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Resumo vi 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma nova abordagem para o Planejamento 

Energético da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de Potência, com uma 

formulação que permite a solução do problema por técnicas de programação linear, 

ao contrário de sua forma original, onde o mesmo é complexo e de dificil solução. 

Utilizando esta formulação, os aspectos fisicos importantes do sistema foram 

preservados, tais como a representação individualizada das usinas, as características 

da função de custo com crescimento exponencial e o efeito cota, o qual foi inserido 

na função objetivo através de parcelas de penalização, com pesos distintos para cada 

usina, priorizando o enchlmento dos reservatórios na cascata, fundamental no 

comportamento operativo ótimo. Além disso, esta formulação pode abrir caminhos 

para abordagens estocásticas. 

Os modelos foram desenvolvidos a partir da adoção de uma forma linear 

para a função de geração das usinas hldroelétricas, realizando-se p·osteriormente 

uma linearização da função de custo do problema. A solução foi dada por duas 

técnicas de linearização, em conjwlto com dois métodos de separabilidade da 

função, e também pela técnica da programação quadrática. Aos vários modelos 

obtidos, foi aplicado o Método Simplex de resolução, com alguma modificação, que 

é eficiente, rápido e simples, ao contrário das técnicas de programação não linear 

que apresentam dificuldades de convergência em muitos casos. 
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Resumo vii 

Todos os métodos de otimização propostos foram implementados 

especificamente para a solução do problema em questão, observando-se os 

desempenhos da operação e também aspectos computacionais. Os resultados foram 

analisados através do comportamento dos sistemas testes, por meio de gráficos de 

trajetória de volume, custo marginal de operação e mdices numéricos de 

desempenho. As performances encontradas foram comparadas entre si e com as 

obtidas por técnicas de programação não linear, mostrando-se eficientes, com 

resultados muito bons e bem próximos do comportamento operativo ótimo dos 

reservatórios. 
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ABSTRACT 

This work presents a new approach for the Scheduling of Hydrothermal 

Systems, with a formulation that allows the solution of the problem through the 

linear programming teclmics, otherwise the original form, which is complex and 

difficult. The models were developed through a linear form for the generation 

function o f hydroelectric plant, successive o f the linearization o f the cost function o f 

the problem. The linear teclmics used were the Simplex Method, with some 

modification, that is efficient, fast and simple. 

The important physical aspects of the system were preserved, like the 

individual representation of the hydroelectric plant, the features of cost function 

with the exponential increase and the head effect. Besides, this formulation can lead 

to estocastic approachs. 

All the optimization methods were implemented for the solution of the 

problem. The performances obtained were compared with each other and with that 

obtained through the non linear teclmics. 

The algorithrns shownd to be efficient, with good results and very near to 

the optimal behavior of the reservou· operation planning obtained by tradicional 

methods. 
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1 - Introdução 

1- INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é obtida a partir da transformação de outras formas de 

energia. Nos sistemas de potência, ou seja, nos sistemas elétricos onde estão 

envolvidas grandes quantidades de energia, as duas principais fontes primárias para 

geração de energia elétrica são o calor, através das usinas térmicas, e a energia 

potencial hidráulica, através das usinas hidroelétricas. Como o consumo de energia 

elétrica tem crescido a cada ano, resultando em uma demanda cada vez maior, são 

necessários investimentos maciços em geração e distribuição de energia. Entretanto, 

a expansão do sistema de geração implica em um alto custo financeiro e 

principalmente social, considerando os graves danos que, inevitavelmente, seriam 

causados ao meio ambiente pela construção de novas usinas, tanto térmicas quanto 

hidroelétricas. Por isso, é extremamente in1portante que os estudos na área de 

suprimento de energia sejam aprimorados, almejando soluções mais acuradas, que 

promovam um melhor aproveitamento e retirem o máxinlo de beneficios dos 

recursos já instalados. 

Um estudo importante na área de sistemas de potência é o que se refere ao 

planejamento da operação, pois trata de aspectos fundamentais no funcionamento 

dos sistemas elétricos de potência, quais sejam, a própria garantia de fornecimento 

da energia elétrica, através do gerenciamento adequado da disponibilidade da fonte 

primária, e o custo associado a este suprimento energético. 

O Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de Potência tem 

como objetivo definir uma política de operação que atenda a demanda de energia 
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elétrica de forma econômica e confiável, o que significa determinar metas de 

geração ótimas para cada usina, a cada intervalo do horizonte de planejamento. 

Assim, planejar e operar adequadamente um sistema de geração de energia 

elétrica traduz-se em encontrar uma solução de compromisso entre a minimização 

dos custos de operação e o atendimento a padrões pré-estabelecidos de qualidade 

do produto final. 

Para sistemas com grande parcela de geração hidroelétrica há 

particularidades que obrigam um estudo mais cuidadoso do problema, como é o 

caso do Sistema Brasileiro que apresenta características diferenciadas do restante do 

mundo, com cerca de 95% de toda energia consumida no país de origem 

hidroelétrica, sendo formado por grandes cascatas com usinas interligadas e com um 

grau de incerteza das vazões muito alto, devido a grande diversidade de fatores 

como o tipo de clima, a variabilidade do solo, entre outros. 

Nestes casos, o problema apresentado é de grande porte, devido ao número 

elevado de usinas interligadas, dinâmico, porque necessita do gerenciamento 

adequado dos recursos disponíveis, e estocástico, pela incerteza das vazões 

afluentes ao sistema. Pode ser formulado através de um modelo de otimização, com 

função objetivo não linear, não convexa e não separável, mas com restrições lineares 

que representam os limites operativos do sistema. 

Pelo problema apresentar os aspectos citados, há uma dificuldade na forma 

como este pode ser modelado e, conseqüentemente, na escolha da ferramenta que 

pode ser utilizada para sua resolução. Por exemplo, se a modelagem for feita 

utilizando-se a representação individualizada das usinas, a programação dinâmica 

estocástica não poderá ser aplicada porque, devido às dimensões do problema, 

trabalha com a representação agregada dos reservatórios, porém, preserva o aspecto 

estocástico do problema. No entanto, se a representação individualizada for 

preservada e a programação não linear aplicada, o aspecto estocástico do problema 
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normalmente não é considerado. Assim, apesar de se utilizar abordagens específicas 

para resolução, as ferramentas apresentam deficiências, sacrificam aspectos fisicos e 

operacionais importantes do sistema e muitas delas apresentam dificuldades de 

convergência. 

Diante das dificuldades que as técnicas de resolução apresentam, a 

preocupação deste trabalho foi fazer uma nova abordagem, através de modelos 

matemáticos que preservassem as características fisicas importantes do problema e 

que proporcionassem formulações às quais pudesse ser aplicado o Método Simplex, 

com algumas modificações em seu algoritmo, já que se trata de uma poderosa 

ferramenta na resolução de problemas aplicados aos sistemas de potência [ 1 ], além 

de ser simples, rápida e eficiente. Para tanto, foi desenvolvida uma abordagem linear 

para a função de custo do problema, preservando-se aspectos como as 

características do custo com crescimento exponencial e a não separabilidade da 

função, abordagem esta que também pode abrir e facilitar caminhos para 

considerações estocásticas. 

Para o desenvolvimento dos novos modelos, foram utilizadas técnicas de 

linearização em conjunto com dois métodos de obtenção da separabilidade da 

função. A forma simplificada da função de geração hidroelétrica permitiu também a 

utilização da programação quadrática, gerando un1 outro modelo. Os modelos 

obtidos apresentaram resultados satisfatórios quando comparados às técnicas de 

programação não linear desenvolvidas anteriormente, apresentando uma forma 

vantajosa de abordar o problema, considerando suas características fisicas 

importantes sem simplificações drásticas que deturpassem os resultados. 

No capítulo 2 é exposto o problema do Planejamento da Operação de 

Sistemas Hidrotérrnicos de Potência, seus horizontes de planejamento, as metas a 

serem atingidas, as dificuldades encontradas e também as formas de abordagem ao 

problema, tanto no Brasil como em outros países. 
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A forma de abordagem linear da função de custo do problema, as técnicas de 

linearização, juntamente com os métodos de separabilidade de função e a técnica da 

programação quadrática, são explicados, através de exemplos aplicados ao próprio 

problema do planejamento, no capítulo 3 do trabalho. 

No capítulo 4 os modelos obtidos são aplicados em subsistemas de usinas 

do Sistema Sudeste Brasileiro. Nos testes são feitas análises de comportamento 

operativo ótimo dos reservatórios, através de gráficos de trajetórias de volume, da 

complementação térmica e também com resultados numéricos, mostrando a 

eficiência na utilização destes modelos, bem como a da técnica empregada, qual 

seja, a aplicação do Método Simplex de resolução. 

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas conclusões do trabalho, 

enfatizando-se os aspectos mais importantes da abordagem apresentada e dos 

resultados obtidos nas aplicações. 



'• 

') 

2 - O Planejamento da Operação 5 

2 - O PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 

2.1- Metas 

Um sistema hidrotérmico típico é formado, no que diz respeito à geração, 

por usinas hidroelétricas e usinas térmicas, como mostrado na figura 2.1, podendo 

ainda incluir a compra de energia de outros sistemas, via interligação. Eventuais 

cortes de carga ou déficits, também podem ser considerados, para efeito de 

formulação do problema de planejamento, como integrantes do conjunto gerador, 

representado por meio de uma usina termoelétrica fictícia, de custo de operação 

igual ao custo do déficit e que "geraria" a energia correspondente ao corte de 

carga. Este custo, calculado por estudos específicos, é elevado, devido ao prejuízo 

que o corte de energia poderia gerar, tanto econômico como social [ 2 ]. 

SISTEMA IDDROTÉRMICO 
hidroelétricas termoelétricas 

REDE DE TRANSMISSÃO 

Figura 2.1 - Sistema hidrotérmico típico. 
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A água, que contém a energia potencial que será transformada em elétrica e, 

por isto, é chamada de energético, em princípio não é comprada. Logo, o custo de 

operação do sistema hidrotérmico é composto pelo custo do combustível das usinas 

térmicas, pela compra de energia de outros sistemas e pelo custo atribuído ao não 

fornecimento de energia, ou seja, o custo do déficit. 

Assim, de forma geral, nos casos de sistemas com grande predominância 

hidroelétrica, o objetivo econômico do planejamento da operação passa a ser o de 

evitar, na medida do possível, e de forma racional, a geração de origem térmica, 

com custo elevado, substituindo-a pela geração hidroelétrica, de custo nulo. 

Por se tratar de um problema com uma grande variedade de objetivos e de 

situações que podem ocorrer, o Planejamento da Operação de Sistemas 

Hidrotérmicos costuma ser dividido em horizontes de longo, médio e curto prazo, 

de tal forma que as abordagens realizadas retratem aspectos diferentes da questão, a 

fim de acomodar as facetas mais peculiares em cada caso. Um exemplo é a análise 

do desempenho do sistema em um horizonte de vários anos, para avaliação do 

déficit de energia ou do intercâmbio entre os subsistemas, onde trabalha-se com um 

alto nível de incertezas em relação aos dados de vazões afluentes futuras e de 

mercado de energia, exigindo-se como resultado uma avaliação global. Por outro 

lado, na determinação das metas horárias de geração para cada usina trabalha-se 

com dados de afluências e mercado bem mais exatos, exigindo-se dados mais 

precisos, que considerem as restrições elétricas do problema [ 3, 4 ]. 

No horizonte de longo prazo, usualmente com alguns anos, são 

considerados aspectos globais do planejamento, como o valor esperado de geração 

térmica envolvida, a previsão de intercâmbio entre os subsistemas, a avaliação dos 

riscos de déficit e também as reservas hidráulicas numa evolução plurianual. No 

médio prazo, o horizonte de planejamento varia de alguns meses a até dois anos e 

este período de planejamento é discretizado em meses ou semanas, onde procuram

se atribuir as metas de geração individuais a cada usina hidroelétrica, a cada 
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intervalo, porém, ainda sob o ponto de vista energético, além da atualização dos 

contratos de intercâmbios, definição dos programas de manutenção de cada unidade 

geradora, entre outros. Já no curto prazo, em geral, uma semana, procuram-se 

determinar decisões diárias ou horárias, incluindo as restrições elétricas do 

problema. 

Por esta razão, costuma-se dividir o problema em Planejamento Energético 

da Operação, que inclui os horizontes de longo e médio prazos, e Planejamento 

Elétrico da Operação com o horizonte de curto prazo. 

O escopo deste trabalho está voltado para o Planejamento Energético da 

Operação, onde, preferencialmente, se aplicam os modelos obtidos. 

2.2 - Dificuldades no planejamento 

A operação de um Sistema Hidrotérmico de Potência, predominantemente 

hidroelétrico, é bastante complexa, necessitando do desenvolvimento de vários 

estudos com diferentes níveis de detalhamento, correspondendo aos períodos 

abrangidos, requerendo decisões dificeis de serem tomadas. 

Um exemplo é o gerenciamento do energético das usinas, a água, que por 

ser limitada, requer que sejam tomadas decisões cuidadosas no presente já que 

afetam as decisões futuras. Isto é, se em um dado período utiliza-se mais energia 

hidroelétrica, esvaziando os reservatórios, e em um período futuro ocorrerem 

fracas afluências ao sistema, pode ser necessário usar muita geração térmica, de 

custo elevado, ou mesmo ter uma falha no suprimento da demanda. Por outro lado, 

caso se mantenham elevados os níveis dos reservatórios, através do uso mais 

intensivo de geração térmica e ocorrer um período de fortes afluências ao sistema, 

pode-se ter vertimentos, o que significa desperdício de energia, traduzindo-se em 

custos de operação elevados com gasto excessivo de combustível das térmicas. 
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Assim, em um sistema hidrotérmico os custos são minimizados pela 

substituição, de forma racional, da geração térmica pela geração hidroelétrica. 

Entretanto, como os recursos hldricos são limitados, as decisões devem ser tomadas 

de tal modo que haja um compromisso temporal entre o presente e o futuro . 

Conseqüentemente, o gerenciamento destes recursos deve levar em conta que as 

decisões tomadas no presente afetam todo o horizonte de planejamento, 

caracterizando um problema dinâmico. 

Este tipo de problema, normalmente apresenta sistemas formados por um 

número elevado de usinas e reservatórios, sendo considerado um problema de 

grande porte. 

É também um problema estocástico, devido à incerteza das vazões futuras e 

da demanda, que requerem um estudo mais cuidadoso, levando em conta as 

variáveis estocásticas do problema. 

Como se trata de um sistema de grande porte, normalmente formado por 

várias usinas, muitas das quais são interligadas hidraulicamente, e espalhadas ao 

longo das bacias hidrográficas, formando diversas cascatas, cria-se uma 

interdependência operativa, já que uma usina manda água para outra. Além disso, se 

o que se chama de valor da água, é dado em cada usina pelo valor que ela consegue 

substituir de energia térmica, então este valor não pode ser medido isoladamente, 

pois depende da operação conjunta do sistema. Por estas razões, este é um 

problema espacialmente não separável, que resulta em uma função objetivo que não 

pode ser desmembrada em termos de cada usina hidroelétrica, ou seja, uma função 

objetivo não separável. 

Expressando matematicamente o que foi dito, significa que a matriz 

Hessiana da função de custo de operação do sistema, ou função objetivo do 

problema do Planejamento Energético da Operação, possui elementos fora da 

diagonal principal não nulos, o que representa a interconexão entre as variáveis da 
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mesma usina e também o acoplamento hidráulico, quando relaciona as variáveis de 

usinas diferentes. 

Para exemplificar, utilizando um sistema formado por 2 usinas e dois 

intervalos, a matriz Hessiana será composta por 8 linhas e 8 colunas, associadas às 

vazões defluídas e volumes de cada usina i em cada período t. Cada elemento da 

matriz, chamado de Hs(ij) é dado pela derivada segunda da função de custo de 

operação, que será detalhada na seção 2.6, em relação à variável da linha i e à 

variável da coluna j, como mostrado a seguir: 

H -s -

t = 1 t=2 

1111 XII 1121 x21 1112 xl2 1122 x22 

ô 2F & F ó'2F OlF 
1111 

ó' 111181111 Ô1111ó'x11 Ôu11Ôu21 ÔU11Ôx21 
o o o o 

ô 2F &F ô2F Ol F 
XII 

ÔX11ÔII11 ôx11ôx11 ÔX11Ôu21 Ô X11ÔX21 
o o o o 

ô2F & F ó'2F ó'2 F 
1121 ô u21ô u11 ô u21ôx11 ô u21ô u21 ô u21ô x21 

o o o o 

ô 2F ô 2F ô 2F 
X21 ôx21ôu11 ôx21ôx11 ôx21ô 1121 

ô 2F 

ôx21ôx21 
o o o o 

& F ô 2F &F & F 
1112 o o o o 

ÔII12Ôil12 ô u12ôx12 Ôlli2Ô/122 ô 1112ôx22 
ô2F ó'2F &F &F 

xl2 o o o o 
ôx12ô 1112 ôx12ôx12 ôx12ô u22 ô.,·12ôx22 

iJ F ó'2 F &F iJF 
1122 o o o o 

Ôll22Ôill2 ô iÍ22ôx12 ÔII22Ôu22 ô u22ôx22 
& F ó'2F &F &F 

x22 o o o o 
ôx22ô u12 ô x 22ô.,·12 ôx22ô 1122 ôx22ô x22 

onde: F - Função objetivo do problema ( veja seção 2.6) 

Ui 1 - vazão defluída da usina i no período t 

Xi, - volume da usina i no período t 

ô2F 
- Elemento da matriz Hessiana, derivada 

éN/»j 

segunda da função de custo de operação, em relação à variável da 

linha i (vi) e da variável da colunaj (vj), podendo ser a vazão defluída 

ou o volume da usina. 
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Como pode ser observado, os elementos da diagonal principal representam a 

derivada segunda da função de custo em relação à mesma variável, da mesma usina. 

Já nas outras diagonais, os termos são referentes à derivada segunda em relação às 

variáveis distintas da mesma usina ou das 2 usinas, ou ainda, a mesma variável, 

porém, uma de cada usina, ocorrendo este processo somente no mesmo período, 

mostrando que esta é uma função aditivamente separável no tempo. 

Tome-se como exemplo o elemento: Hs(2,3) 
tJ2F . 

= a.: .:::~. , o qual relaciOna o 
lll.M21 

volume da usina 1 com a vazão defluída da usina 2, mostrando claramente o 

acoplamento hidráulico entre elas. 

A característica da não separabilidade da fimção objetivo requer um 

tratamento especial nas formulações que foram desenvolvidas, razão pela qual foi 

apresentada com maiores detalhes. 

Como o custo de operação de um sistema hidrotérm.ico de potência depende 

da complementação térnúca, é preciso fazer uma análise do comportamento da 

função térnúca do sistema. 

O custo de operação de uma usina termoelétrica c é, classican1ente, dado 

por uma função convexa e crescente, como mostrado na figura 2.2, próxima de um 

polinônúo de segundo grau, que pode ser representado por: 

(2.1) 

onde g é a potência gerada e ao, at e a2 são parâmetros característicos da usina 

termoelétrica [ 5, 6, 7 ]. 
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c(g) 
($) 

g 
g (MVV) 

Figura 2.2 - Custo de geração de uma usina termoelétrica. 

11 

Considerando que um parque termoelétrico é composto por diferentes tipos 

de unidades térmicas, podendo-se ainda, acrescentar um custo de importação ou 

mesmo de déficit, este parque tem custo marginal de operação dado por diferentes 

classes a que pertencem as usinas térmicas. Por exemplo, uma unidade nuclear, que 

utiliza combustíveis fisseis, como o urânio natural e enriquecido, possui um custo 

marginal constante, enquanto que na convencional, que utiliza combustíveis fósseis, 

como o carvão, óleo combustível, gás natural e outros, este custo é crescente e 

dividido conforme o combustível utilizado, como mostrado na figura 2.3. 

Custo 
Marginal 

nu ele~ 

Classes de Térmicas 

óleo 

Figura 2.3 - Classes de geração de energia térmica. 

déficit 

Demanda 
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Portanto, se o custo de operação de um sistema hidrotérmico é dado pela 

complementação térmica do sistema, ou seja, pelo custo do suprimento da parcela 

da demanda que não foi atendida pela geração hidroelétrica, mas sim pela geração 

térmica, a função de custo é não linear, além da função de geração hidroelétrica, 

que também apresenta uma não linearidade, a qual será posteriormente analisada. 

Além disso, a função objetivo é não convexa em toda a sua região de 

abrangência, o que pode ser verificado através dos autovalores da matriz Hessiana, 

os quais apresentam valores negativos e positivos [ 8 ]. 

2.3 - Outros países 

A maior patie dos países têm características diferenciadas, com sistemas de 

pequena e grande participação hidroelétrica, outros quase que puramente térmicos, 

o que proporciona um estudo restrito a cada tipo de problema, tornando impossível 

a aplicação de uma única abordagem para qualquer tipo de sistema, apesar de se 

manter a filosofia básica quanto aos objetivos a serem atingidos. 

Os Estados Unidos, por exemplo, possuem hoje um parque de geração 

elétrica predominantemente térmico. Existem casos como o sistema da TVA que 

tem uma participação hidroelétrica de apenas 12%. Nestes sistemas a água não tem 

como prioridade a geração de energia elétrica, sendo utilizada para a navegação, 

recreação, controle de cheias, além do controle da qualidade da água [ 9 ]. 

A Noruega tem um sistema de geração praticamente só hidroelétrico, com 

um porte da mesma ordem de grandeza do Sistema Brasileiro, mas com um número 

muito grande de pequenas usinas [ 1 O ]. 

Um outro sistema com grande participação hidroelétrica e com porte 

próximo ao do Sistema Brasileiro é o da Hydro-Québec no Canadá, com 
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aproximadamente 94% de geração de energia de origem hidroelétrica, tanto em 

energia como em capacidade instalada. A configuração geográfica do país apresenta 

cascatas em paralelo com bacias hidrográficas isoladas uma das outras, diferindo 

muito das grandes cascatas brasileiras que são interligadas [ 2 ). 

Mesmo naqueles sistemas com grande participação hidroelétrica, há 

diferenças impostas pelo tipo de relevo, clima, entre outros, que requerem 

tratamentos especiais para cada tipo de sistema. Neste contexto insere-se a busca de 

soluções próprias para o caso do Sistema Brasileiro, com características particulares 

e que serão detalhadas posteriormente. 

2.4 - Abordagens 

Diversos tipos de abordagens são encontrados para a resolução do problema 

do Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de Potência, já que este é 

um problema com variedade de objetivos, necessitando de tratamentos específicos 

para cada horizonte e ainda, como já citado, pelo fato das características fisicas dos 

sistemas exercerem um papel muito importante na determinação do tipo de 

abordagem, além da forma como o problema é formulado matematicamente pelo 

planejado r [ 11 ] . 

Um cuidado a ser tomado na forma empregada, isto é, na escolha da 

modelagem e da técnica de resolução, é que além de se harmonizar as características 

fisicas do sistema, deve-se evitar simplificações drásticas que deturpem os 

resultados. 

Para que este problema seja solucionado em sua totalidade, devem ser 

levados em conta aspectos muito impot1antes como a operação de múltiplos 

reservatórios, que devem manter suas características individuais, mesmo operando 

interligados ao sistema, múltiplos períodos de tempo, principalmente para 
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horizontes de longo e médio prazo, afluências estocásticas e a não separabilidade 

das funções de beneficio, considerando que este é um problema aditivamente 

separável no tempo e não separável no espaço. 

No entanto, alguns autores realizaram estudos comparativos entre muitos 

modelos existentes e retratam que as técnicas utilizadas normalmente não 

conseguem solucionar o problema sem comprometer parte dos aspectos citados 

[ 12, 13, 14]. 

A programação dinâmica, nos seus mais variados modelos, é uma das formas 

mais usuais de abordagem ao Planejamento Energético da Operação de Sistemas 

Hidrotérmicos de Potência por permitir o tratamento estocástico do problema. 

Porém, esta técnica apresenta a maldição da dimensionalidade, causada pelo 

aumento exponencial dos estados possíveis. Por exemplo, se as variáveis de volume 

e vazão defluída de cada usina, de um conjunto de N usinas forem discretizadas em 

M intervalos, existirá M2
N estados possíveis no espaço de estado, o que mesmo para 

um número pequeno de usinas implica em grande esforço computacional. 

Uma estratégia que é fieqüentemente utilizada consiste em reduzir o 

número de variáveis de estado pela representação agregada dos reservatórios, 

gerando um reservatório equivalente de energia, levando a simplificações na 

representação do sistema que, dependendo do que se pretende obter, podem 

comprometer a solução desejada, como a representação individualizada das usinas, 

considerando as restrições operativas de cada usina [ 15, 16 ]. 

Já a programação não linear propõe vários métodos de resolução para o 

problema, e permite, mesmo para sistemas de grande porte, a representação 

individualizada das usinas [ 17 ]. Entretanto, estas técnicas nem sempre se adaptam 

bem ao problema, apresentando dificuldades de convergência, e, além disso, não 

permitem abordagens estocásticas. Isto porque além das dificuldades das próprias 
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técnicas, existem particularidades da função objetivo do problema, como vistas, e 

que tornam complexa a resolução do problema por estas ferramentas. 

Também foram feitas tentativas de utilizar a programação linear para a 

resolução do problema do planejamento da operação, mas que nem sempre 

apresentaram resultados satisfatórios, devido à grande dificuldade de representar as 

características fisicas importantes do sistema [ 18 ]. 

No caso do Sistema Brasileiro, por ter uma grande participação 

hidroelétrica, as dificuldades para a escolha de uma abordagem que melhor se 

adapte ao problema tem que ser mais cuidadosa, devido às características que lhe 

são peculiares e serão tratadas com maiores detalhas no item seguinte. 

2.5 - Características do Sistema Brasileiro 

No Brasil, há uma grande predominância de geração hidroelétrica, devido 

aos abundantes recursos hídricos disponíveis, apresentando características 

diferenciadas do restante do mundo. Esta diversidade pode ser analisada começando 

pela grande extensão territorial, pelo tipo de relevo e também pelo tipo de clima. 

Como as bacias hidrográficas são muito grandes e também muito interligadas, este 

sistema é formado por grandes cascatas e com um acoplamento hidráulico muito 

grande. O exemplo de uma grande cascata é a da bacia do rio Paraná, hoje 

composta por 35 usinas. 

O tipo de relevo dá uma característica bastante peculiar ao sistema, pois os 

nos não apresentam grandes quedas naturais, sendo necessário construir 

reservatórios de grande extensão para as usinas, unicamente para se conseguir 

quedas aceitáveis. Isto porque a produtividade na geração de energia elétrica de 

uma usina, por unidade de turbinamento, está diretamente ligada à altura de queda 

da água na usina, a qual por sua vez, está ligada ao volume do reservatório, corno 
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mostra o esquema na figura 2.4. Em outras palavras, significa dizer que a 

produtividade de uma usina depende do volume de seu reservatório, sendo este 

o chamado efeito cota [ 19 ] . Obviamente, este efeito não afeta as usinas a fio 

d'água que possuem o volume de seus reservatórios constante. 

s(ohll) reservatório 

•("""") 

Figura 2.4 - Esquema simplificado de uma usina hidroelétrica. 

l 
h 

1 
,. , '-.,·-· -- ... --

canal de 
fuga 

Na figura 2.4 não está representado o vertedouro da usina que é por onde 

escoa a água não turbinada, ou seja, a vazão vertida (z) . Assim, a vazão defluída 

total (u) é igual a soma da vazão turbinada (q) mais a vazão vertida (z) . 

A vazão afluente é determinada pela quantidade de água que chega em um 

reservatório. Em muitos países onde o tipo de clima atinge temperaturas muito 

baixas, as geleiras formadas são reservatórios naturais, que em degelo, garantem o 

abastecimento dos reservatórios, além das chuvas que podem ocorrer. No Brasil, as 

vazões são mantidas somente pelo regime de chuvas, que nem sempre, nos períodos 

únúdos ou chuvosos, são capazes de recuperar a água que deveria ser armazenada 

nos reservatórios, pelos baixos índices pluviométricos, elevando o grau de incerteza 

das vazões. 
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A capacidade de aproveitar as afluências maiores, armazenando-as para 

posterior utilização em períodos de baixas afluências, é traduzida numericamente, 

através de um índice chamado de capacidade de regulação do sistema, dado por: 

capacidade de armazenamento total (MWh) 
9'l= fl A • l éd" • l) •100(%) a uencia anua m Ia ao Sistema (MW 1 

O Sistema Brasileiro tem uma capacidade de regulação relativamente baixa 

e os reservatórios só conseguem armazenar algo em torno de 40% das vazões 

afluentes que chegam em média durante um ano, não aproveitando os períodos de 

altas afluências e não podendo guardar grandes quantidades de energia, na forma de 

água armazenada, em uma perspectiva plurianual [ 6]. 

No Sistema Brasileiro, o Planejamento da Operação Energética adota para 

o horizonte de longo prazo, períodos de 5 anos com base na discretização mensal. 

São determinadas estratégias mensais de operação, calculadas pela programação 

dinâmica estocástica, que promove a agregação dos reservatórios, como, por 

exemplo, dos subsistemas Sul e Sudeste, originando somente 2 reservatórios 

equivalentes de energia. Neste horizonte também são obtidas outras informações, 

como uma avaliação plurianual da evolução dos níveis de armazenamentos do 

sistema, definição dos intercâmbios de contratos entre as empresas, a geração 

térmica esperada e o custo do combustíveis utilizados, entre outros. 

Já para o horizonte de médio prazo, os resultados obtidos no nível anterior 

são desagregados através de modelos de simulação, baseado em regras heurísticas, 

a fim de definir metas de geração para cada usina hidroelétrica do sistema. Estes 

estudos são executados até alguns meses à fi·ente e políticas de operação semanais 

são definidas, além de detalhar alguns resultados obtidos na etapa anterior, como 

contratos de intercâmbio, cronogramas de manutenção e controle de cheias 

[20,21]. 



·> 

2 - O Planejamento da Operação 18 

2.6 - Formulação original do problema 

O sistema hidrotérmico tem como custo de operação, o valor da 

complementação do sistema não hidráulico, ou seja, o custo dos combustíveis das 

usinas térmicas. Portanto, a função de custo do problema dependerá da demanda 

total D do sistema e também da geração hidroelétrica H, pois quanto maior a 

geração hidroelétrica, menor será a complementação térmica necessária E. 

A função de custo de um sistema térmico pode ser dada por [ 6 ] : 

C(t) = C[E(t)]2 

{
D(t)-H(t) 

com: E(t) = 
0 

para D(t) ~ H(t) 

para D(t) < H(t) 

(2.2) 

Adotando esta modelagem, o planejamento hidrotérmico passa a ser um 

problema tratado exclusivamente através das usinas hidroelétricas. Desta forma, 

uma formulação geral do Planejamento da Operação Energética de Sistemas 

Hidrotérmicos de potência pode ser estabelecida como a minimização do custo 

operacional do sistema, ao longo de todo o horizonte de planejamento [1, T], dado 

por: 

T 

MinLC(t) (2.3) 
1= 1 

A geração hidroelétrica total H(t) é dada pelo somatório das gerações de 

todas as usinas hidroelétricas: 

N 

H(t)= L{Ó;[X;(t),q;(t),z;(t)] (2.4) 
i= ! 



? 

... 

2 - O Planejamento da Operação 19 

onde: N - número de usinas hidroelétricas. 

~i (.) - função de geração hidráulica da usina i 

Xi (.)-volume do reservatório i. 

qi (.) - vazão turbinada da usina i. 

Zi ( .) - vazão vertida da usina i. 

A função de geração de uma usina i depende da altura de queda da água e da 

vazão turbinada e vet1ida: 

onde: 

(2.5) 

Ki - constante que engloba aceleração da gravidade, densidade da água, 

rendimento turbina-gerador e fatores de conversão 

h1i (.) - polinômio que fornece a altura de montante da usina i, função do 

volume do reservatório e que pode ser até de ordem 4 

h2i (.) - polinômio que fornece a altura de jusante da usina i, função da 

vazão turbinada e vertida e que pode ser até de ordem 4 

Pela equação acima pode-se verificar que a produtividade da usina 

hidroelétrica é função de sua altura de queda. Dependendo da característica da 

usina, esta produtividade pode ser significativamente influenciada pela altura de 

montante, determinada pelo volume do reservatório, fazendo com que esta não seja 

constante. Relacionado a este fato está o chamado efeito cota, muito importante no 

comportamento dos reservatórios do sistema. 

A equação de balanço dinâmico da água para cada reservatório é dada por: 

X;(t+l)=X;(t)+.Y;(t)+ L [qk(t)+zk(t)]- l];(t)-Zi(t) (2.6) 
k e O, 
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onde: Yi(.)- afluência incrementai ao reservatório i. 

ni - conjunto dos índices dos reservatórios imediatamente a montante de i. 

As unidades estão coerentes com a discretização do horizonte de 

planejamento, mensal, coincidindo com as unidades de volumes que estão em lun3
, 

as turbinagens em hm3/mês, não necessitando de fatores de conversão. 

Os volumes, e as vazões turbinadas e vet1idas, são limitados devido às 

restrições operativas, controle de cheias, navegação ou outros critérios, sendo 

dados por: 

-
!; (t) $;X; (t) $;X; (t) (2.7) 

-
q_(t)::;; q;(t)::;; q;(t) _, (2.8) 

-
onde q e q1 representam, respectivamente, a vazão turbinada mínima obrigatória e 

- 1 

a capacidade máxima para a vazão turbinada da usina. 

Os volumes iniciais dos reservatórios são dados e os volumes finais podem 

ser fixados e/ou penalizados. 
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3 - OBTENÇÃO DOS MODELOS 

3.1 - Formulação para aplicação das técnicas 

Com a formulação original do problema, dada na seção 2.6, não é viável 

aplicar as técnicas de linearização e os métodos de separabilidade propostos, sendo 

conveniente trabalhar com uma função objetivo na forma simplificada, observando

se que as restrições do problema já são lineares. Para isto, foi feita uma modificação 

na função de geração hidroelétrica (2.5), substituindo os polinômios da altura de 

montante e da altura de jusante por uma altura de queda média constante, que pode 

ser dada pela altura equivalente do reservatório, como explicado a seguir. 

O volume armazenado em um reservatório, entre dois estados quaisquer, 1 e 

2, pode ser definido por: 

(3.1) 

com O ~a>~ 1 , sendo ro o parâmetro que define o estado do reservatório. 

A relação volume-altura pode ser expressa por uma parábola do 2°. grau em 

x, ajustada a partir de três pontos, dados por diferentes situações de volumes com 

respectivas alturas, da forma: 

(3.2) 
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Reescrevendo a equação anterior em função de ro, tem-se: 

(3.3) 

Desta forma, a energia armazenada no reservatório entre os estados 1 e 2 é 

dada por: 

I 

EA~ = P fph(m)dx(m) (3.4) 
o 

onde: P -constante que engloba aceleração da gravidade, densidade da água e 

fatores de conversão de unidades 

p - rendimento turbina-gerador 

h - altura de queda liquida do reservatório 

Da equação (3.1), tem-se: 

Com a energia armazenada dada por: 

I 

EA1
2 = P(x1-x2)p Jh(m)dm 

o 

Fazendo: 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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De (3.6) e (3.7), tem-se: 

Dessa forma, a altura Heq, conhecida como altura equivalente do 

reservatório entre os estados 1 e 2, representa a altura de queda que, mantida fixa, 

daria a mesma energia gerada durante o deplecionamento do reservatório entre os 

estados citados e como mostrado na figura 3 .1. 

Figura 3.1 - Altura equivalente de um reservatório. 

Assim, a função de geração simplificada, aqui utilizada é dada por:: 

N 

H(t) = Lkiqi (3.8) 
i =l 



j 

3 - Obtenção dos Modelos 24 

ki - relação entre a potência gerada e a vazão turbinada da usina i, a 

qual será designada pelo coeficiente de geração. 

qi - vazão turbinada da usina i. 

k; => produtibilidade específica da usina i 

hmedi => altura de queda média da usina i, podendo-se usar Heq • 

Uma regra que se adota para o comportamento operativo dos reservatórios 

é o de permitir o verti.mento somente quando a vazão turbinada estiver no seu limite 

máximo. Baseando-se nesta regra, a função original pôde ser simplificada 

tendo em vista a quase linearidade da equação (2.5) no trecho onde não há 

vertimento. E a função objetivo, fica: 

T N 

MIN F.O.=L[D(t)- Lk;q;(t)] 2 (3.9) 
1=1 i=l 

Com esta formulação, o efeito cota das usinas não é representado e por ser 

uma característica muito importante nas usinas brasileiras, como já visto, há a 

necessidade de compensar este efeito. Para isto, foram acrescentados ao problema 

termos de penalizações inseridos na função objetivo, que preservam esta 

característica, o que será exposto adiante. 

Outro aspecto importante do problema é preservar as características do 

custo com crescimento exponencial, que justamente reproduz o custo marginal 

crescente da geração térmica, fundamental no comportamento operativo do sistema. 

E este aspecto, como visto, é preservado na simplificação, mantendo-se no modelo 

matemático. 

Partindo-se desta formulação simplificada, foi possível aplicar as técnicas de 

lineari.zação em conjunto com os métodos de separabilidade e a técnica da 



·' 

3 - Obtenção dos Modelos 25 

programação quadrática, permitindo o desenvolvimento de vários modelos, 

propostos neste traballio. 

3.2 - Visão do comportamento do sistema 

Ainda na parte preliminar deste traballio, foi realizado um estudo com a 

aplicação de um método de programação não linear, no caso o Gradiente Projetado 

[ 22 ], com o propósito de verificar e visualizar o comportamento do problema do 

Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos utilizando a função objetivo 

na forma simplificada (3.9). O objetivo desta etapa do traballio foi o de 

evitar o acúmulo de erros no desenvolvimento das técnicas e métodos propostos, 

já que uma função simplificada estava sendo testada, além das técnicas de 

linearização, métodos de separabilidade da função e a técnica da programação 

quadrática. 

No algoritmo desenvolvido houve a preocupação de preservar 

características importantes do sistema, como o efeito cota das usinas, o que se deu 

através de termos de penalizações inseridos na função objetivo e explicado na 

seção 3.4. 

Esta etapa foi concluída com sucesso, obtendo-se resultados compatíveis 

com outros métodos não lineares já desenvolvidos [ 23 ] e que utilizam a função 

objetivo em sua forma original (2.2) . 

Com resultados consistentes, realizados em vários sistemas testes e também 

sob diversas condições de operação, o traballio prosseguiu com a aplicação das 

técnicas e métodos propostos a seguir. 
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3.3 - Técnicas e métodos 

Entre as diferentes técnicas de linearização existentes, as que melhor se 

adaptaram ao problema do Planejamento Energético da Operação, sendo propostas 

neste trabalho, foram a da média ponderada e a linear por partes, porém, utilizadas 

em conjunto com dois métodos de separabilidade de função, pois, como dito 

anteriormente, a função de custo do problema se apresenta na forma não separável. 

Portanto, os modelos originados dizem respeito à técnica utilizada e ao método de 

separabilidade de função. Uma outra técnica proposta e que originou outro modelo, 

é a da programação quadrática em uma de suas diversas abordagens, mas que pôde 

ser aplicada à função na forma não separável. Aos modelos obtidos é possível 

aplicar a técnica do Método Simplex, com algumas modificações. 

Para as técnicas de linearização e métodos de separabilidade da função 

propostos, os modelos obtidos vão ser descritos da seguintes forma: 

Técnica da média ponderada 

Técnica linear por partes 

1°. método de separabilidade 

2°. método de separabilidade 

1°. método de separabilidade 

2°. método de separabilidade 

Uma observação a ser feita é que a função de geração hidroelétrica é 

formada pela soma da geração do conjunto de usinas do sistema em cada período. 

Por isto, o problema da separabilidade de função ocorre quando o número de usinas 

é igual ou superior a dois. 

Outra técnica utilizada neste trabalho não promove a linearização da função 

objetivo, mas, permite da mesma forma, utilizar o Método Simplex para a solução 

do problema: 

Técnica da programação quadrática 
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3.3.1- Obtenção da separabilidade da função 

Para transformar problemas com funções não lineares em uma forma 

linearizada) há necessidade de se fazer certas considerações. A habilidade de 

formular um problema não linear de modo que a função objetivo e as restrições 

contenham somente termos separáveis é o primeiro aspecto a ser discutido. Muitas 

expressões não separáveis podem ser colocadas na forma separável pela 

introdução de variáveis adicionais e restrições definidoras. Até certo ponto) os 

métodos são restritos) poderiam ser chamados de "truques))) e) portanto) não se 

aplicam a todos os tipos de funções. [ 24 ] 

3.3.1.1- Primeiro método de separabilidade da função 

Neste método) toda a expressão que produz um termo não separável é 

substituído por uma nova variável e uma restrição linear) que relaciona o termo 

substituído à nova variável) é acrescentada ao conjunto de restrições. 

Seja a função de custo que representa o problema na sua forma 

simplificada: 

T N 

F.O.= ~)D(t) - Lk;q;(t)]2 
(3.1 O) 

1= 1 i = l 

Para efeito de exemplificação e formulação dos modelos obtidos) considere 

um sistema formado por 2 usinas em um único período de tempo) ou seja) t = 1: 

(3.11) 
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onde: D = Demanda total (dada) 

k1 = Coeficiente de geração da usina 1 

k2 = Coeficiente de geração da usina 2 

q, = Vazão turbinada da usina 1 

q2 = Vazão turbinada da usina 2 

Fazendo a= k 1 q 1 + k2 q 2 e substituindo na função, tem-se: 

F. O.= [D2 -2Da+a2
] 

Com a seguinte restrição acrescentada ao problema: 

28 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

3.3.1.2- Segundo método de separabilidade da função 

Por este método, somente o termo não separável é decomposto e 

representado pela soma e subtração de duas outras variáveis. 

Para exemplificar, seja considerado o mesmo sistema anterior de 2 usinas e 1 

intervalo de tempo: 
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Denominando: 

k 1q1 = b-c 

k 2q2 =h+c 

klqlk2q2 = b2 -c2 

A ftmção objetivo, torna-se: 

Ao conjunto de restrições são acrescentadas as seguintes expressões: 

k1q1-(b-c) =O 

k"2q2 -(b+c) = O 

3.3.2 - Técnicas de linearização 

29 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

As técnicas de linearização, propostas para resolução do problema do 

Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de Potência, originam 

modelos com função objetivo e restrições lineares, de tal forma que seja possível a 

aplicação do Método Simplex, porém, efetuando-se modificações, ou seja, a 

inclusão de regras pré-determinadas pelas técnicas. 

Uma observação a ser feita, é que as linearizações realizadas ao se aplicar as 

técnicas aumentam o tamanho do modelo, tanto em número de variáveis quanto em 

restrições, mas como compensação, pode se resolver o problema pelo Método 

Sin1plex. 
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Como estas técnicas exigem que a função esteja na forma separável, a 

apresentação dos modelos será feita de acordo com os dois métodos de obtenção da 

separabilidade da função que foram propostos. 

3.3.2.1- Técnica da média ponderada 

Esta técnica propõe que a variável a ser linearizada seja decomposta por 

uma média ponderada, ou seja, uma grade com limite inferior e superior é dividida 

em partes iguais, denominadas intervalos, aos quais são associados pesos, que 

somados resultam no valor 1. 

a) Pelo JO. método de separabilidade da função 

Para o mesmo sistema de 2 usinas e um período de tempo, e pelo primeiro 

método de separabilidade da função, mostrado na equação (3.13) e aqui é repetida, 

tem-se: 

F. O.=[ IY -2Da+a2
] 

Por esta técnica, o termo não linear a2 deve ser linearizado. Para isto, é 

necessário definir uma grade com limites inferior e superior e dividi-la em intervalos. 

Denominando esta grade de G, uma das formas de expressá-la é: 

onde p é o número de intervalos da grade. 
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Se a função c(a)=[D2 -2Da+a2
], e Gj a grade associada à variável a 

com <pj representando os pesos associados à grade, com G = 1 , ... ,p ), a função 

objetivo pode ser escrita da forma: 

p 

F.O.= Lc(G)tp1 
1=1 

p 

Com L<pj = 1 e <pj ~O 
j = l 

(3.20) 

Ao conjunto de restrições são acrescentadas as seguintes expressões: 

fGqt +ls% -a= O 

<P1 +~+ ... +<JJp = 1, <Pj ~ o u= 1, 2 .. . p) 

Supondo um número de intervalos p 

linearização de a : 

s 
Com L<pj =1 

j=l 

(3 .21) 

5 e G a grade proposta para 



3 - Obtenção dos Modelos 

Problema Formulado: 

S.A. 

q, 

q, 

q2 

q2 

x, 
X! 

X2 

X2 

q, + x, 
- q, +q2 + X2 

k, q, + k2 q2 -o. <j)l 

<j)l 

onde: x, = volume da usina 1 

x2 = volume da usina 2 

- G2 <p2 

+ <j)2 

Y• =vazão afluente da usina 1 

Y2 = vazão afluente da usina 2 

32 

;::: ql (min) 

s; ql(ma'l:) 

;::: q2(min) 

s; q2(max) 

;::: X!(min) 

s; XJ (max) 

;::: X2(min) 

s; X2(max) 

= X!(max) + Y1 

= X2(max) + Y2 

- G3 <p3 - G4 <p4 - Gs <ps o 
+ <j)3 + <j)4 + <ps = 

As 8 primeiras restrições são referentes aos limites operativos das 2 usinas 

do sistema, originadas das equações (2. 7) e (2. 8), e as restrições de número 9 e 1 O 

são as equações de balanço d'água das usinas no intervalo proposto, originadas de 

(2.6). Como o exemplo dado trata de um sistema operando em um único intervalo 

de tempo, a restrição de enchimento do reservatório no último período foi suprimida 

devido à redundância de restrições. Porém, em sistemas operando em intervalos de 

tempo maiores, esta restrição será incluída. 

Estas observações também se aplicam aos próximos problemas formulados. 
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b) Pelo 2°. método de separabilidade dafullção 

Utilizando a equação (3 .17) para representar um sistema de 2 usinas e 1 

período conforme o segundo método de separabilidade e o conjunto de expressões 

(3.18) que farão parte das restrições do problema, tem-se: 

onde: 

k1q1 =h-c 

k2q2 =b+c 

com k1q1k2q2 =b2 -c2 

Por esta formulação, há quatro variáveis na função objetivo a serem 

linearizadas:q:, qi, b2 e c2
• Da mesma forma anterior, são definidas grades para as 

variáveis e estas são divididas em um número de intervalos p, aos quais são 

relacionados os pesos, cujo somatório deve ser igual a 1. 

Sendo: 

c1(q1)=-2Dk1q1 +k:q~ 

c2 (q2 ) = -2Dk2q2 + kJqi 

c3(b) = 2b 2 

c4 (c) = - 2c2 

(3.22) 

Como as grades associadas a estas variáveis, G, L, Me N, têm os pesos a, 

p, y, õ, respectivamente, a função objetivo fica: 

p p p p 

F.O.= D 2 + 2:C1(G1)a1 + "Lc2 (L1)~ + "Lc3(M1)y1 + "Lc4(N1)81 
(3.23) 

j=l J=l J=l J=l 
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com: 

p 

L a i= 1, a i~ O 
i =l 

p 

L Pj = •. pi ~o 
i =l 

p 

L r i = I, r i~ o 
i =l 

p 

L 81 = 1, ôi ~o 
i• l 

Ao conjunto de restrições são acrescentadas as seguintes expressões: 

k1q1- (b-c) =O 

~q2 -(b+c)= O 

a1 +a2 + ... +aP = 1 

P1 +A + ... +Pp = 1 

r1 +r2 + ... +rp = 1 

OI +02 + ... +Op = 1 
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(3.24) 

Aos modelos originados por esta técnica de linearização é possível aplicar o 

Método Simplex de resolução de problemas lineares. Tratando o problema do ponto 

de vista aritmético, os pesos poderiam ser escolhidos de forma arbitrária, porém, no 

sentido de aproximação da curva por segmentos de reta, há a necessidade de 

respeitar a regra descrita abaixo, de forma a garantir que o valor encontrado para 

a variávellinearizada esteja em um dos intervalos da grade para a referida variável. 

Propriedade dos Pesos Adjacentes: em qualquer iteração, se, por exemplo, 

um peso aj estiver na base, então somente os pesos adjacentes a j.1 ou aj+l devem 

ser considerados para entrar na solução. Assim, cada variávellinearizada poderá ter 

um peso, com valor 1, ou dois pesos adjacentes, que somados terão valor igual a 1, 

na base. 
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No problema apresentado acima, para 2 usinas e 1 período, supondo um 

número de intervalos p = 3 para a discretização das variáveis, os linútes para estas 

variáveis podem ser definidos como o processo descrito abaixo. 

Para o linúte superior das variáveis a serem linearizadas b e c, levando em 

k1q1-b+c =0 

k2q2 -b-c =O 

klql +k2q2 -2b =o conta que , vem: 

klql(max) + k2q2(ma.r) 
klql + k2q2 = 2b ~ klql(max) + k2q2(ma..r) = 2bmax ::::::> bma.r = 2 

klq l(max) + k2q2(max) 

cma.r = 2 

(3.25) 

Da mesma forma, para o linúte inferior de b e c, tem-se: 

klql(min) + k2q2(min) 
klql + ~q2 = 2b ~ klql(min) + k2q2(mln) = 2bmin ~ bmin = 2 

klql(min) + k2q2(min) 

cmin = 2 

(3.26) 

As variáveis q1, q2, b e c podem ser representadas através de grades, 

linútadas inferior e superiormente, às quais são associados pesos, respectivamente, 

da forma: 
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3 

L a j = 1, aj ~O 
j=l 

3 

L Pj = 1, pj ~o 
j=l 

com: 
3 

L r j = 1, rj ~o 
j=l 

3 

L oj = 1, oj ~o 
j = l 

Assim, tem-se o problema formulado dado a seguir: 



Problema Formulado: 

(MIN) FO=c1 (G1)a1 +c1(G2)a2 +c1 (G3)a3 +c2(L1)fi, +c2(L2)~ +c2 (L3)A + 

c3(MI)Y1 +c3(M2 )r2 +c3(M3)y3 +c4(N1)~ +c4(N2)~ +c4(N3)~ 

S.A. 

G1a1 +G2a2 +G3a3 
G1a1 +G2a2 +G3a3 

Ld3I + L2J32 +L3~3 
LI~! + L2J32 +L3~3 

x. 
x. 

X2 
X2 

G1a1 +G2a2 +G3a3 + x. 
-G.a1 -G~2 -G3a3 +L1~1 + L2!32 +L3~ + X2 
k1Gia1 +k1G2a2 +k1G3a3 - Y1 - Y2 - Y3 

k2L1~1 + k2 L2~2 + k2 L3~3 - Yt - Y2 - Y3 
at +a2 +a3 

~I + ~2+ ~3 
Y• + Y2 +y3 

\..;.) 

a 
~ ..... 
(\) 

:::s 
"(') 

21 
§-
c.., 

~ 
~ -c 
c.., 

;;:::: Ql(min) 

~ Ql(max) 

;;:::: Q2(min) 

~ Q2(max) 

;;:::: XJ(min) 

~ Xt(!113:<) 

;;:::: X2(min) 

~ X2(max) 

= Xt(max)+yl 

X2(max)+Y2 

+Õt +~ + 03 = o 
-oi -~ -03 = o 

1 
1 

= 1 

Õt +~ + 03 = 1 

w 
-....l 
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3.3.2.2 - Técnica linear por partes 

Como exposto anteriormente, esta técnica também é aplicada somente para 

funções objetivos e restrições na forma separável. A técnica consiste em definir cada 

variável a ser linearizada como urna soma de variáveis não negativas, limitadas 

superiormente. 

a) Pelo r . método de separabilidade da função 

Para o mesmo sistema teste de 2 usinas e um período de tempo, neste 

método de separabilidade da função, dado pela equação (3.13): 

F.O.=[D2 -2Da+a2
] 

Definindo uma grade, chamada de G, em um número de intervalos p, dada 

por (3 .19), pode-se escrever a variável a como uma sorna de variáveis não 

negativas, linutadas superiormente, da forma: 

a= rJ.. + fh+ ... +rJp-1 (3.27) 

com O ~TJj ~ Gj+l- Gj paraj=1, 2, .. . p-1 

Para c( a)= [ D 2
- 2Da+ a2

], a ftmção objetivo é dada por: 

p-1 

F.O=Lfl/ij (3.28) 
j=l 
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c(G1+1)-c(G1) . 
onde: d1 = G _ G , com (j = 1, 2, ... , p-1 ), é a inclinação da aproximação 

j+l j 

entre os pontos Gj e Gj+l · 

Ao conjunto de restrições são acrescentadas as seguintes expressões: 

kJqJ +k2q2 -a= O 

O~ 171 ~ G1+1 -G1 paraj=l, 2, ... p-1 
(3.29) 

Para exemplificar, considere um número de intervalos p = 5 e G a grade 

proposta para linearização de a, tem-se: 

Calculando as inclinações da reta para os pontos: 

Desta forma, o problema formulado fica da maneira indicada a seguir: 
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Problema formulado: 

S.A. 

ql ~ ql(min) 

ql :s; ql(max) 

q2 ~ q2(mio) 

q2 :s; q2(max) 

XI ~ Xl(min) 

XI :s; X1(max) 

X2 ~ X2(min) 

X2 :s; X2(max) 

ql +xl = Xl(max)+ Y1 

- ql + q2 + X2 = X2(max) + Y2 

kl ql + k2q2 - 111 - 112 - f)3 - 114 = o 
11 1 :s; G 2 - G1 

112 :s; G3- G2 

113 :s; G4- G3 

114 :s; Gs- G4 

b) Pelo Z'. método de separabilidade dafmzção 

Da mesma forma já apresentada para a técnica da média ponderada, 

utilizando o segundo método de separabilidade da função, tem-se, como mostrado 

nas equações (3 .17) e (3 .18), repetidas abaixo: 

onde: 

k1q1 =b-c 

k2q2 =b+c 
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Para variáveis a serem linearizadas, q~, q;, b2 e c2
, definem-se as grades G, 

L, Me N, respectivamente, com limites conforme (3.25) e (3.26) para b e c. Com 

um número de intervalos p para as grades e as variáveis escritas como uma soma de 

variáveis não negativas, limitadas superiormente, como mostrado abaixo, é possível 

obter o modelo para esta formulação. 

q. =a.+ lX:2+ .... +ap-l 

q2 = f3. + A+ .... +fJp-l 

b = Yt + Y2+ .... +yp-t 
(3.30) 

c = b; + ~ + .. .. +op- l 

E a função objetivo fica: 

p-l p - l p-1 p - 1 

F.O.= Ld1jaj + Ld2 jPj + Ld3jyj + Ld4 jôj (3.31) 
j=l j=l j=l j = l 

onde: 

para a linearização de q. 

para a linearização de q2 

para a linearização de b 

para a linearização de c 

Com j = 1, 2, ... p-1 e sendo as funções c., c2 , C3 e C4, calculadas por 

(3.22), para as variáveis q., q2, b e c. 
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Ao conjunto de restrições são acrescentadas as seguintes expressões: 

k 1q 1 -(b-c)=0 

k 2 q 2 -(b+c)=O 

a 1 ~ G 1+ 1 - G 1 

p1 ~L 1+ 1 -L 1 
r 1 ~ M 1+•- M 1 

o1 ~N 1+ 1 -N 1 

i= 1,2, ... p -1 
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(3.32) 

Utilizando a técnica Linear Por Partes e qualquer um dos métodos de 

obtenção da separabilidade da função, o modelo originado também é um problema 

de programação linear ao qual pode ser aplicado o Método Simplex, com a seguinte 

modificação: 

Entrada Restrita na Base: em qualquer iteração, permita que a variável de 

índice j+ 1 entre na base somente se a variável de índice j estiver no seu limite 

superior. 

Esta propriedade garante que, se o objetivo for nunmuzar uma função 

decrescente, a variável de índice j será sempre usada em sua plena extensão antes 

que a variável de índice j+ 1 entre na solução, pois os coeficientes da função são 

crescentes. 

Para o problema apresentado, composto de 2 usinas e 1 período, supondo 

um ním1ero de intervalos p = 3 para as variáveis a serem linearizadas, sendo os 

limites superiores e inferiores das grades de b e c calculados pelas equações (3 .25) e 

(3.26), pode-se definir: 
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E as variáveis expressas da forma: 

q2 =A+~ 

b =r, +r2 

43 

Calculando as inclinações da reta para as variáveis q1, q2, b e c, com as 

grades G, L, Me N, tem-se: 

Para c 

O problema formulado é dado da forma: 
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Problema Formulado: 

(MIN) FO=d11a1 +d12~ +d21fJ. +d22~ +d31y1 +d32y2 +d41~ +d42~ 

S.A. 

a, + a2 ~ ql(min) 
a, +a2 ::;; ql(ma:<) 

p, + P2 ~ q2(min) 
p, + p2 ::;; q2(max) 

Xt ~ Xt(min) 
Xt ::;; Xt(max) 

X2 ~ X2(min) 
X2 ::;; X2(max) 

a, + a2 + x, Xt(max)+y, 
-a, - a2 + p, + p2 + X2 = X2(max)+y2 
k1a 1 + k2a2 - 'Yl - 'Y2 + õ, +õ2 = o 

k2P1 + k2 P2 - 'Yl - 'Y2 - Õt - Ô2 = o 
a, ::;; GrG1 

a2 ::;; G3-G2 
p, ::;; L2-L1 

P2 ::;; L3-L2 
'YI ::;; M2-M1 

Y2 ::;; M3-M2 
õ, ::;; N2-NI 

õ2 ::;; N3-N2 

3.3.3 - Técnica da programação quadrática 

A um problema de programação não linear que possui função objetivo 

quadrática e um conjunto de restrições lineares, como é o caso do problema do 

planejamento da operação com função simplificada (3 .9), é possível aplicar a técnica 

da programação quadrática e obter um modelo, ao qual pode ser aplicado o Método 

Simplex de resolução, com alguma modificação. 

Uma observação a ser feita é que para a utilização desta técnica a função 

objetivo e as restrições podem estar na forma não separável, não sendo necessário 

o uso dos métodos de obtenção da separabilidade da ftmção. 
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Para o mesmo sistema de duas usinas e um período de tempo, tem-se: 

S .A.: 

ql;;::: ql (mln) 

ql ~ ql (mox) 

q2 ;;::: q2 (mln) 

q2 ~ q2 (mo.t) 

X1 ;;::: XI (mln) 

XI~ XI (mox) 

x2 ;;::: x2 (mln) 

x2 ~ x2 (mox) 

XI+ ql = XI (mox) + Yt 

X2- q. + q2 = X2 (ma.•> + Y2 

onde Y• e Y2 são os dados referentes às afluências no período. 
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(3.33) 

(3.34) 

O problema é formulado utilizando-se as condições de Kuhn-Tucker, o que 

requer que seja montada a função Lagrangeana correspondente ao sistema citado, 

considerando-se a função objetivo do problema, equação (3.33) e o conjunto de 

restrições originais do problema (3.34), da forma: 

L=[.d -2Dk..q~-2Dk2q2 +k~q~ +2klqlk2q2 +kiqn 

+ ,Ul(xl +ql-xl(tlnT)-Y1) + ~-?.(~ - ql +q2 -x2(nnt) -Y2) 

-Â,(ql-ql(min))+~(ql-ql(nnt))-~(q2 -q2(min))+4t(q2 -q2(max)) 

- Âs(4-xl(mill)) + ~(xl -xl(nnt))-À,(~-~(min)) + Âg(x2-~(llnt)) 

(3.35) 

onde: j.lj são os multiplicadores de Lagrange para as restrições de igualdade e Âj ~ 

O, os multiplicadores de Lagrange para as restrições de desigualdade. 
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As condições de Kulm-Tucker para o problema são: 

ôL ~o 
ôq, 

ôL ~o 
ôq2 
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ôL ~o 
ôx, 

ôL 

ôL =O 
ô J.lj 

ôL>O 
ÔÂj-

(3.36) 

O que é dado por: 

--~0 
ôx 2 

além das restrições do problema (3.34) que são acrescentadas. 

Como citado, algumas modificações devem ser feitas para a aplicação do 

Método Simplex, e as que estão relacionadas com as restrições acima são: 

Condições que 
modificam o Simplex: 

(a) 

q1 (-Dk1 + 2k;q, + 2k1k2q2 + J.11 - f-12 - Ât + ~)=O 

q2(-Dk2 + 2k;q2 + 2k1k2q1 + f-12- Â:l + Â4 ) =O 

x, (j.!, - ~ + \) = o 
x2 (f-12 - ), + ílg) = O 

No problema formulado, apresentado posteriormente, é possível verificar 

que as variáveis do problema q., q2, x, e x2 formam pares com as respectivas 
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variáveis de folga do problema colocado na forma padrão, o que mostra as 

modificações que devem ser feitas no método aplicado. 

As desigualdades do conjunto de restrições do problema são: 

qi ;;::: q I(m/11) 

qi ~ qi(mox) 

q2 ;;::: q 2(m/11) 

q2 ~ q2(mox ) 

XI ;;::: Xl(m/11) 

X I ~ X I(ma.t) 

X2 ;;::: x2(mt11) 

x2 ~ x2(mo.t) 

Os multiplicadores de Lagrange associados a estas restrições também 
formam pares com as respectivas variáveis de folga do problema formulado e 
modificam o método utilizado: 

Condições que 
modificam o Simplex: 

(b) 

Â,(ql- qi(mill)) = O 

~(ql- qi(mat)) =O 

Â,(q2 -q2(n11'11) =O 

~ ( q 2 - q2(1110:C)) = o 
Âs(Xl - XI(min)) = 0 

~(X1 - XI(ma.t)) = O 

À,(X2- X2(mill)) =O 

Âg(X2 -X2(max)) =O 

E também são adicionadas as restrições de balanço d'água referentes ao 

problema: 

XI +ql =XI(mox) + Yt 

x2 -qi +q2 =X2(mox) + Y2 
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Porém, como são igualdades, quando o problema é formulado somente as 

variáveis artificias são associadas a estas restrições, não sendo necessário associar 

os multiplicadores de Lagrange. 

Quando o problema é colocado na forma padrão para utilização do Método 

Simplex, incluem-se as variáveis de folga (Sj) e as artificiais (Aj). Como a função 

objetivo é formada pelas variáveis artificiais e sujeita a um conjunto de expressões 

formado pelas restrições originais do problema (3.34) e pelas condições de Kulm

Tucker (3.36), a Fase I de resolução do método deve ser aplicada para eliminar as 

variáveis artificiais do problema e obter uma base factível. 

Quanto às modificações a serem feitas para a aplicação do Método Simplex, 

deve-se relacionar cada variável do problema (q., q2, x1 e x2) às variáveis de folga 

das restrições determinadas pelas condições de Kulm-Tucker (a). Também os 

multiplicadores de Lagrange para as restrições de desigualdade (/...h j=1, ... ,8) devem 

ser relacionados às variáveis de folga das restrições operativas de desigualdade (b). 

De cada par de variáveis, somente uma delas poderá estar na base. Os 

multiplicadores J..lj relacionados às restrições de igualdade do problema não têm 

entrada restrita na base. 

O problema é formulado como indicado a seguir: 



w 

Problema Formulado: a 
~ -(I) ~ 

"(') 

YO= ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~o 
§! 
§-
c:., 

~ 
2k~ql + 2kt k2 q2 -Ât +).2 - St +At Dkt 

~ 
+ Jlt -J-12 = -c c:., 

2ktk2ql + 2ki_q2 +J-12 Â3 +Â4 - s2 +A2 = Dk2 

Jlt Âs +Â-6 - s3 +A3 = o 
J-12 -Â, +Âg - s4 +~ = o 

ql - Ss +As = q l(min) 
ql + s6 = q l(max) 

q2 - s, +~ = q2(min) 
q2 + Ss = q2(max) 

Xt - s9 +A, = Xt(min) 
Xt + SIO = Xt(ma,x) 

X2 - Su +As = X2(min) 
X2 + S12 = X2(max) 

ql + Xt +A9 = Xt (max)+Yt 
-ql +q2 + X2 +Ato = X2(max)+y2 
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Observando o problema formulado, dado anteriormente, verifica-se como 

são relacionadas as variáveis de folga com as variáveis do problema e também com 

os multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade . 

Os pares formados são: 

de (a): 

q1S1 =0 

q2S2 =0 

x1S3 =0 

x2S4 =0 

de (b): 

ÂtSs =O 

~s6 =O 

~s7 =o 
.4.tS8 =O 

-isS9 =O 
Àt;S10 =O 

~s11 =o 
.1gS12 =O 

E a entrada restrita na base exige que somente um dos elementos do par 

esteja na base. 

A solução para o problema se dá quando uma base é encontrada no final da 

Fase I da aplicação do Método Simplex, ou seja, quando não há mais variáveis 

artificiais na base. Então uma base factível é encontrada, e as condições de Kulm

Tucker foram satisfeitas, resultando na solução ótima para o problema original, com 

a função quadrática. 

Este fato ocorre porque as condições de Kuhn-Tucker (3.36) fazem parte do 

conjunto de restrições do problema e requerem que as derivadas parciais da fimção 

Lagrangeana sejam iguais a zero, então, quando uma base factível é encontrada 

( final da Fase I ), isto significa também que as condições de Kuhn-Tucker foram 

satisfeitas e tem-se a solução ótima do problema. 
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3.4 - Fidelidade dos modelos 

Pelos modelos propostos, observa-se que houve uma preocupação em 

preservar as características fisicas do problema original. Além dos modelos 

manterem a representação individualizada das usinas, os efeitos do custo 

exponencial são também considerados, não se desprezando esta importante 

característica. 

Entretanto, quanto ao efeito cota, outro aspecto muito importante do 

sistema hidroelétrico, não foi possível preservá-lo, já que as usinas passaram a 

traball1ar com uma altura de queda média constante. Porém, este fato pode ser 

compensado com a introdução de parcelas de penalização que forçam o enchimento 

dos reservatórios, de baixo para cima da cascata. Isto é feito, associando-se pesos 

distintos a cada reservatório. Estes pesos, a princípio, foram obtidos extraindo-se 

valores percentuais do total da função objetivo, valores estes, que decrescem de 

baixo para cima na cascata. 

A função objetivo com a parcela de penalização para o enchin1ento dos 

reservatórios das usinas é: 

T N N 

F.O.= L)(D(t) - L)1q1)
2 + L(X1(max) -x,(t)).peso(i)] (3.37) 

1=1 i = l i = l 

Esta função é utilizada nas técnicas abordadas por este estudo, ou seja, nos 

vários modelos propostos. É empregada, portanto, para obtenção da decisão 

operativa de cada usina, em cada intervalo de tempo. Note-se que para o cálculo do 

custo de operação é utilizada a função original do problema, determinada pela 

equação (2.2). 



4 - Estudo de caso 52 

4 - ESTUDO DE CASO 

4.1 -Sistemas testes 

Para verificar a adaptabilidade e desempenho das técnicas e métodos 

propostos foram utilizados alguns sistemas de usinas para a realização dos testes. 

Inicialmente, para a verificação da função de geração hidroelétrica em sua forma 

simplificada, equação (3.8), aplicando o método do Gradiente Projetado, foi 

utilizado um sistema de 2 usinas, sendo elas, Emborcação e Itumbiara, e depois 

incluindo no conjunto, a usina de São Simão. Outro sistema utilizado foi o de 

Furnas, Marimbondo e Água Vermelha. Todos estes sistemas foram submetidos a 

testes sob diversas condições de operação, como as vazões pertencentes ao 

histórico, com períodos de altas afluências, limites operativos diferentes, como a 

variação do volume final dos reservatórios, demanda de energia variável ou estável, 

entre outras. 

Na aplicação e comparação entre as técnicas e métodos propostos, os 

sistemas testes mais utilizados foram o de duas usinas, Emborcação e Itumbiara, e o 

de 3 usinas, acrescentando a usina de São Simão. Também foi utilizado um 

sistema de maior porte, composto por 7 usinas. As características destas usinas, as 

condições dos testes e os resultados obtidos são apresentados a seguir. 
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4.2 - Condições do sistema teste de 3 usinas 

O sistema de 3 usinas em questão forma uma cascata no Rio Paranaíba, 

pertencentes ao Sistema Sudeste Brasileiro, com a disposição na cascata 

representada pela figura 4.1, e cujos dados referentes a estas usinas constam da 

tabela 4.1. 

Emborcação ltumbiara São Simão 

Rio Paranaíba 

Fig. 4.1 - Sistema teste com 3 usinas. 

Os testes foram realizados reproduzindo-se as condições reais de operação. 

A demanda de energia considerada foi de 80% da potência instalada das 3 usinas. 

As vazões empregadas foram as do histórico de vazões de 1931 a 1986 de onde 

retirou-se também a chamada Média de Longo Termo (MLT), média de todo o 

histórico nos 12 meses, utilizada também em 80% da MLT no período. Os volumes 

das usinas começam e terminam em 100% do volume útil. 

Tabela 4.1 - Dados do sistema teste com 3 usinas 

Emborcação Itumbiara São Simão 
Volume 
1\llnimo (bmJ) 

4669 4573 7000 
Volume 
1\fbimo(bmJ) 

17190 17027 12540 
Vazão Mio. 
Turbinada 
(bmJ/mês) 199 667 1072 
Vazão Mb. 
Turbinada 

11826 (bmJ/mês) 2754 8325 
Potência 
Instalada 
(MW) 1192 2280 1680 
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Nos testes efetuados empregou-se um horizonte de otimização de 2 anos 

com discretização mensal. Adotou-se como início de todas as otimizações o mês de 

maio, uúcio da estação seca, e como final o mês de abril, final da estação de 

afluências mais elevadas, coincidindo com o ano hidrológico. 

4.3 - Testes efetuados 

Os diversos resultados obtidos pela aplicação das técnicas de linearização e 

pela programação quadrática são mostrados a seguir, através da trajetória de 

volume dos reservatórios e da complementação térmica do sistema. Estes resultados 

são comparados com aqueles obtidos por um algoritmo de programação não linear, 

que adota a função de geração hidroelétrica em sua forma original (2.4). 

Observe-se que a complementação térmica é, a menos de uma constante, 

numericamente igual ao custo marginal de operação, dando portanto, uma 

importante informação sobre o desempenho do sistema ao longo do horizonte de 

planejamento. Também são comparados dados sobre a formulação do problema, 

relativos ao número de variáveis e restrições, bem como o valor da função objetivo 

de cada modelo obtido. 

4.3.1 - Técnica da média ponderada e 1°. método de 
separabilidade da função 

Os gráficos de trajetória de volume apresentados a seguir mostram o 

comportamento dos reservatórios das 3 usinas do sistema teste com a influência ou 

não do efeito cota, ou seja, com ou sem a priorização do enchimento dos 

reservatórios de baixo para cima na cascata, importante em usinas com efeito cota. 
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Fig. 4.2 o Gráfico de volume: técnica da média ponderada e 
1°. método de separabilidade da função sem efeito cota. 
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Fig. 4.3 o Gráfico de volume: técnica da média ponderada e 
t•. método de separabilidade da função com efeito cota. 

Como dito anteriormente, aos modelos desenvolvidos foi aplicada a técnica 

do Método Simplex, com algumas modificações. No entanto, a filosofia básica da 

técnica garante que um determinado número de variáveis estejam na base e que 

estas possam assumir valores entre os seus limites. Já as variáveis não básicas, 

portanto, fora da base, assumem valores nos seus limites inferior ou superior. 

Observando o gráfico da figura 4.2, que não está sob a influência do efeito 

cota, ou seja, não inclui na função objetivo termos de penalização para priorizar o 

enchimento dos reservatórios de baixo para cima na cascata, há uma grande 

oscilação nas trajetórias de volume das usinas de Itumbiara e São Simão, com 

característica brusca e repetida nesta última, indicando que as variáveis referentes 

aos volumes destas usinas estão fora da base, e potianto, assumem valores nos seus 

limites inferior ou no superior. 

No entanto, quando o efeito cota passa a influenciar o sistema, as variáveis 

de volume são fortes candidatas à base, já que há uma priorização para o 

enchimento dos reservatórios, o que implica em trajetórias de volumes influenciadas 

pelo comportamento ótimo dos reservatórios, como pode ser visto no gráfico da 

figura 4.3. 
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Para os termos de penalização inseridos na função objetivo são associados 

pesos distintos para cada usina, o que leva à priorização do enchimento dos 

reservatórios de baixo para cima na cascata, levando ao padrão de uma operação 

otimizada, o que pode ser verificado com a trajetória de volume da usina de São 

Simão operando como usina a fio d'água, sem perder produtividade. A usina de 

Itumbiara também apresenta uma trajetória de volume com pouca oscilação e a 

usina de Embarcação sendo responsável pela maior parte da regularização do 

sistema. 

O gráfico a seguir mostra a complementação térmica dos testes realizados 

sob a influência do efeito cota e a ausência do mesmo, podendo-se notar que há 

uma menor variação na trajetória do teste realizado com efeito cota, e, 

conseqüentemente, um menor custo da função objetivo, já que esta apresenta 

características de crescimento exponencial, dada pela equação (3.9). O resultado é 

muito bom, com poucas oscilações, permitindo, dadas as condições do 

problema, um custo menor [ 25 ]. Este fato pode ser comprovado numericamente 

através dos dados da tabela 4.2. 
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Fig. 4.4 - Gráfico da complementação tém1ica: técnica da média 
ponderada e 1°. método de separabilidade da função. 
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4.3.2 - Técnica linear por partes e 1°. método de 
separabilidade da função 

Para esta técnica são apresentados os gráficos da trajetória de volume sob a 

influência do efeito cota, e da complementação térmica do sistema com e sem este 

efeito. Os resultados obtidos pela aplicação desta técnica de linearização permite 

verificar a mesma ocorrência da técnica apresentada anteriormente quando não há a 

influência do efeito cota, provocando uma grande instabilidade no volume das três 

usinas, maior variação na geração hidroelétrica, e, conseqüentemente, na 

complementação térmica do sistema. 

Portanto, o problema fisico se comporta praticamente da mesma forma, com 

alterações somente na formulação matemática, quanto ao número de variáveis e de 

restrições, além do valor da função objetivo, o que pode ser verificado através dos 

dados da tabela 4.2. 

Volume(%) 
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Fig. 4.5 - Gráfico de volume: técnica linear por partes e 1°. Fig. 4.6- Gráfico da complementação 1ém1ica: técnica linear por 
método de separabilidade da função com efeito cota. partes e I •. método de separabilidade da função. 
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O gráfico da figura 4.5 mostra a trajetória de volume de uma operação 

ótima, com a usina de jusante trabalhando a fio d'água, a mais à montante oscilando 

bastante, com a função de regularização da cascata e a intermediária atuando no 

sentido de complementar a regularização. Também neste modelo, os resultados 

obtidos são os esperados de um comportamento ótimo do sistema, sendo 

praticamente iguais aos obtidos pela técnica não linear, que será vista adiante. 

4.3.3 - Técnica da programação quadrática 

Os resultados obtidos com a aplicação desta técnica mantém um 

comportamento tal como nos casos anteriores, quando relacionados à influência ou 

ausência do efeito cota, somente ocorrendo menos oscilações em intervalos 

subseqüentes, sem a influência deste nos testes, como mostrado no gráfico da 

figura 4.7. 

Volume(%) 

10 

90 . 

60 

70 

60 

50 

40 
30 

20 

10 

o 
2 4 6 8 10 12 14 

Weses 

i=~ I . . São Sin'OO 

·._ ~ ~ '. . ,• 

16 18 20 22 24 

Fig. 4.7- Gráfico de volume: técnica da programação 
quadrática sem efeito cota. 
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quadrática com efeito cota . 
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Com a influência do efeito cota, se repete a trajetória de volume das usinas 

como o de uma operação otimizada, característica mantida pelas técnicas de 

linearização apresentadas anteriormente, como mostra a figura 4.8. 
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O gráfico da figura 4.9 mostra, como nos outros modelos obtidos que, sob a 

influência do efeito cota, a complementação térmica é menor, caracterizando um 

custo marginal de operação também mais baixo. 
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Fig. 4.9 -Gráfico da complementação tém1ica: técnica da 
programação quadrática. 

4.4 - Comparação entre as técnicas utilizadas 

O objetivo desta comparação é a análise da viabilidade de cada técnica, 

referindo-se ao número de variáveis e de restrições, do valor da função objetivo e 

também da análise dos gráficos, entre os modelos obtidos pelas linearizações e 

métodos de separabilidade, a técnica da programação quadrática e a técnica de 

programação não linear. 

A técnica de programação não linear referida, é um otimizador proposto por 

outros traballios já desenvolvidos, e está sendo utilizada como um parâmetro para a 

análise de resultados. É um modelo determinístico, baseado em fluxo em rede, com 

representação individualizada das usinas, equivalente ao método do Simplex 

Convexo. Esta técnica já foi bastante testada e traballiada, de forma que se tem uma 

certa garantia de otimalidade nas condições de operações citadas, porém com as 

mesmas desvantagens deste tipo de técnica, quanto à convergência em certos casos, 

abordagens estocásticas e outras [ 19, 23, 26 ]. 
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O gráfico mostrado na figura 4.1 O permite verificar a trajetória de volume 

quando a técnica não linear é aplicada ao sistema teste, sob as mesmas condições de 

operação. 
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Fig. 4.10 ·Gráfico de volume: t~nica não linear sob a influência 
do efeito cota. 

Pode-se observar também que a aplicação das técnicas de linearização, bem 

como a da programação quadrática, geram resultados muito próximos aos 

encontrados aplicando-se a técnica não linear, e que também preservam as 

características fisicas do modelo. 

Mais detalhadamente, comparando esta técnica não linear com as propostas 

neste trabalho, as trajetórias de volume das usinas, sob a influência do efeito cota, 

mantém parâmetros de oscilação muito semelhantes. No caso da usina de São 

Simão, o reservatório ficou cheio em todos os casos, a usina de Itumbiara manteve 

seu reservatório entre 70% e 75% de sua capacidade nos meses 8 e 20 do período, 

na maior parte dos casos. O mesmo ocorreu com a usina de Embarcação que 

manteve seu reservatório com capacidade entre 35% e 40%, nos meses 6 e 18 do 

período, em todos os casos. 

Outro fato que identifica a operação ótima dos reservatórios, ocorrendo nas 

técnicas propostas e que podem ser comprovadas pela técnica não linear é a usina 



4 - Estudo de caso 61 

de montante, Embarcação, deplecionando o necessário para evitar o vertimento 

durante o período cheio, sendo o ponto de volume máximo atingido somente no 

final da estação chuvosa. A usina de Itumbiara tem um deplecionamento deslocado 

no tempo em relação à usina de montante, tal como na técnica não linear, auxiliando 

na regularização do sistema. 

O gráfico mostrado a seguir, figura 4.11, apresenta a complementação 

térmica, importante porque permite a verificação do comportamento do custo 

marginal de operação, a qual, por ser uma função exponencial, quanto menos 

variações possuir, menor terá o custo de operação associado. 

Um fato relevante na comparação entre as técnicas, em relação à 

complementação térmica, é que nos vários casos propostos mantendo a influência 

do efeito cota das usinas, houve uma oscilação entre 1350 e 1650 MW de 

complementação térmica, o que também indica que os resultados foram 

satisfatórios em relação à técnica não linear, apresentados numericamente na tabela 

4.2. 

O ciclo anual bem definido é outro indicativo da operação ótima, com o 

enchimento dos reservatórios no final da estação de cheias para se prepararem para 

a estação seca e também um novo ciclo. A reprodução do ciclo é praticamente 

exata, já que há uma repetição de operação do sistema nos períodos. 
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Fig. 4.11 - Gráfico da complementação témúca: técnica da 
proyarnação nllo linear com efeito cota. 
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A tabela 4.2, dada a seguir, compara os resultados numéricos dos testes nos 

modelos desenvolvidos e da técnica de programação não linear, apresentando o 

número de variáveis e restrições de cada técnica, o valor da função objetivo, 

calculado através da função de custo original do problema, dado pela equação (2.2) 

e o erro de cada técnica para o caso com efeito cota, em relação à programação não 

linear, tornada como padrão. 

Tabela 4.2 - Dados comparativos entre as técnicas utilizadas 

Técnicas e Métodos nº nº Valor FO Valor FO Erro 
var·iáveis restrições (sem EC) (com EC) (%) 

Média ponderada e 1°. 
método de 720 411 72.020.780,0 ·57.099.220,0 0,39 

separabilidade 
Linear por partes e 1°. 

método de 696 939 66.101.790,0 57.084.370,0 0,36 
separabilidade 

Programação 579 507 64.426.190,0 56.943.300,0 0,12 
quadrática 

Método não linear 144 363 ---- 56.875.460,0 

Um primeiro aspecto a ser discutido, ao observar a tabela, é o valor da 

função de custo, nos testes realizados com a influência ou não do efeito cota, 

apresentando uma redução bastante significativa nos valores obtidos para o 2°. caso, 

mostrando a eficiência do recurso de penalização aplicado. Além disso, os valores 

se mantiveram muito próximos aos da técnica não linear, o que sustenta a vantagem 

de aplicar o Método Simplex de resolução nos modelos obtidos para o problema do 

Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de Potência. 

O percentual de erro mostrado na tabela é dado em relação à técnica de 

programação não linear, podendo ser verificado que o maior erro encontrado é de 

0,39% relativo à técnica da média ponderada, que é quase insignificante para ser 

----
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considerado, em vista das vantagens que podem ser obtidas por esta nova 

abordagem linear do problema e devidamente comprovada através dos resultados 

expostos. 

Observe-se que na técnica da programação quadrática o erro cai para 

0,12%, refletindo o fato de que nesta técnica, por não ser necessária a linearização 

da função e nem a aplicação de métodos de separabilidade, eliminam-se as 

aproximações referentes à estas etapas. O modelo contém somente as aproximações 

referentes à utilização da função em sua forma simplificada (3.9), já que esta é uma 

função quadrática. 

Outro aspecto a ser avaliado, observando a tabela 4.2, é em relação ao 

aumento do número de variáveis e restrições que ocorre ao se aplicar as técnicas 

propostas em comparação com a técnica não linear. A técnica da média ponderada e 

o 1 o. método de separabilidade da função aumenta mais o número de variáveis, 

mantendo uma proximidade em relação ao número de restrições. 

Já a técnica linear por partes, aumenta tanto o número de variáveis quanto o 

número de restrições, sendo a maior parte destas últimas, referentes ao limite 

superior das variáveis não negativas que substituem as variáveis linearizadas (3.27), 

portanto, bem simples. Na técnica da programação quadrática, há um balanço entre 

o número de variáveis e restrições do problema. Porém, mesmo com estes 

aumentos, a aplicabilidade do Método Simplex continua motivando os estudos e 

aprimoramentos nos modelos desenvolvidos. 

Quanto à aplicação das técnicas de linearização ao 2°. método de 

separabilidade da função, os modelos foram in1plementados, porém, não obtendo-se 

resultados muito bons, pelo fato de que neste método o estudo dos pesos que foi 

realizado e aplicado com sucesso nos outros modelos, não se adaptaram 

adequadamente, deixando de respeitar a prioridade de enchimento dos reservatórios 

através das parcelas de penalização inseridas na função objetivo. 
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O objetivo de pesquisar várias técnicas e métodos que pudessem ser 

aplicados à função de geração hidroelétrica em sua forma simplificada, equação 

(3.8), foi o de garantir que algum dos modelos desenvolvidos pudesse produzir bons 

resultados. Assim, em três destes modelos foi possível verificar a adaptabilidade de 

utilizar a função na forma simplificada e aplicar as técnicas de linearização propostas 

em conjunto com o 1°. método de separabilidade da função, além da aplicação da 

programação quadrática. 

4.5 - Sistema com maior porte 

Com o objetivo de verificar os resultados obtidos com esta nova abordagem 

linear para o Planejamento Energético da Operação em sistemas com maior porte, e, 

ainda, sob diversas condições operativas utilizou-se um outro subsistema do Sistema 

Sudeste Brasileiro, composto por 7 usinas de grande po11e, sendo uma cascata mais 

complexa, com formação em Y, como mostrado na figura 4.12 que apresenta a 

disposição das usinas na cascata, com uma potência instalada total de 12.572 MW. 

Rio Paranafba Rlo Grande 

Emborcação Fumas 

ltumbiara Marimbondo 

São Simão Água Vermelha 

Ilha Solteira 

Rio Paraoé 

Figura 4.12 - Sistema com 7 usinas 
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As condições de operação para a realização dos testes foram: demanda de 

energia dada por 80% da potência instalada das 7 usinas; volumes iniciais e finais 

das usinas iguais a I 00% do volume útil; vazões afluentes iguais a 80% da 

MLT, nos primeiros testes, empregando-se, posteriormente, afluências de períodos 

do lústórico de vazões, abrangendo períodos secos, médios e cheios. Os dados de 

cada usina são apresentados a seguir. 

Tabela 4.3 -Dados do sistema teste com 7 usinas 

Volume Volume Vazão Min. Vazão Max Potência 
Mínimo Máximo Turbinada Turbinada Instalada 
(hm3

) (hm3
) (hm3/mês) (hm3/mês) (MW) 

Emborcação 4669 17190 199 2754 1192 

ltumbiara 4573 17027 667 8325 2280 

São Simão 7000 12540 1072 11826 1680 

Furnas 5733 22950 515 4447 1312 

Mal'imbondo 890 6150 1159 7737 1488 

Agua Vermelha 5856 11025 1317 7680 1380 

Ilha Solteira 8232 21060 1160 23231 3240 

Considerando-se as performances apresentadas pelos métodos propostos nas 

seções 4.3 e 4.4, escollieu-se aplicar o sistema teste com 7 usinas ao método que 

utiliza para sua solução, a técnica da média ponderada com o 1°. método de 

separabilidade da função, e, inicialmente, com as condições operativas já citadas. 

A figura 4.13 mostra a trajetória de volume deste sistema quando não há a 

influência do efeito cota, ou seja, sem incluir na função objetivo as parcelas de 

penalização para o enchimento dos reservatórios. 
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Pode-se notar que o comportamento é irregular, com grandes oscilações, 

permitindo que os volumes passem do limite mínimo para o limite máximo de um 

mês para o outro, distante do comportamento ótimo operativo esperado. 

Para introduzir o efeito cota no sistema foi necessária a atribuição de pesos 

distintos para cada reservatório, com prioridade de enchimento de baixo para cima 

na cascata. Estes pesos seguiram o seguinte critério: para as usinas paralelas 

correspondentes à mesma posição, o mesmo peso, ou seja, Embarcação e Furnas, 

Itumbiara e Marimbondo, São Simão e Água Vermelha, mantendo-se o 

escalonamento crescente de cima para baixo. A usina de Ilha Solteira teve o maior 

peso e único em relação à posição na cascata. 

A figura 4.14 mostra a trajetória de volume das usinas quando o efeito cota 

passa a influenciar o sistema. 
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Uma característica fundamental na operação dos sistemas hidroelétricos em 

cascata é o fato do comportamento de cada usina depender de sua posição relativa 

na cascata, como também do conjunto total de usinas. Assim, o acréscimo de uma 

usina em determinada posição na cascata poderá modificar o comportamento de 

todas as outras. 

Para exemplificar, quando o conjunto de 3 usinas, Emborcação, Itwnbiara e 

São Simão foi utilizado isoladamente nos testes anteriores, a usina de Itumbiara teve 

seu volume útil variando menos que 30%. Porém, quando a usina de Ilha Solteira 

foi inserida abaixo de São Simão, o volwne útil de Itumbiara variou até 40%. 

Analisando o sistema como um todo, observa-se um comportamento 

diferente para cada ramo, ou seja, no ramo direito as usinas de Emborcação e 

Itumbiara têm a função de regularização desse subsistema e, no ramo esquerdo, 

somente a usina de Furnas já regulariza este outro subsistema, deixando as usinas de 

Marimbondo e Água Vermelha operando como usinas a fio d'água. 
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Estes comportamentos diferentes, obviamente se devem às características 

distintas das usinas e dos rios nos dois ramos. Observe-se também que Furnas 

possui um reservatório de 17.217 hm3 de volume útil, o que na operação realizada, 

variou até 70% desse volume, ou quase 12.051 hm3
• Quando se observa o ramo 

direito do sistema, Embarcação tem uma variação de 60% do seu volume útil que é 

de 12.521 hm3 e Itumbiara varia quase 40% de seu volume útil de 12.454 hm3
, o 

que permite obter um total de 12.494 hm3 de variação do volume com os dois 

reservatórios. Com esta comparação, observa-se uma certa semelhança entre os 

volumes de água envolvidos na operação, dando uma idéia de equivalência na 

regularização nos dois ramos. 

Aplicando-se o algoritmo de otimização não linear que foi referenciado e 

utilizado como parâmetro de comparação [ 23, 26 ] a este sistema de maior porte, 

sob as mesmas condições operativas, é possível verificar a mesma ocorrência do 

fato explicado anteriormente, com as usinas de São Simão, Marimbondo, Água 

Vermelha e Ilha Solteira, operando como usinas a fio d'água, como pode ser 

verificado no gráfico da figura 4.15. 
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Fig. 4.15 - Gráfico de volume: técnica não line<~r utilizando vazões iguais a 80% da MLT. 
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Tanto na solução dada pela técnica da média ponderada, figura 4.14, bem 

como pela técnica não linear, figura 4.15, sob as mesmas condições operativas, o 

comportamento é o de uma operação otimizada nos dois casos, sendo a 

regularização do sistema feita pelas usinas mais a montante, com prioridade de 

enchimento para as usinas mais abaixo na cascata, o que identifica que as parcelas 

de penalização inseridas na função objetivo da técnica linear foram suficientes para 

determinar o mesmo comportamento da técnica não linear em relação à 

produtividade das usinas, com o volume dos reservatórios deplecionando o 

suficiente para evitar o vertimento no fim do período cheio e se preparando para o 

período seco. Também pode-se notar que o ciclo anual é bem definido nos dois 

casos. 

O gráfico da figura 4.16, mostra a trajetória de complementação térmica do 

sistema obtida com ou sem a influência do efeito cota quando se aplica a técnica 

linear. Como nos testes anteriores, quando o efeito cota passa a influenciar o 

sistema, o comportamento é o esperado de uma operação ótima, traduzindo-se 

numa curva com menos oscilações, e, conseqüentemente, num menor custo. Outra 

comparação que pode ser feita é em relação à técnica não linear com a técnica linear 

sob a influência do efeito cota, que produziram curvas bem próximas, destacando a 

importância da preservação do efeito cota nos modelos desenvolvidas. 
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Figura 4.16 - Gráfico comparalivo da complemenlação lém1ica da lécnica da 
média ponderada e da não linear. 
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4.5.1- Modificando as condições operativas 

O uso da MLT em anos seguidos é importante para que se possa observar o 

comportamento dos reservatórios em condições ideais, sem a influência das bruscas 

oscilações das vazões afluentes. Entretanto, há a necessidade de estudar também o 

comportamento do sistema com vazões do histórico, verificando a trajetória de 

volume e a complementação térmica obtida, bem como o custo de operação sob 

estas condições. 

Os período analisados, referentes ao histórico de vazões, permitem 

verificar o comportamento do sistema quando as afluências são baixas ( período 

seco, em torno de 70% da ML T), médias (período médio, por volta de 80% da 

MLT) ou altas (período cheio, entre 100% e 120% da MLT). Os testes foram 

feitos preservando-se o efeito cota das usinas e os resultados de cada período são 

mostrados e analisados a seguir. 
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Fig. 4.17- Gráfico de volume: técnica da média ponderada utilizando as vazões de maio de 53 à 
abril de 55 (per!odo seco), com efeito cota. 
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O gráfico da figura 4.17 apresenta o comportamento do sistema para um 

período seco do histórico, considerando os anos de 1953 à 1955. Pode-se notar que 

o comportamento operativo continua sendo o mesmo em relação à regularização do 

sistema, com as usinas de Embarcação e Itumbiara no ramo o direito e Furnas 

exercendo este papel no ramo esquerdo. Como se trata de vazões diferentes a cada 

intervalo de tempo, é importante identificar que o ciclo anual não mais se repete. 

Observe-se que, sendo um período seco, e trabalhando com vazões 

conhecidas, a característica conservativa do sistema se manifesta [ 6, 19 ]. Assim, os 

reservatórios retomam suas cotas máximas, recuperando suas produtividades, só 

deplecionando o que poderá ser recuperado posteriormente. 

Um período médio do histórico está entre os anos de 1947 e 1949, no qual, 

conforme mostra o gráfico da figura 4.18, há uma maior variação do volume das 

usinas, permitida pelas vazões um pouco mais altas. 
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Fig. 4.18- Gráfico de volume: técnica da média ponderada utilizando as vazões de maio de 47 à 
abril de 49 (perlodo médio), com efeito cota. 
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Aqui também, no final do período de um ano, ou de um ciclo, o volume do 

reservatório diminui apenas o suficiente para evitar o vertimento e preparar-se para 

um novo ciclo, lembrando que o mês inicial é o mês de maio, início da estação seca. 

Um período de altas afluências do histórico, está no intervalo de maio de 

1981 a abril de 1983, considerado um período de altas afluências. O resultado 

apresentado é bastante diferente dos anteriores, pois a regularização do sistema não 

precisa ser feita somente pelas usinas de cima da cascata, mantendo a máxima 

produtividade das outras que estão localizadas abaixo. Há água suficiente para que 

todas as usinas produzam mais e não há a preocupação com o enchimento dos 

reservatórios para o início do próximo ano hidrológico, porque no próximo período 

também há bastante água. Esse fato pode ser observado na figura 4.19, onde todos 

os reservatórios têm uma oscilação proveniente do excesso de água. 
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Fig. 4.19 -Gráfico de volume: técnica da média ponderada utilizando as vazões de maio de 81 à 
abril de 83 (período cheio). com efeito cota. 
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Outro dado muito importante é dado pela complementação térmica do 

sistema nos três casos citados, nos períodos seco, médio e úmido, traduzindo-se em 

uma gradativa diminuição do custo, como pode ser observado no gráfico da figura 

4.20 e nos dados da tabela 4.4. 
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Fig. 4.20 - Gráfico da complementação térmica: técnica da média ponderada dos períodos seco, 
médio e cheio. 

Observe-se que no caso referente à figura 4.19, a complementação térmica 

chega a zero em alguns trechos, indicando solução múltipla, ou seja, o excesso de 

água leva a que várias soluções sejam possíveis com atendimento total da demanda 

somente pela geração das usinas hidroelétricas. 

A primeira linha da tabela 4.4 mostra a grande variação dos testes realizados 

utilizando-se a técnica linear com as parcelas de penalização inseridas ou não na 

função objetivo do problema, o que mais uma vez comprova a necessidade de 

priorizar o enchimento dos reservatórios de acordo com a posição ocupada pela 

usina na cascata. Os outros testes foram realizados somente com a preservação do 

efeito cota da usinas, o que permite verificar que há uma considerável diminuição do 

custo operativo conforme aumentam-se as vazões afluentes ao sistema. 
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Tabela 4.4- Resultados dos testes com abordagem linear e afluências diversas 

VAZÕES Valor da FO Valor da FO 
(sem efeito cota) (com efeito cota) 

80% daMLT 444.212.600,0 309.691.100,0 

SECO (53- 55) -------- 546.436.000,0 

MÉDIO (47- 49) -------- 269.720.600,0 

CHEIO (81 - 83) -------- 9.544.388,0 

Um outro horizonte de planejamento que foi testado abrange um intervalo 

de 5 anos, e, no caso apresentado, um período de vazões médias do histórico, 

compreendido ente os anos de 194 7 e 1952. O gráfico da figura 4.21 mostra a 

trajetória de volume obtida e permite verificar um comportamento próximo ao 

obtido quando utilizou-se as vazões iguais a 80% da MLT, figura 4.14. 
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Fig. 4.21- Gráfioo de volume: técnica da média ponderada com vazões do histórico de maio de 47 
à abril de 52 (perlodo médio). 
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5 - CONCLUSÕES 

A proposta deste trabalho foi a de desenvolver uma abordagem linear que 

fosse eficiente tanto do ponto de vista computacional como dos resultados 

apresentados, comparáveis aos obtidos por outras abordagens já conhecidas. Para 

isto, o problema do Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de 

Potência foi formulado utilizando-se uma forma linear da função de geração das 

usinas hidroelétricas, dada pela equação (3 .8). Ainda com a função de custo na 

forma não linear, o modelo obtido foi testado num método de programação não 

linear, o Gradiente Projetado, que foi importante para a verificação e visualização 

do comportamento do sistema com esta função. 

Depois, com a aplicação das técnicas de linearização e da técnica da 

programação quadrática, foi possível utilizar técnicas mais simples de resolução, 

como o Método Simplex. Além disso, a preservação das características fisicas 

importantes do sistema, como as características da função de custo com crescimento 

exponencial, o efeito cota das usinas e a possibilidade da abordagem estocástica do 

problema foram de fundamental importância para o desenvolvimento dos modelos 

[27,28]. 

O efeito cota das usinas, um aspecto muito importante no comportamento 

operativo ótimo dos reservatórios, pôde ser preservado através de parcelas de 

penalização inseridas na função objetivo, associadas a pesos distintos para cada 

usina, como explicado anteriormente. Este fator pôde ser observado nos gráficos de 

trajetória de volume, apresentados no capítulo 4. 



5 - Conclusões 76 

A função de custo com crescimento exponencial também foi preservada, 

tanto na utilização da técnica da média ponderada como da linear por partes, que 

propõem uma linearização por trechos da função de custo. A técnica da 

programação quadrática não lineariza a função de custo, e, portanto, preserva esta 

característica. 

No gráfico mostrado pela figura 4.3, o comportamento da cascata de 3 

usinas, compreendendo Embarcação, Itumbiara e São Simão, de montante à jusante, 

respectivamente, tem a usina de montante assumindo a maior parte da regularização 

do sistema, a usina intermediária também contribui para esta regularização, 

deixando a usina de jusante trabalhar, praticamente, a fio d'água, mantendo sua 

máxima produtividade, devido a sua altura de queda. Esta última usina é 

responsável pela valorização de toda a água da cascata. 

Observa-se que a usina de Embarcação depleciona justamente o necessário 

para evitar o vertimento durante o período cheio, ou seja, o ponto de volume 

máximo é tocado somente no final da estação chuvosa. A usina de Itumbiara tem 

um deplecionamento deslocado no tempo em relação à usina de montante, 

comportamento esse, também verificado na operação ótima dos reservatórios obtido 

pela aplicação da técnica de programação não linear. 

Embora tenha ficado comprovada a eficácia dos modelos desenvolvidos 

utilizando a programação linear como técnica de solução, os testes com sistemas 

maiores, como o de 7 usinas, todas de grande porte, foi importante para a conclusão 

do trabalho, pois novamente foram obtidos resultados muito bons. 

Outro fato in1portante que pode ser observado é que as usinas possuem um 

papel fundamental no comportamento operativo ótimo dependendo da posição que 

ocupam na cascata. Por exemplo, quando os testes foram realizados com o sistema 

de três usinas, Embarcação, Itumbiara e São Simão, o comportamento das usinas 

mais a montante para a regularização do sistema foi diferente do obtido quando se 
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incluiu a usina de Ilha Solteira abaixo de São Simão, com variações distintas quanto 

ao rúvel dos reservatórios de Embarcação e Itumbiara. 

Quando se analisa um sistema com formação em Y, como o caso de 7 usinas 

apresentado, é possível verificar a regularização de cada ramo do sistema, 

valorizando toda a água da cascata e mantendo as usinas mais a jusante operando 

como usinas a fio d'água. No ramo da direita, as usinas de Embarcação e Itumbiara 

fazem esta função, já no outro, a usina de Furnas sozinha consegue regularizar o 

sistema naquele ramo, podendo-se concluir que há um certo equilíbrio do volume 

útil dos reservatórios em cada ramo. 

Utilizando os sistemas testes propostos pode ser verificado que os modelos 

desenvolvidos proporcionaram resultados muito semelhantes aos obtidos com a 

técnica não linear, em termos de trajetória de volume, complementação térmica e 

outros. Porém, estas abordagens somente são válidas por preservarem aspectos 

fisicos importantes do sistema, pois encontra-se na literatura várias tentativas de 

abordagens lineares para o problema do planejamento da operação, mas que 

normalmente apresentam muitas deficiências a este respeito. 

Os desenvolvin1entos futuros para este trabalho podem ser feitos no sentido 

de aprimoramento dos modelos e das técnicas de solução, estudando-se as 

alternativas propostas, bem como o aperfeiçoamento do algoritmo, incluindo 

performances computacionais. 

Além disso, a realização de outros testes, com diferentes condições 

operativas, modificando-se o número de usinas e de períodos, podem propor 

análises mais detalhadas sobre cada um dos modelos desenvolvidos e apresentados. 

Outro aspecto fundamental é estudar uma forma de abordagem estocástica 

para o problema utilizando os modelos propostos pelo trabalho, com esta 

abordagem linear, visando resolver o dilema criado pelas abordagens 
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determinísticas com representação individualizada das usmas versus abordagem 

estocástica com representação agregada dos reservatórios. 

É também in1portante que existam abordagens alternativas para o estudo do 

problema em questão, garantindo bons resultados, já que existem casos de 

dificuldades de convergência dependendo do sistema de usinas e das condições 

operativas propostas para os testes a serem solucionados . 
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