correções das falhas de mercado a ele inerentes. 

Prado Jr. et al [16] ressaltam que  as escolhas  realizadas no 
planejamento são decisões de risco, padrões muito elevados 
de segurança energética associados a expectativas muito 
favoráveis da economia podem levar a sobreinvestimentos e 
ao uso de recursos naturais de forma desnecessária ou 
antecipada. De outra parte, padrões excessivamente 
frouxos ou projeções econômicas pessimistas, podem  levar 
a crises de abastecimento, especialmente porque as obras 
típicas de infraestrutura do setor energético não são triviais 
e podem levar vários anos para serem desenvolvidas. 

Segundo a EPE, há duas características fundamentais no 
processo de planejamento energético: a incerteza e o 
horizonte de longo prazo necessário às análises [17]. Pode-
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se também, adicionar, à luz da discussão prévia quanto a 
expectativas, o papel do setor público na promoção de 
investimentos, o caráter organizador e indutor que essa 
ferramenta possui. Além de contribuir para a formação de 
expectativas nos agentes, define também os aspectos 
políticos estabelecidos pelo país. Neste sentido, o 
planejamento energético tem por objetivo tratar essas 
incertezas e direcionar o desenvolvimento do setor de 
maneira articulada, evitando desperdícios e promovendo 
eficiência ao setor. 

A partir de uma simplificação da análise, podem-se definir 
três fases do planejamento do setor elétrico e um período 
de transição, resultado do processo de liberalização do setor 
[18].  

Até 1960, o grau de conexão entre as redes regionais era 
baixo e as empresas desenvolviam seus projetos de geração 
hidráulica individualmente e com elevado grau de 
autonomia. É no período prévio a 1960 que empresas como 
CHESF, FURNAS e as empresas estaduais se formaram. 
Pode-se definir este período como o do planejamento 
regional. 

Entre 1960 e 1995
1
 iniciou-se o período de maior 

participação estatal e coordenação das atividades do setor. 
O grande marco foi a criação da Eletrobras, em 1962, e a sua 
liderança no Grupo Coordenador da Operação Interligada 
(GCOI) e Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema 
(GCPS). É neste período que se desenvolve a experiência 
nacional do planejamento energético brasileiro [19].  

Embora com um novo redesenho já sendo gestado a partir 
de 1996

2
, a fase do planejamento coordenado pela 

Eletrobras ainda perdurou até 1999. O planejamento 
possuía um caráter determinativo [19], era centralizado e 
essa característica permitia a construção de usinas e linhas 
de transmissão [20]. Em outras palavras, o plano 
desenvolvido tinha um papel de orientar e servir de 
ferramenta de coordenação na realização de investimentos, 
sobretudo na implantação de projetos de geração e 
transmissão

3
. 

O período denominado de transição ocorreu entre 1995 
(após a promulgação da Lei 9074/95) e 2003 e foi nesse 

                                                                        

1 Seguiu-se aqui a sistematização realizada por Greiner (1994) que 

indica  o período de 1960 a 1995. 

2 No período de 1996 a 1998, foi desenvolvido o Projeto RE-SEB 

(Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro), que culminou com a 

proposição de alterações radicais no status-quo do modelo 

institucional do setor elétrico brasileiro vigente até então, tendo 

sido transformadas em Leis e Decretos diversas das proposições 

decorrentes do RE-SEB. 

3 De maneira geral, o planejamento da distribuição era realizado 

pelas empresas atuantes na sua área de concessão, porém, devido à 

verticalização das empresas, em muitos casos elas realizavam 

também a expansão do  sistema de geração e transmissão e 

informavam aos devidos comitês o seu planejamento.  

período que ocorreram as grandes alterações no âmbito do 
setor elétrico, com o processo de liberalização e definição 
dos mercados de energia. Nesse modelo, o planejamento do 
setor passou a ser apenas indicativo, de baixa sinalização 
quanto à perspectiva de expansão do Sistema [2,18, 20] e 
com baixa capacidade de orientar, conformar e assegurar a 
expansão do sistema nos moldes necessários. Este é um dos 
motivos que são atribuídos como causa do racionamento de 
energia elétrica ocorrido em 2001. Esse aspecto se evidencia 
pela demora na criação de órgãos de coordenação. Apenas 
em 1999 foi Criado o Comitê Coordenador do Planejamento 
da Expansão do Sistema Elétrico (CCPE), e somente em 
meados do ano 2000 o Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) foi regulamentado. Esses fatos, entre 
outros, demonstram o caráter descentralizado e incerto 
atribuído ao processo, conforme se pode notar em 
comunicado do BNDES, referindo-se a expansão planejada 
do setor elétrico [21]: 

“Dessa forma, se de um lado no segmento de geração o 
planejamento setorial permanece obedecendo à 
metodologia utilizada nos planos anteriores -...- por 
outro, não mais aponta, a priori, qual o agente 
responsável pela execução de cada projeto. 

O novo modelo de gestão do setor ao ampliar as 
alternativas de fontes de recursos pela via do capital 
privado introduz certo grau de incerteza na 
implementação do programa de obras planejado, 
porque o aporte dos recursos necessários só será 
viabilizado para aqueles projetos cujos parâmetros de 
rentabilidade e risco próprios do empresariado privado 
forem alcançados”. 

A partir de 2003, com o início do Governo Lula, o modelo do 
SEB foi revisado para corrigir as deficiências do modelo 
derivado do Projeto RE-SEB, dentre as quais, maior ênfase 
no planejamento do setor elétrico por meio da criação da 
EPE [4] e também da criação de leilões regulados para 
contratação de energia. Essas alterações, entre outras, 
visavam a assegurar que a expansão do SEB fosse 
assegurada, corrigindo um dos principais problemas do 
antigo modelo.  Na ocasião, os principais pontos que 
justificaram a criação da EPE, no documento do Ministério 
de Minas e Energia, foram [22]: 

 “execução de estudos para definição da matriz 
energética, com indicação das estratégias a serem 
seguidas e das metas a serem alcançadas, dentro de 
uma perspectiva de longo prazo; 

 execução dos estudos de planejamento integrado dos 
recursos energéticos; 

 execução dos estudos do planejamento da expansão do 
Setor Elétrico (geração e transmissão); 

 promoção dos estudos de potencial energético, 
incluindo inventário de bacias hidrográficas; e 

 promoção dos estudos de viabilidade técnico-
econômica e socioambiental de usinas, bem como 

                                                                        

4 A EPE foi criada em 2004, pela lei de 15 de março de 2004, e teve 
seu estatuto aprovado pelo decreto 5184 de 16 de agosto de 2004.  
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obtenção da licença prévia ambiental para 
aproveitamentos hidrelétricos.”  

Essa nova fase inaugurou o terceiro período do 
planejamento, que em essência persiste até hoje. 

Na prática, após 2004, com a promulgação da Lei 10.848/04,  
o planejamento deixou de ser meramente indicativo, posto 
que há instrumentos que asseguram que parte dos projetos 
previstos ocorram (leilões de contratação de energia). 
Porém, ainda se mantém a liberdade para os diferentes 
agentes selecionarem e realizarem seus investimentos, em 
função de avaliações e planos empresariais de alocação de 
recursos selecionando em quais leilões de expansão 
desejam participar e com que nível de competitividade. 

5 Os  Planos Decenais de Expansão 

A EPE iniciou, a partir de 2006, a elaboração do Plano 
Decenal de Expansão, sendo o primeiro deles válido para a 
década 2006-2015.  A partir daí, com exceção de 2009,  vem 
revisando  e publicando as devidas atualizações. Até o  
momento de desenvolvimento deste trabalho foram 
elaborados e publicados 9 PDEs.  

O processo de elaboração do PDE conta com o 
levantamento e consulta de informações a diferentes 
empresas do setor elétrico e também com um processo de 
consulta pública para entidades do setor e para a sociedade 
em geral.  Objetiva-se, dessa maneira, aprimorar a 
qualidade dos estudos e colher contribuições a fim de 
melhorar o conteúdo do planejamento. Os planos 
elaborados ficam sob escrutínio público por cerca de 30 
dias.  

De modo geral, a análise da expansão da matriz considera os 
projetos já contratados e em implantação, além de uma 
cesta de projetos indicativos que estão em fase de 
viabilização, ou seja, que  podem ir a leilão no horizonte de 
expansão. 
 
A estrutura do PDE está agrupada em torno de quatro 
grandes temas: (i) contextualização e demanda; (ii) oferta 
de energia elétrica; (iii) oferta de petróleo e seus derivados, 
gás natural e biocombustíveis; e  (iv) aspectos de 
sustentabilidade. 
 
No tema contextualização e demanda, as premissas básicas 
são discutidas partindo-se de aspectos relacionados ao 
cenário macroeconômico de referência (economia 
internacional e conjuntura econômica brasileira), premissas 
demográficas e cenário setorial. Esses três aspectos, em 
adição à análise da demanda, compõem a análise de 
contexto e demanda de energia. 
 
A utilização da projeção do PIB no PDE entra como uma 
premissa básica, que tem rebatimento na avaliação de 
demanda futura de energia, sinalizando o nível de atividade 
econômica do país. No âmbito do PDE, três 
comportamentos possíveis são considerados no que diz 
respeito à previsão do PIB e sua influência na demanda de 
energia: crescimento, redução e estagnação do PIB. O 

primeiro influencia a demanda de energia no sentido 
positivo, elevando a demanda futura por energia elétrica. O 
segundo é o comportamento inverso ao que foi citado. O 
terceiro aspecto pode influenciar no sentido positivo ou 
negativo, dependendo da estrutura da economia.  
 
A estrutura econômica e os preços relativos definirão o 
comportamento do PIB, gerando aumento ou queda de 
demanda entre estes fatores. A resultante desta relação 
pode ser analisada pelos indicadores de intensidade 
energética e pela elasticidade consumo de energia e PIB. 
Esses indicadores podem apresentar comportamentos 
contraditórios em função de maior ou menor dinamicidade 
da economia e, também, devido a mudanças estruturais da 
economia (este último é mais notado no longo prazo) [23].  
 
A principal crítica, presente na literatura, quanto ao uso de 
projeções de energia associadas ao PIB, para definir a 
correspondente oferta necessária, é o caráter pouco realista 
das projeções e a assunção de ampliação da oferta para 
crescimento do PIB. Segundo os críticos, políticas e medidas 
de eficiência energética, surgimento de novas tecnologias e 
alterações no padrão de consumo podem ser negligenciados 
[24, 25 e 26]. Mesmo que as críticas sejam pertinentes, há 
estudos recentes para a América Latina que indicam que 
para diversos testes utilizados a relação existe e que é 
significativamente importante para países como o Brasil 
[27].  
 
De maneira a incorporar essas críticas e incertezas, a 
metodologia da EPE primeiro considera o contexto 
macroeconômico e, em seguida, estuda os setores 
econômicos. Nessa metodologia, o órgão de planejamento 
considera em suas análises os ganhos de eficiência 
energética e incorpora aspectos relacionados às políticas 
energética e ambiental. Essas considerações impactam 
diretamente nos estudos de demanda realizados em nível 
setorial e, por conseguinte, impactam as decorrentes 
projeções de demanda. 
 
Deste modo, pode-se dizer que as projeções de crescimento 
do PIB, adicionadas às análises setoriais, são os principais 
indicadores de expectativa quanto à demanda de energia no 
âmbito do PDE. As projeções do PIB realizadas pela EPE 
influenciam diretamente a demanda projetada e sinalizam a 
expectativa futura de maior ou menor crescimento da 
matriz de geração para o atendimento das demandas 
associadas. 
 
Neste artigo, o interesse se circunscreve em avaliar a 
credibilidade das projeções do PIB utilizada pela EPE e seu 
consequente impacto no planejamento da demanda de 
energia elétrica. 
 
As principais críticas presentes na literatura recente, no 
tocante às projeções realizadas pelo governo, centram-se no 
fato de que há uma nítida sobrestimativa nos valores das 
projeções de crescimento do PIB, sendo que a relação entre 
crescimento econômico e consumo de energia, resultante 
das projeções, não é consistente com a relação histórica do 
que efetivamente se verificou [20, 23, 24, 25].  
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De fato, a projeção do indicador elasticidade-renda do 
consumo de eletricidade para o decênio (2014-2024) é 1,32 
[25]. Esse indicador, calculado para o período entre 2004 e 
2014, apresenta o valor de 0,85 [4].  Em outras palavras, o 
dado histórico indica que o Brasil durante o período 
analisado precisou de menos energia do que resulta das 
projeções da EPE para o decênio 2014-2024

5
. 

 
Além das críticas quanto às projeções econômicas utilizadas, 
especialistas indicam que 

a) os critérios de segurança adotados após o 
racionamento de energia na revisão do modelo do 
setor elétrico; 

b) a opção pela ampliação da oferta de energia em 
detrimento de manutenção de ganhos de 
eficiência; e 

c) a adoção de grandes hidrelétricas a fio-d’água 
elevam a expectativa presente quanto à necessidade de 
investimentos adicionais e ampliam, em particular, a 
necessidade de investimento em termelétricas que, por sua 
vez, ampliam as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) 
[20]. 
 
Foi possível avaliar, a partir das contribuições nas consultas 
públicas para PDE, que há críticas constantes, realizadas por 
diversos atores, que seguem na mesma direção das críticas 
acima mencionadas, ou seja, têm por cerne a sobrestimativa 
do PIB futuro. 

6 Resultados  

Após a revisão da literatura e documental, foram 
comparadas as projeções do PIB realizadas nos nove PDEs 
com as projeções dos relatórios Focus do Banco Central. 
Tanto as projeções do Banco Central quanto as da EPE 
foram comparadas com os dados de crescimento real 
ocorrido entre os anos de 2006 a 2015 e com projeções para 
o período entre 2016 e 2019. 

Foram realizadas duas comparações. A primeira comparou 
os valores médios das projeções quinquenais realizadas ano 
a ano pelas instituições. Ou seja, para cada ano, entre 2006 
e 2015, comparou-se o crescimento médio previsto para o 
ano “n” (atual), mais os quatro anos seguintes (n+4). Esta 
análise buscou avaliar qual previsão, no momento de sua 
realização, estava mais próxima daquilo que de fato ocorreu 
e, também, avaliar a variação entre a expectativa do 
mercado (Focus) versus a expectativa do EPE para o médio 
prazo.  

Na segunda, foram comparados valores anuais, ou seja, 
comparou-se para o ano “n” a projeção da EPE e do Focus 
com os valores reais de crescimento do PIB. As comparações 

                                                                        

5 Cabe aqui a ressalva de que este indicador é muito sensível a 
alterações quanto a dinâmica econômica. Assim, ao ser calculado 
para os períodos de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, encontram-se os 
valores respectivos de 1,04 e 1,75. Furtado [29] descreve a validade 
da medida para períodos de médio e longo prazos para análise do 
entendimento da dinâmica presente. 

realizadas foram as mesmas das comparações quinquenais. 
Enquanto esta comparação visa à avaliação no curto prazo, 
a comparação quinquenal visa a avaliar um horizonte mais 
amplo.  

Para os valores entre os anos de 2016 a 2019, a série do 
Banco Central foi adicionada de valores da previsão de 
crescimento do PIB do Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Assim, a série destes valores possui índices reais 
entre os anos de 2006 a 2015 (verificados) e valores 
projetados entre os anos de 2016 a 2019.  

Para as comparações anuais do PIB previsto para o ano “n” 
(atual) considerou-se a previsão média, para o ano, dos 
diversos relatórios Focus e a previsão do período adotada 
pela EPE. A comparação anual é composta apenas de dados 
de crescimento real da economia.  

Por fim, como o relatório Focus realiza projeções para os 
cinco anos subsequentes, foi realizada uma comparação 
entre a previsão de duas instituições financeiras para o 
período 2020-2024, comparando com as previsões da EPE 
para o PDE 2015-2024, objetivando apenas analisar se as 
tendências encontradas também se mantinham.  

Apesar das limitações das análises, tanto pelo curto período 
de observação quanto pela elevada variação da economia 
brasileira no período de análise, foi possível, a partir das 
duas abordagens, responder a duas questões centrais: 

a) qual projeção se aproxima mais da realidade? 
b) quais projeções sistematicamente erram em uma 

direção ou outra? 

Além da análise das projeções realizadas pela EPE e pelo 
mercado, foram analisadas todas as contribuições das 
consultas públicas realizadas pela EPE para todos os PDEs 
publicados. De maneira a sistematizar comentários das 
partes interessadas referentes à previsão de demanda e PIB, 
utilizou-se o conceito baseado em variável categórica 
visando contabilizar de maneira relativa o número de 
contribuições que faziam referência à previsão do PIB. 

 A partir desses dois enfoques (das projeções do PIB e das 
contribuições das consultas públicas) foi possível avaliar o 
provável impacto que projeções do PIB têm na credibilidade 
dos planos. Há, porém, que se considerar dois aspectos 
referentes aos números avaliados: 

a) a grande variabilidade dos valores; 
b) o pequeno número de observações. 

Assim, os resultados apresentados devem ser considerados 
como iniciais e indicativos, carecendo de estudos 
complementares. 

Ao se analisarem os dados da  

As mesmas informações da tabela estão disponíveis na 
figura 1, onde fica claro que na maior parte do período a 
EPE tem projeções sistematicamente superiores às da 
metodologia FOCUS e muito acima da realidade. 
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Tabela 1, pode-se notar que as projeções da EPE sempre 
estão acima das projeções de mercado monitoradas pelo 
sistema FOCUS.  Essas variações se elevavam sobretudo nos 
anos recentes, em particular, nos anos de 2014 e 2015.  Há 
indícios do caráter mais otimista da EPE, comparando-a com 
as percepções do mercado. 

Analisando-se as previsões do Focus e da EPE e comparando 
ao PIB real, é possível identificar quatro pontos: 

a) O primeiro é que em 2006 e 2007 a EPE tem 
previsões médias mais próximas ao que de fato 
ocorreu, superando sua assertividade em relação 
o relatório Focus. 

b) A partir de 2008 até o final da série, a EPE 
sistematicamente erra mais do que as previsões 
do mercado. 

c) A avaliação do erro médio apenas a partir dos 
dados reais do PIB (período 2006-2015) em que se 
verifica que o desvio da EPE é maior do que o do 
relatório Focus (97,97% contra 82,69%). 

d) A comparação entre todo o período analisado 
(2006-2019) em que os números da EPE são 
significativamente mais otimistas do que os 
valores do relatório Focus, o erro médio é 
praticamente o dobro do relatório FOCUS. Mesmo 
retirando as variações para os anos 2013 e 2014, o 
erro médio da EPE ainda é superior ao do relatório 
Focus. 

As mesmas informações da tabela estão disponíveis na 
figura 1, onde fica claro que na maior parte do período a 
EPE tem projeções sistematicamente superiores às da 
metodologia FOCUS e muito acima da realidade. 

Tabela 1: Comparação das Projeções quinquenais do PIB: PDE, 
FOCUS e PIB REAL. 

Anos EPE FOCUS REAL EPE/FOCUS EPE/Real FOCUS/REAL 

06a10 4,00 3,64 4,51 9,89% 11,31% 19,29% 

07a11 4,40 4,10 4,50 7,32% 2,22% 8,89% 

08a12 4,70 4,25 3,66 10,59% 28,42% 16,12% 

10a14 5,20 4,96 3,29 4,84% 58,05% 50,76% 

11a15 5,00 4,27 1,02 17,10% 390,20% 318,63% 

12a16 4,40 3,74 0,28 17,65% 1471,43% 1235,71% 

13a17 4,50 3,08 0,23 46,10% 1856,52% 1239,13% 

14a18 4,10 2,14 0,03 91,59% 13566,67% 7033,33% 

15a19 1,80 0,87 0,51 106,90% 252,94% 70,59% 

Período 2006 - 2015 9,95% 98,04% 82,74% 

Período 2006 - 2019 34,66% 1959,75% 1110,27% 

 

Figura 1: Projeções do PIB e valores reais para os quinquênios de 
referência iniciado no ano indicado. 

 

De maneira a se ter uma comparação de mais longo prazo, 
comparou-se a previsão da média de crescimento do PIB 
realizada pela EPE para o período entre 2020-2024, com 
duas instituições financeiras. A primeira prevê um 
crescimento médio de 4,5%, enquanto uma instituição 
prevê 2,5% e a outra prevê 2,9%. Caracteriza-se também 
uma expectativa mais otimista do que a outras previsões 
por parte da EPE. Novamente aqui cabe o questionamento 
se as previsões da EPE não acabam sendo influenciadas pela 
necessidade política do governo projetar cenários otimistas 
futuros. 

A Tabela 2 apresenta a comparação anual entre as 
projeções médias do relatório Focus e da EPE, comparando-
as com os dados reais do PIB. Nesta comparação espera-se  
que os erros médios acumulados sejam menores devido ao 
horizonte de curto prazo e menor incerteza. 

Comparando-se os resultados da Tabela 2, nota-se que a 
relação entre o erro médio entre da EPE e relatório Focus é 
mais importante do que para as previsões quinquenais 
(Tabela 1). 

Tabela 2: Comparação das Projeções anuais do PIB: EPE, Focus e 
Real.  

Ano EPE (%) FOCUS (%) REAL (%) EPE/FOCUS EPE/Real FOCUS/REAL 

6 4,00 3,37 3,96 18,78% 0,96% 15,00% 

7 4,40 4,26 6,07 3,18% 27,51% 29,75% 

8 4,70 4,86 5,09 3,23% 7,74% 4,66% 

10 5,20 6,64 7,53 21,70% 30,93% 11,78% 

11 5,00 3,84 3,91 30,08% 27,90% 1,67% 

12 4,40 2,34 1,92 88,06% 129,41% 21,98% 

13 4,50 2,67 3,01 68,76% 49,32% 11,52% 

14 4,10 1,07 0,10 283,50% 3835,98% 926,32% 

15 1,80 -1,71 -3,85 205,25% 146,78% 55,55% 

Valor Médio 2006-2015 80,28% 472,95% 119,80% 

Esse comportamento já seria esperado, dado que a EPE 
assume média por períodos, enquanto o Focus é 
constantemente revisado e, portanto, ajusta melhor as 
expectativas no curto prazo. Mesmo se se excluírem os anos 
de 2014 e 2015, o erro médio da EPE é quase três vezes 
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maior (2,8) do que as previsões do relatório Focus. Assim, 
mesmo para as previsões do ano de realização do PDE, os 
erros tendem a ser significativos, indicando pouca aderência 
à realidade econômica, mesmo em horizonte de curto 
prazo. De forma similar, a figura 2 apresenta a comparação 
gráfica das projeções disponíveis. 

 

Figura 2: Projeções do PIB e valores reais, ano a ano. 

Conforme citado, além da análise das projeções, pareceu 
adequado avaliar se as contribuições realizadas ao PDE nas 
consultas públicas também criticavam os valores do PIB 
utilizados. A Tabela 3 apresenta resultados deste 
mapeamento. Conforme se pode notar, as críticas às 
projeções do PIB realizadas pela EPE estão presentes em 
todos os PDEs. As recomendações quanto a este aspecto 
invariavelmente indicam ser mais adequado utilizar as 
projeções do FMI e também do próprio relatório Focus. 
Analisando-se a frequência relativa nota-se que ela aumenta 
justamente nos anos em que a EPE utilizou projeções onde 
os desvios foram mais significativos. Isso reflete a baixa 
credibilidade dos indicadores selecionados pela EPE, ainda 
em sua fase inicial, quando o mercado participante das 
Audiências Públicas já desacreditava das premissas.  

Tabela 3: Total de contribuições ao PDE e Número de Críticas 
mapeadas pelas contribuições. 

Ano TOTAL 
Projeção 
PIB 

Frequência 
Relativa 

2024 27 11 40,74% 

2023 30 8 26,67% 

2022 24 6 25,00% 

2021 21 9 42,86% 

2020 53 2 3,77% 

2019 44 5 11,36% 

2017 63 5 7,94% 

2016 43 7 16,28% 

2015 18 7 38,89% 

Além das críticas quanto aos valores das projeções 
utilizadas, há alertas e contribuições que questionam os 
impactos que a adoção de projeções otimistas pode ter no 
PDE. Entre estas pode-se destacar a necessidade de projetos 
que poderiam ser atrasados ou não realizados. Em recente 
trabalho Almeida Prado Jr. et al [16] indicaram que se fazia 
coerente perguntar, quanta energia é necessária? 

7 Discussão dos resultados e conclusão: qual a função 
do plano decenal de expansão? 

Conforme se pode notar, as comparações realizadas para as 
projeções médias dos próximos cinco anos e as projeções 
para o horizonte de curto-prazo (um ano) demonstraram 
que as previsões da EPE para a crescimento do PIB possuem 
um erro médio mais elevado do que as previsões de 
mercado e, também, que a direção desse erro é sempre no 
sentido de sobrestimar o crescimento. Nota-se também que 
o erro aumentou em períodos de maior “turbulência” 
econômica e politica, devido ao elevado grau de incertezas 
da economia nessas situações. 

Neste sentido, à luz da discussão de expectativas proposta 
para este trabalho, cabe questionar se o PDE cumpre 
adequadamente o importante papel de ferramental para 
orientação das expectativas do mercado e, também, ensejar 
investimentos necessários ao sistema.  

O empreendedor realiza suas avaliações sobre o futuro por 
meio de seleção de crenças presentes no mercado e de 
informações de que possui disponibilidade. Mesmo que a 
interpretação individual dos empreendedores predomine 
sobre as expectativas correntes, é a partir destas que o 
investidor desenvolve suas análises. Assim, caberá a ele  e 
somente a  ele decidir ou selecionar qual cenário adotar 
para fundamentar sua decisão. Neste sentido, uma 
convenção é tão ou mais forte na medida em que for aceita 
por um maior número de pessoas.  

Caso o PDE possua baixa credibilidade, não cumprirá seu 
papel de reduzir incertezas de longo prazo presentes no 
setor e será reduzido a mero relatório de monitoramento 
setorial. Esta possibilidade pode gerar comportamentos 
adversos nos empreendedores, que podem decidir não 
acreditar na indicação dada pelo PDE e optar em realizar 
investimentos de outra natureza, até mesmo fora do setor.     

Outro ponto importante é o poder de contratação de 
energia para o mercado cativo advindo dos leilões e o poder 
mobilizador de financiamento que o governo possui. Assim, 
o PDE pode ser utilizado como peça de alinhamento e 
diálogo com mercado e sociedade de maneira a ampliar os 
benefícios e efeitos multiplicadores dos investimentos 
públicos no setor de energia.  

Os dados apresentados são indicativos que o PDE, devido a 
erros sistemáticos, possui baixa credibilidade para orientar o 
mercado, seja pelas previsões do PIB sempre mais otimistas 
que o mercado, seja pelas críticas presentes nas consultas 
públicas, que demonstram a baixa aderência do PDE à 
realidade, conforme fica patente ao se observarem as 
contribuições.  

Não foram avaliados aqui outros aspectos do PDE, porém 
dada a relevância do PIB para a formação da demanda 
acredita-se que as tendências identificadas impactem 
diretamente a credibilidade do instrumento. 

Conclui-se também, em concordância com o trabalho de 
Almeida Prado Jr. et al [16], que as previsões do PIB, além 
de outros aspectos da regulação, podem indicar a 
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necessidade de infraestrutura em momento inadequado e 
também de que haveria mal entendimento a respeito da 
relação entre crescimento do consumo de energia e do PIB, 
pois foram evidenciados valores históricos do indicador 
“elasticidade-renda versus consumo de energia” distantes 
das projeções da EPE. 

Além dos aspectos já discutidos, a análise das  informações 
permite indicar sugestões ao PDE que certamente trariam 
maior credibilidade para o plano e também contribuiriam 
para evitar erros de previsão da demanda de energia: 

a) Adoção de valores anuais para as previsões do PIB 
dos primeiros cinco anos do PDE e também a 
utilização do sistema de expectativas do Banco 
Central (relatório Focus); 

b) Realização de consulta junto a instituições 
financeiras e adoção de índice médio validado pelo 
mercado para o segundo quinquênio; 

c) Maior discussão com a sociedade das premissas 
adotadas para que o planejamento adquira maior 
credibilidade; 

d) Realização de previsões e cenários mais consistentes 
para suportar os leilões de energia. 

Quando se retoma a análise, no tocante às tipologias 
históricas de planejamento, apresentadas no início deste 
artigo, considera-se que a função precípua do planejamento 
energético deve considerar e orientar os seguintes aspectos: 

a) Participação do capital privado é cada vez mais 
relevante; 

b) Existem cada vez mais novas tecnologias que 
redefinem a maneira de transformar, distribuir, 
armazenar e consumir energia; 

c) Existem desafios socioambientais cada vez mais 
complexos de serem equacionados, como por 
exemplo  as mudanças climáticas.   

Conforme foi evidenciado, o sistema de expectativas do 
Banco Central – Relatório Focus – também possui 
importantes desvios, porém esse documento possui uma 
metodologia clara e é monitorado e revisado 
consistentemente. 

Este artigo advoga que eventuais erros inerentes à 
construção de cenários futuros não sejam considerados 
mais relevantes do que os processos a serem desenvolvidos 
no âmbito do planejamento. Estes, os processos, devem ser 
constituídos de regras transparentes e que propiciem a 
participação ampla dos agentes econômicos envolvidos e 
dos consumidores de energia, obtendo com isso planos 
aderentes à realidade. Passíveis de erros por óbvio, mas que 
com adequadas e frequentes revisões, visando à melhor 
adequação à realidade econômica e de segurança 
energética, podem vir a ter seus resultados reconhecidos 
pelos agentes setoriais. Acredita-se que desta maneira o 
PDE certamente comporá as convenções e auxiliará na 
formação de expectativas que orientem investimentos, 
discussão aqui realizada. 

Pode-se questionar se seria legítimo que uma agência de 
planejamento, como a EPE, com base em interesses de 

governo, adote projeções do PIB acima das utilizadas no 
mercado. Pode-se afirmar que, sendo essas práticas 
constantes, o resultado mais evidente é a perda de 
credibilidade do instrumento de Planejamento. Caso o 
governo adote previsões distantes da realidade do mercado, 
haveria um efeito colateral grave na medida em que o 
próprio governo não teria condições de desenvolver 
diagnósticos e prognósticos do sistema, incorrendo em 
decisões equivocadas de políticas públicas. 

Tal como vem sendo concebido o PDE carece de 
credibilidade, existindo claramente oportunidades de 
aprimoramento do processo. 
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