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Abstract-- Considering the context of the Brazilian Energy 

Planning, it is reiterated the great importance of the 

thermoelectricity in order to guarantee an optimum operation of 

the reservoirs in a given planning period. In other words, it can 

be affirmed through results obtained by computational 

simulations that thermoelectricity plays a fundamental role in 

meeting the demand for electric power in a Hydrothermal 

Power System. Evident that the thermoelectricity, when used 

efficiently, shows a strategic and operational value of great 

importance in the Brazilian electricity matrix. Based on this 

scenario, the present work will analyze hydroelectricity and 

thermoelectricity in the context of Operation Planning of 

Hydrothermal Power Systems. Considering that there is no cost 

of fuel related to hydroelectricity, this paper will analyze the 

present forms of planning and it will discuss alternatives to 

optimize the electric power generation complemented by 

thermoelectric, especially nuclear thermoelectric, which 

presents itself as a base complementary source and constant 

throughout the planning period, given its lower cost of fuel 

compared to other sources, and of course, it will discuss the 

strategic aspect and the energy security, given the fact that this 

is a technology in the domain of our nation.  

                                                        
R. F. Otobe Jr. é Bacharel em Ciência e Tecnologia (BC&T), discente do 

curso de Engenharia de Energia e aluno de Iniciação Científica pela Fundação 

Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André – SP, Brasil. (e-mail: 

rei.fugitaro@gmail.com). 

J. Gramulia Jr. é doutor em Energia pela Fundação Universidade Federal do 

ABC (UFABC) e docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP). São Paulo – SP, Brasil. (e-mail: 

jacyrogramulia@gmail.com). 

R. T. S. Pinto é mestre em Energia pela Fundação Universidade Federal do 

ABC (UFABC). Santo André – SP, Brasil. (e-mail: 

robertotadeusoarespinto@yahoo.com.br). 

P. T. L. Asano é doutora em Engenharia Elétrica e é docente do curso de 

Graduação em Engenharia de Energia e de Pós-Graduação em Energia na 

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André – SP, Brasil. 

(e-mail: patricia.leite@ufabc.edu.br). 

J. M. L. Moreira é doutor em Nuclear Engineering and Radiological Science 

e é docente do curso de Graduação em Engenharia de Energia e de Pós-

Graduação em Energia na Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Santo André – SP, Brasil. (e-mail: joao.moreira@ufabc.edu.br). 

P. Carajilescov é doutor em Engenharia Nuclear e foi docente do curso de 

Graduação em Engenharia de Energia e de Pós-Graduação em Energia na 

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André – SP, Brasil. 

(e-mail: pedro.carajilescov@ufabc.edu.br). 

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Centro de Engenharia e 

Ciências Sociais (CECS), Rua Santa Adélia, 166- Bairro Bangu, Santo André - 

SP - Brasil. CEP 09.210-170, Tel/Fax: +55 11 4996-3166. 

 

Index Terms— Complementação térmica, hidroeletricidade, 

planejamento hidrotérmico, planejamento energético, segurança 

energética, termoeletricidade nuclear. 

I.  INTRODUÇÃO 

 

dependência de energia elétrica vem aumentando em 

todo o mundo, principalmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Com o crescimento 

acelerado da economia brasileira e o consequente aumento de 

consumo de energia elétrica, faz-se necessário um 

Planejamento da Operação (PO) que englobe de forma ótima 

e eficiente as diversas fontes de geração de energia elétrica, 

com objetivo de garantir, da melhor forma possível, o 

atendimento da demanda e evitar o risco de déficit [1] – [2].  

Uma vez que em sistemas com grande participação de 

geração hidroelétrica, como no caso do Brasil, pode-se 

utilizar a energia potencial da água armazenada nos 

reservatórios, gerenciando-a convenientemente, para atender 

a demanda e substituir de forma racional a geração 

dispendiosa das usinas termoelétricas (UTE) de forma 

confiável e evitar o esvaziamento dos reservatórios, pois já é 

de conhecimento em especial dos agentes do setor, que o 

volume de água afluente aos reservatórios é incerto, pois 

depende basicamente das afluências que ocorrerão no futuro 

[3]. 

Além disso, a disponibilidade de energia hidroelétrica é 

limitada pela capacidade de armazenamento nos 

reservatórios. Isso introduz uma relação entre uma decisão de 

operação em uma determinada etapa e as consequências 

futuras desta decisão.  

Em um sistema hidrotérmico de geração, o custo de 

operação é dado pelo custo do combustível utilizado na 

operação das usinas termoelétricas, o custo de importação de 

energia de outros sistemas, e o custo da falta de suprimento de 

energia (penalidade devido ao não suprimento de carga), o 

chamado “custo déficit”, sendo todos eles representados por 

uma única função do custo das fontes térmicas, sendo o 

resultado do Despacho Econômico Termoelétrico [4] – [5]. 
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Quando há a necessidade de energia elétrica para o 

atendimento a demanda, o Operador Nacional do Sistema 

prioriza a geração de energia tendo em vista o critério de 

menor custo de combustível [6]. 

Diante do contexto do Planejamento Energético Brasileiro, 

reitera-se a suma importância da termoeletricidade base para 

que se possa garantir uma operação ótima dos reservatórios 

em um determinado período de planejamento [1], em outras 

palavras, pode-se afirmar através de resultados obtidos por 

simulações computacionais que a termoeletricidade tem papel 

fundamental para o atendimento a demanda de energia 

elétrica em um sistema hidrotérmico de potência, 

evidenciando se que a termoeletricidade, quando utilizada de 

forma eficiente apresenta um valor estratégico e operativo de 

suma importância dentro da matriz elétrica brasileira. 

Baseado neste cenário, o presente trabalho visará a analise 

da hidroeletricidade e a termoeletricidade no contexto do 

Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos de 

Potência através de um modelo computacional baseado em 

técnicas de inteligência artificial [7]. Considerando que o 

custo de combustível associado à hidroeletricidade é 

praticamente nulo, esse artigo irá analisar as formas presentes 

de planejamento e debater sobre alternativas para se otimizar 

a geração de energia elétrica complementada pela 

termoelétrica, em especial a térmica nuclear, que se apresenta 

como uma fonte complementar de base, que pode operar de 

forma bastante constante durante do o período de 

planejamento, conforme pode ser observado  na Fig. 1, a 

operação efetiva das usinas de Angra 1 e Angra 2 no ano de 

2016, segundo dados da ONS. 

 

 
 

Fig. 1.  Geração efetiva das usinas de Angra 1 e 2 em 2016 

 

Outra vantagem bastante significativa para este tipo de 

fonte é que a mesma apresenta um custo de combustível, 

baixo, se comparado às demais fontes não renováveis, 

conforme dados publicados no deck de preços do Newave, 

mas capazes de entregar energia firme ao sistema elétrico.  

Destaca-se também que, em relação ao aspecto estratégico, 

de segurança energética, por ser uma tecnologia em domínio 

do Brasil.  

Finalizando espera-se que este trabalho também possa 

auxiliar os agentes do setor elétrico a fomentar o 

desenvolvimento de modelos computacionais que represente a 

atual configuração do setor elétrico brasileiro, sem 

simplificação de tal forma, que se possa obter uma operação 

confiável e econômica, e que a partir da análise apresentada 

se possa discutir estratégia para geração de energia elétrica 

através de fontes termonucleares como um diferencial 

estratégico de desenvolvimento para o país. 

II.  O PLANEJAMENTO HIDROTÉRMICO 

 

Ao realizar o Planejamento da Operação dos Sistemas 

Hidrotérmicos de Potência (POSHP) deve-se buscar uma 

estratégia de geração para cada usina, que minimize o valor 

esperado dos custos operativos no período de planejamento e 

atenda o fornecimento de energia elétrica dentro de um limite 

de segurança e confiabilidade. Logo, em um sistema com 

grande participação de fontes de hidroeletricidade, o objetivo 

econômico do PO é substituir, na medida do possível, a 

geração de origem termoelétrica, de custo elevado, por 

geração de origem hidroelétrica, de forma racional, como 

demonstrado por [8].  

 Baseado neste contexto e sabendo que o volume de água 

afluente aos reservatórios é incerto, pois depende basicamente 

das afluências que ocorrerão no futuro, e se a disponibilidade 

de energia hidroelétrica for limitada pela capacidade de 

armazenamento nos reservatórios, essa operação introduzirá 

uma relação entre uma tomada de decisão em uma 

determinada fase do planejamento e as possíveis 

consequências futuras desta decisão [9], conforme mostrado 

pela Fig. 2. 

 

 
 

 Fig. 2.  Cronograma de Decisão do Planejamento Hidrotérmico [9] 

 

III.  FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO POSHP 

 

O problema do POSHP pode ser formulado através de um 

modelo de otimização da minimização do custo (J) do 

planejamento da operação do sistema representado pela Eq. 

(1) [10] e [11]. Também adota-se, o não atendimento da 

demanda pela geração hidráulica através de uma térmica 

fictícia global (CT), que possui um valor de conversão 

monetária (r). Além disto, adota-se uma formulação que 
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contempla uma taxa de desconto (i) capaz de valorar essa 

complementação térmica ao longo do período de 

planejamento. 

 

J = r. �
[CT(mês)]

2

(1+i)
mês/12

N

mês=0

                                                            (1)                     

 

Sendo assim, a demanda (D) deve ser atendida pela 

geração hidráulica (GH) e o não atendimento desta demanda 

será representado por CT conforme mostrado na Eq. (2a) e na 

Eq. (2b). 

  

CT�mês =D�mês -GH�mês , para D(mês) ≥ GH(mês)                   (2a)                                                                                                      

CT�mês =0, para D(mês) ≤ GH(mês)                                              (2b)                                                                                                                                  
 

 

A geração hidroelétrica total GH (mês) em MW é 

calculada pelo somatório das gerações de todas as usinas 

hidroelétricas, conforme apresentado na Eq. (3). Para a usina 

i, tem-se que Фi(.) é a função de geração da hidroelétrica, xi 

(.) volume do reservatório [hm³], qi(.) vazão turbinada [m³/s] 

e zi(.) vazão vertida [m³/s], além disso, N é o número de 

usinas hidroelétricas do caso teste em análise. 

GH�mês  = �∅i xi�mês , q
i
�mês , zi�mês  

N

i=1

            (3) 

 
  

A função de geração hidráulica para uma usina qualquer é 

dada na Eq. (4). 

  

∅i�xi, qi
,zi  = Ki h1,i�xi  - h2,i�q

i
 + zi  .qi

                       (4)                       
 

onde, 

Ki = constante que engloba aceleração da gravidade, 

densidade da água, rendimento turbina-gerador e fatores de 

conversão; 

q(.) = vazão turbinada pela usina [m³/s]; 

h1(.) = Polinômio cota x volume (altura de montante, função 

do volume do reservatório); 

h2(.) = Polinômio vazão defluida x cota (altura de jusante, 

função das vazões turbinada e vertida). 

 

A equação de balanço da água, que relaciona os estados 

dos reservatórios ao longo do tempo, é dada pela Eq. (5). 

 

ui�mês  = xi�mês  - xi�mês+1  +  y
i
�mês  .fc + � uk�mês 

k∈Ω

        (5) 

 A vazão incremental yi(mês) é calculada na Eq. (6). 

  

y
i
�mês  = y

n,i
�mês  - � y

n,k
�mês 

k∈Ωi

                         (6) 

 
 

onde, 

yn,i (.) = vazão natural da usina i [m³/s]. 

yn,k(.) = vazão natural da usina k. [m³/s]. 

yi(.) = vazão incremental no reservatório i [m³/s]. 

Ωi = Conjunto de todas as usinas imediatamente a montante 

da usina i. 

 

Porém, a vazão turbinada possui um limitante superior 

chamado engolimento máximo (qmax), de acordo com as 

características das usinas hidroelétricas. A vazão defluente (u) 

é a soma da vazão turbinada e vertida. Na modelagem 

utilizada, considerou-se que o vertimento ocorre apenas 

quando a vazão defluida é maior que o engolimento máximo, 

conforme apresentado na Eq. (7a) e Eq. (7b). 

  
 

ui(mês) = q
i
(mês)    se    ui(mês) ≤ q

max,i
(mês)                                    (7a) 

 

ui(mês) = q
i
(mês) + zi(mês)    se    ui(mês) > q

max,i
(mês)                    (7b)  

 

Portanto, a vazão vertida pode ser calculada através da Eq. 

(8a) e Eq. (8b). 

 

zi(mês)=0    se     ui(mês)≤q
max, i

                    (8a) 

 

zi(mês) = ui(mês) - q
max,  i

    se     ui > q
max, i

                (8b) 
 

 

Finalmente, as restrições operativas são dadas na Eq. (9), 

Eq. (10) e Eq. (11). 

 
xmin,i(mês) ≤ xi(mês) ≤ xmax,i(mês)                                            (9) 

 

q
min,i

(mês) ≤ q
i
(mês) ≤ q

max,i
(mês)                                          (10) 

 

CT�mês  > 0                                                                              (11)  
  

O volume inicial e o estado final foram fixados em 100% 

do volume do reservatório. Esta consideração foi aplicada nos 

trabalhos de [12]-[16]. 

IV.  ASPECTOS DA HIDROELETRICIDADE NO BRASIL 

 

O Brasil possui em sua matriz hidrotérmica a garantia do 

suprimento de energia elétrica. No entanto, esta matriz vem 

sofrendo alterações em sua composição dada a uma 

diversificação da matriz elétrica que inclui novas tecnologias, 

a realização de programas de eficiência energética, entre 

outros aspectos [17]. 

Em linhas gerais, a abundância de recursos hidráulicos e 

custo próximo de zero do combustível água norteou o 

direcionamento da politica energética e do planejamento da 

operação e expansão buscando essencialmente utilizar tal 

recurso e, por decorrência, a hidroeletricidade.  

No entanto, ao longo dos últimos 20 anos, fatos de ordem 

conjuntural (Crises politica e econômica, etc.) e estrutural 

(Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro - SEB, abertura 

de mercado, inserção de novos agentes econômicos e novas 

tecnologias, entre outros) produziram reavaliações de 

planejamento com vistas a evitar possibilidades de 

racionamento com base nas lições aprendidas em 2001 e 

2014, quando houve a necessidade de corte da carga [5].  
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Neste contexto, entre outras medidas, desenvolveu-se o 

conceito da aplicação da curva de aversão ao risco (CAR), 

definindo critérios operativos para despacho de usinas 

termoelétricas e retenção da água nos reservatórios [5]-[6]. 

Na Fig. 3 constata-se o estado da arte em 2014 e verifica-

se a evolução prevista da capacidade instalada do sistema 

interligado nacional (SIN) do Brasil, no horizonte 2014 a 

2024, com preponderância da geração hidrelétrica e outras 

fontes renováveis. Pode-se também apurar aumento 

significativo da ordem de 55% da capacidade instalada no 

referido período de 132.878 MW para 206.447 MW [18]. 

 

 

  
 

Fig. 3. Capacidade Instalada - Horizonte 2014 a 2024 [18] 

 

 

A partir de 1995, compete ao ONS o equacionamento 

sistêmico, detalhado na Fig. 2, e a tomada de decisão de 

despacho das usinas hidrelétricas, termoelétricas e de outras 

fontes, conforme critérios de ordem de mérito, entre outros, 

com vistas à garantia de suprimento do SEB. 

 

V.  A ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL: ASPECTOS 

ESTRATÉGICOS 

A energia elétrica torna-se extremamente cara para a 

sociedade devido à necessidade de utilização de geração a 

partir de termoelétricas convencionais.  

Tendo em vista o baixo custo operacional das usinas 

nucleares, elas representam uma importante fonte térmica 

para complementar a energia de base não fornecida pelas 

hidroelétricas.  

Além disso, sua operação independe das condições 

climáticas, possuem relativamente baixo custo de combustível 

e são extremamente confiáveis operando com fatores de 

capacidade acima de 90%, no mundo. Contudo, a geração 

nucleoelétrica apresenta também importantes desafios.  

Os projetos de usinas nucleares são, de maneira geral, 

complexos e altamente intensivos em capital. Mudanças 

regulatórias, aceitação pública da energia nuclear e alterações 

nas condições do mercado de geração elétrica são algumas 

das incertezas e riscos dos empreendimentos. Atualmente, o 

interesse pela energia nuclear vem ressurgindo tendo em vista 

tratar-se de uma fonte de eletricidade limpa, isto é, com 

pequena emissão de gases do efeito estufa. 

 

 

 

 Subsidiária da Eletrobrás, a Eletrobrás Eletronuclear, 

criada em 1997, é uma empresa de economia mista e 

responde pela geração de aproximadamente 3% da energia 

elétrica consumida no Brasil. Pelo Sistema Interligado 

Nacional (SIN), essa energia chega aos principais centros 

consumidores do país e corresponde a mais de 30% da 

eletricidade consumida no Estado do Rio de Janeiro, 

proporção que se ampliará consideravelmente quando Angra 

3 estiver concluída [19]. 

Até o momento estão em operação as usinas Angra 1, com 

capacidade para geração de 640 megawatts elétricos, e Angra 

2, de 1350 megawatts elétricos. A usina de Angra 3, que será 

praticamente uma réplica de Angra 2 (incorporando os 

avanços tecnológicos ocorridos desde a construção desta 

usina), está prevista para gerar 1.405 megawatts elétricos 

[19]. 

O Plano Nacional de Energia (PNE 2030) que subsidia o 

Governo na formulação de sua estratégia para a expansão da 

oferta de energia até 2030 aponta a necessidade da construção 

de novas centrais nucleares nas regiões Nordeste e Sudeste 

[19]. 

VI.  ASPECTOS ECONÔMICOS DA TERMOELETRICIDADE 

NUCLEAR 

 

Quando há a necessidade de energia elétrica para o 

atendimento a demanda, o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS) prioriza a geração de energia tendo em vista o 

critério de menor custo de combustível. Desta forma, usa-se a 

hidroeletricidade em primeiro lugar por ter um custo de 
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combustível nulo e posteriormente usa-se a térmica de menor 

custo de combustível [9]. A Fig. 4 é um exemplo da função de 

custo de operação de um sistema não-hidráulico [9] e [16]. 

 

  
 

Fig. 4.  Exemplo da função de custo de operação de um sistema não-hidráulico 

[9] e [16] 

 

Pode-se observar que inicialmente são utilizadas as fontes 

com menor custo de geração e conforme as participações 

destas fontes aumentam, usinas mais caras vão sendo 

despachadas até que seja necessária a importação de energia, 

e em último caso, corte de carga, cujos custos são 

representados pelo custo déficit [16]. 

A energia nuclear no Brasil apresenta um aspecto 

estratégico muito importante. O desenvolvimento e domínio 

da tecnologia nuclear no Brasil assegura ao país uma garantia 

estratégica de suprimento energético fundamental. Tanto que 

a energia nuclear no Brasil tem como característica ser uma 

fonte termoelétrica complementar de base. Como a energia 

nuclear possui o menor custo combustível atualmente, as 

usinas funcionam constantemente.  

As usinas nucleares se caracterizaram pelos baixos custos 

de combustível comparado com outras usinas a combustíveis 

fósseis. Tipicamente, estes custos representam em torno de 10 

a 15% do custo unitário de geração. Além disso, no Brasil, a 

existência de extensas reservas de urânio e a capacidade de 

fabricação de combustível garantem baixos custos e 

estabilidade de preço [20]. 

A Tab. 1 mostra, também, que a estrutura de custo das 

usinas nucleares é mais semelhante com as usinas 

hidrelétricas do que com as usinas termoelétricas 

convencionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 

CUSTO DE CAPITAL E COMBUSTÍVEL 

 
Tipo de Usina Custo de Capital Custo de Combustível 

Nuclear Alto Baixo (10 a 15%) 

Hidroelétrica Alto - 

Termoelétrica 

convencional (gás 

natural, carvão, etc) 

 

Baixo 

 

Alto (~ 60%) 

 

Este fato explica porque, nas usinas nucleares instaladas 

no mundo, o fator de capacidade supera os 90%, isto é, elas 

operam na base do consumo, praticamente à potência 

nominal, durante mais de 90% do tempo, apenas sendo 

desligadas para as operações periódicas de recarga e 

manutenção [20]. 

VII.  CASO TESTE REALIZADO 

 

O caso teste desenvolvido compreende as usinas 

hidrelétricas de Barra Bonita, Promissão, Três Irmãos e 

Henry Borden, todas pertencentes ao Sistema Sudeste 

Brasileiro e perfazendo, portanto, 4 usinas envolvidas. 

Para o planejamento e controle de sistemas 

hidrotérmicos de potência, foi utilizado um horizonte de 

planejamento de dois anos, com discretização mensal de seus 

intervalos, adotando-se o mês de maio, início do período de 

seca, como referência das condições dos reservatórios de 

acumulação em cada ano da otimização.  

O mercado de energia elétrica foi considerado constante e 

igual à capacidade instalada do sistema hidroelétrico. Além 

disso, foram utilizadas vazões afluentes naturais iguais à 80 

% da MLT (Média de Longo Termo), e política operativa que 

busca deixar ao final do período de planejamento os 

reservatórios com volumes inicial e final em 100% do volume 

útil.  

A Fig. 5 representa a afluência natural do sistema no caso 

teste realizado. Importante notar que as usinas de Henry 

Borden e Três Irmãos tem um comportamento de usina a fio 

d'água, por isso não apresentam variações de volume. Já as 

usinas de Barra Bonita e Promissão, usinas do tipo 

reservatório, variaram os seus respectivos volumes ao longo 

do período de planejamento, mas seguindo a política 

operativa de manter os reservatórios cheios no final do 

período de planejamento.  

A Fig. 6 apresenta a geração hidráulica dessas 4 usinas 

bem como a complementação térmica necessária para o 

atendimento da demanda.  Reitera-se que a demanda 

necessária é representada pela soma das potencias instaladas 

das usinas envolvidas.  
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 Fig. 5.  Afluência Natural do sistema

    

 

  
 

Fig. 6.  Geração Hidráulica e Complementação Térmica do sistema 

 

Importante apontar que se buscou encontrar uma solução 

em que a geração hidráulica seja otimizada, de forma a 

utilizar o mínimo possível de complementação térmica.  

 Dos dados obtidos, constatou-se que a média de 

complementação térmica necessária para os 24 meses 

analisados é de aproximadamente 1.433 MW/mês. 

  

 

 

 

 

 

Foram criados três cenários distintos:  

 Cenário 1: para atender a complementação térmica 

média de 1.433 MW/mês, as usinas nucleares de 

Angra 1 e Angra 2 foram despachadas; 

 Cenário 2:  para atender a complementação térmica 

média de 1.433 MW/mês, despachou-se a Usina de 

Angra 2 e 1 usina térmica a gás; 

 Cenário 3: para atender a a complementação térmica 

média de 1.433 MW/mês, despachou-se apenas 

usinas térmicas, sendo 1 a carvão e 5 a gás natural. 
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No cenário 1, as usinas de Angra 1 e Angra 2 foram 

acionadas para fornecer a complementação térmica para 

atendimento a demanda e, teoricamente, a soma das potências 

instaladas dessas duas usinas equivale a 1.990 MW, mas foi 

necessário analisar se as duas usinas efetivamente 

conseguiriam entregar toda a potência nominal.  

 A Tab. 2 apresenta as características das usinas de Angra 1 

e Angra 2 e os valores das potências médias disponíveis ou 

capacidade média de geração, calculadas a partir do fator de 

disponibilidade média das unidades geradoras a partir de (12) 

e (13) [9]. 

 

Pd =fd .POT                          (12) 
 

fd=(1-TIF).(1-IP).FCMax          (13) 

Onde, 

Pd: potência média disponível; 

fd: fator de disponibilidade média; 

POT: potência instalada; 

TIF: taxa de equivalente de indisponibilidade forçada no 

ano; 

IP: índice de indisponibilidade programada no ano; 

FCMax: fator de capacidade máxima; 

 

Para avaliar a termoeletricidade nuclear nesse cenário de 

custo de complementação térmica, criou-se a Tab. 2 que 

apresenta os dados referentes as usinas.  

Como se pode perceber, para esse caso especificamente a 

produção de energia pelas essas duas usinas nucleares seria 

suficiente para atender a complementação térmica de 1.433 

MW – uma vez que a geração seria de 1.747,48. 

Para o cálculo do custo da energia elétrica por essas 

usinas, adotou-se o valor de 730 horas por mês. A Tab. 3 

apresenta o custo por mês do cenário 1 dentro do contexto de 

uma complementação térmica média de 1.433 MW/mês. 

No cenário 2, a complementação térmica foi feita 

utilizando a usina nuclear Angra 2 e a usina termoelétrica a 

gás Norteflu-1.  

As Tab. 4 e Tab. 5 apresentam os dados referentes as 

usinas e o custo por mês do cenário 2, respectivamente.  

 

 

 

 

 

TABELA 2 

CARACTERÍSTICAS DAS USINAS NO CENÁRIO 1 

 

Usina POT [MW] FCMax TEIF IP 

Custo 

[$/MWh] Fd Pd [MW] 

Angra 1 640 100 4,28 11,81 29,13 0,84 540,26 

Angra 2 1350 100 1,32 9,38 20,12 0,89 1.207,22 

  
TABELA 3 

CUSTO POR MÊS NO CENÁRIO 1 

 

Usina Pd [MW] 
Custo [$/MWh] 

Energia por mês 

[MWh] Custo por mês [$] 

Angra 1 540,26 29,13 394.389 11.488.553 

Angra 2 1207,22 20,12 881.271 17.731.186 

   
TABELA 4 

CARACTERÍSTICAS DAS USINAS NO CENÁRIO 2

 

Usina POT [MW] FCMax TEIF IP 

Custo 

[$/MWh] Fd Pd [MW] 

Angra 2 1350 100 1,32 9,38 20,12 0,89 1.207,22 

Norteflu-1 400 100 0 0 50,93 1,00 400,00 

  
TABELA 5 

CUSTO POR MÊS NO CENÁRIO 2 

 

Usina Pd [MW] 
Custo [$/MWh] 

Energia por mês [MWh] Custo por mês [$] 

Angra 2 1.207,22 20,12 881.271 17.731.187 

Norteflu-1 400 50,93 292.000 14.871.560 
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No cenário 3, a complementação térmica foi feita 

utilizando apenas usinas termoelétricas a gás e carvão. Das 

usinas a gás, foram despachadas as usinas Norteflu-1, 

Norteflu-2, Maranhão III, Parnaíba IV e Baixada Fluminense. 

Das usinas a carvão, a única despachada foi a de Candiota 3.  

A escolha dessas usinas se deu por conta dos custos de 

cada usina, conforme análise do deck de preços do Newave.  

Importante reiterar que contrariamente ao que a Fig. 4 

demonstra, segundo dados levantados, atualmente, os custos 

das termoelétricas a gás estão inferiores aos custos das 

termoelétricas a carvão.  

As Tab. 6 e Tab. 7 apresentam os dados referentes as 

usinas e o custo por mês do cenário 3, respectivamente. 

Por fim, a Tab. 8, de caráter comparativa, apresenta o custo 

total por mês em cada um dos três cenários bem como a 

respectiva potência disponível entregue a rede. 

 

 

 

 
TABELA 6 

CARACTERÍSTICAS DAS USINAS NO CENÁRIO 3

 

Usina POT [MW] 

FC 

Max TEIF IP 

Custo 

[$/MWh] Fd Pd [MW] 

Norteflu-1 400 100 0 0 50,93 1,00 400,00 

Norteflu-2 100 100 10,37 5,43 59,94 0,85 84,76 

Maranhão III 519 100 2,23 1,46 74,91 0,96 500,02 

Candiota 3 350 100 24,16 16,07 77,96 0,64 222,78 

Baixada Fluminense 530 100 6,19 5,88 88,08 0,88 467,96 

Parnaíba IV 56 100 8,22 8,54 88,97 0,84 47,01 

 
TABELA 7 

CUSTO POR MÊS NO CENÁRIO 3 

 
Usina Pd [MW] Custo [$/MWh] Energia por mês (MWh) Custo por mês ($) 

Norteflu-1 400,00 50,93 292.000 14.871.560 

Norteflu-2 84,76 59,94 61.877 3.708.911 

Maranhão III 500,02 74,91 365.013 27.343.128 

Candiota 3 222,78 77,96 162.632 12.678.804 

Baixada Fluminense 467,96 88,08 341.609 30.088.954 

Parnaíba IV 47,01 88,97 34.315 3.053.049 

 
TABELA 8 

CUSTO TOTAL POR MÊS EM CADA CENÁRIO E POTÊNCIA DISPONÍVEL ENTREGUE A REDE

 

Cenário Pd na rede [MW] Custo total por mês ($) 

1 1.747,48 29.219.740,25 

2 1.607,22 32.602.746,74 

3 1.722,53 91.744.404,79 

 

 

Comparando os três cenários realizados, pode-se observar 

que para uma situação de complementação térmica de 1.433 

MW/mês, o despacho das termoelétricas nucleares além de ter 

um custo total por mês menor, ainda entrega mais energia na  

rede. No cenário onde houve a inclusão de uma termoelétrica  

nuclear e uma termoelétrica a gás, o custo aumentou 11,58%  

comparado ao cenário onde se tinha Angra 1 e Angra 2 

despachadas.  

 

 

 

 

 

Já no cenário 3, o pior cenário no que diz respeito a energia 

entregue na rede e no custo total por mês, no despacho de 

termoelétricas  a gás e a carvão, o custo aumentou 213,8% 

comparado ao cenário onde se tinha apenas as usina 

termoelétricas nucleares. 
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VIII.  CONCLUSÕES 

 

A termoeletricidade nuclear, como se pode constatar, 

apresenta um valor estratégico e econômico de extrema 

importância ao Brasil. 

Percebe-se pelo caso teste realizado que houve um 

aumento expressivo do custo total de complementação 

térmica para atender a demanda quando não se utiliza a 

termoelétrica nuclear.  

No que concerne ao atendimento a demanda de energia 

elétrica, verifica-se que a que a geração termonuclear é 

constante, como o que o pode ser constatado pelos dados de 

geração divulgados pela ONS. Isso, em outras palavras, é a 

garantia de uma operação não apenas confiável, mas também 

econômica, dado a disparidade de valores de custo por MWh 

necessário para atender a demanda se comparada a usinas 

termoelétricas de outras fontes. 

Além disso, a termoeletricidade nuclear com operação 

uniforme e constante acaba sendo, em suma, como uma 

termoelétrica de base, o que, dentro do contexto do POSHP, é 

uma estratégia que permite a capacidade de regular os 

reservatórios das usinas hidroelétricas ao longo de um período 

de planejamento.  

Reitera-se o fato de que uma geração térmica constante irá 

resultar num custo de geração mais baixo, tendo em vista a 

diminuição e/ou ausência de picos de complementação 

térmica. 

Além disso, pode-se constatar que a inclusão de Angra 3 

que possuirá 1.405 MW de potência instalada irá contribuir 

decisivamente para a redução dos custos de complementação 

térmica.   

Finalizando, espera-se que as questões econômicas e 

estratégicas da termoeletricidade nuclear sejam analisadas e 

discutidas pelos agentes do setor elétrico de modo a fomentar 

uma operação confiável e econômica com um programa de 

incentivo a geração de energia elétrica através de fontes 

termonucleares. 
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