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 Analisar a hidroeletricidade e a termoeletricidade no contexto do 
Planejamento da Operação.

 Discutir o aspecto estratégico e a segurança energética da 
termoeletricidade nuclear.

Objetivos
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 Reitera-se a grande importância da termoeletricidade para garantir o 
ótimo funcionamento dos reservatórios em um determinado período de 
planejamento.

 A termelétrica desempenha um papel fundamental no atendimento da 
demanda por energia elétrica em um Sistema Hidrotérmico.

Introdução
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  REDE DE TRANSMISSÃO

DEMANDA

GH GT I Geração

Transmissão

Consumo
E

GH: Geração Hidroelétrica; 
GT: Geração Termoelétrica; 
I: Importação de Energia Elétrica; 
E: Exportação de Energia Elétrica.

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
(POSHP)

Introdução
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Tipos de Usinas do Sistema Elétrico Brasileiro
Usinas Quantidade Potência (%)

Usinas Hidroelétricas 219 60,74

Usinas Termoelétricas 2.939 26,61

Pequenas Centrais 
Hidroelétricas

430 3,19

Eólicas 479 7,55

Usinas Termoelétricas 
Nucleares

2 1,28

Centrais Geradores 
Hidroelétricas

619 0,36

Usinas Fotovoltaicas 62 0,27

Total 4.750 100,00
Fonte: ANEEL (Novembro de 2017)

Introdução
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Fonte: Prof. Dr. Ivo C. da Silva Junior e Cigré
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Fonte: Prof. Dr. Ivo C. da Silva Junior e Cigré
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 Termoelétricas nucleares se apresentam como uma fonte 
complementar de base e constante ao longo do período de 
planejamento.

Geração efetiva das usinas de Angra 1 e 2 em 2016

Introdução

13/11/2017 9



 Estratégia de geração para cada usina, que minimize o valor esperado 
dos custos operativos no período de planejamento.

 Atender o fornecimento de energia elétrica dentro de um limite de 
segurança e confiabilidade. 

 Objetivo econômico do Planejamento da Operação é substituir, na 
medida do possível, a geração de origem termoelétrica, de custo 
elevado, por geração de origem hidroelétrica, de forma racional.

Planejamento Hidrotérmico
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 O custo do planejamento da operação é expresso pelo custo da geração 
da parte não hidráulica do sistema, ou seja, a complementação térmica 
(CT), formada pela geração térmica, déficit e importação. 

 CT (mês) = D (mês) – GH (mês)

Onde:
 CT = Complementação Térmica;
 D = Demanda;
 GH = Geração Hidráulica

Função objetivo   Minimizar o custo total da complementação térmica 

Planejamento Hidrotérmico
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 Matriz vem sofrendo alterações em sua composição dada a uma 
diversificação que inclui novas tecnologias, a realização de programas 
de eficiência energética, entre outros aspectos.

 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 baseado na hidroeletricidade.

Aspectos da hidroeletricidade no Brasil
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 Devido a uma série de fatos nos últimos 20 anos, foi necessário a 
definição de critérios operativos para despacho de usinas termoelétricas 
e retenção da água nos reservatórios.

 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 da demanda.

Aspectos da hidroeletricidade no Brasil
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 A energia elétrica torna-se cara para a sociedade devido à necessidade 
de utilização de geração a partir de termoelétricas convencionais

                                 Exemplo da função de custo de operação de um sistema não-hidráulico

Aspectos da termoeletricidade nuclear
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 Desenvolvimento e domínio da tecnologia nuclear no Brasil assegura ao 
país uma garantia estratégica de suprimento energético fundamental. 

 Existência de extensas reservas de urânio e a capacidade de 
fabricação de combustível garantem baixos custos e estabilidade de 
preço 

Aspectos da termoeletricidade nuclear
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 Estrutura de custo das usinas nucleares é mais semelhante com as 
usinas hidrelétricas.

 Usinas nucleares instaladas no mundo tem fator de capacidade que 
supera 90%.

Aspectos da termoeletricidade nuclear
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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%)



Ferramenta computacional de Sistema de Suporte à 
Decisão:

→ Otimização do Planejamento da Operação;
→ Baseada em Algoritmos Genéticos;
→ Sistema com usinas individualizadas.

Caso Teste Realizado
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 Horizonte de planejamento de dois anos, com discretização mensal de 
seus intervalos.

 Adotou-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. 

 Vazões afluentes naturais iguais à 80 % da MLT (Média de Longo 
Termo).

 Política operativa que busca deixar ao final do período de planejamento 
os reservatórios com volumes inicial e final em 100% do volume útil. 

Caso Teste Realizado
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Caso Teste Realizado

13/11/2017 19

 4 Usinas envolvidas;
1) Usina Hidroelétrica de Três Irmãos (807,5 MW) – Usina com 
reservatório;

 2) Usina Hidroelétrica de Promissão (264,0 MW) – Usina com 
reservatório;

 3) Usina Hidroelétrica de Barra Bonita (140,0 MW) – Usina com 
reservatório;

 4) Usina Hidroelétrica de Henry Borden (888,0 MW) – Usina a fio 
d´água;

 Potência Total = Demanda = 2.099,5 MW



Resultados - Afluência Natural do sistema
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Resultados - Geração Hidráulica e Complementação 
Térmica do sistema
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 Média de complementação térmica necessária = 1.433 MW/mês.

Cenário 1: para atender a complementação térmica média, as usinas 
nucleares de Angra 1 e Angra 2 foram despachadas;

Cenário 2:  para atender a complementação térmica média, despachou-
se a Usina de Angra 2 e 1 usina térmica a gás;

Cenário 3: para atender a a complementação térmica média, despachou-
se apenas usinas térmicas, sendo 1 a carvão e 5 a gás natural.

 Escolha das usinas se deu por meio da análise do deck de preços do 
Newave

Resultados
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Características das usinas no Cenário 1

Custo por mês no Cenário 1

Resultados – Cenário 1
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Características das usinas no Cenário 2

Custo por mês no Cenário 2

Norteflu-1 – Usina termoelétrica a gás

Resultados – Cenário 2
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Características das usinas no Cenário 3

Custo por mês no Cenário 3

Norteflu-1 / Norteflu-2 / Maranhão III /  Baixada Fluminense / Parnaíba IV– Usinas termoelétricas a gás
Candiota III – Usina termoelétrica a carvão

Resultados – Cenário 3
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 Comparação dos Cenários 1,2 e 3

 No cenário onde houve a inclusão de uma termoelétrica nuclear e uma 
termoelétrica a gás, o custo aumentou 11,58% comparado ao cenário 1.

 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 1.

Resultados - Resumo
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 A termoeletricidade nuclear apresenta um valor estratégico e 
econômico de extrema importância ao Brasil.

 Aumento expressivo do custo total de complementação térmica para 
atender a demanda quando não se utiliza a termoelétrica nuclear. 

 Garantia de uma operação confiável e econômica, dado a disparidade 
de valores de custo por MWh necessário para atender a demanda se 
comparada outras fontes.

Conclusões
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 Operação uniforme e constante, dentro do contexto do Planejamento 
Hidrotérmico, é uma estratégia que permite a capacidade de regular os 
reservatórios das usinas hidroelétricas ao longo de um período de 
planejamento.

 Geração térmica constante irá resultar num custo de geração mais 
baixo, tendo em vista a diminuição e/ou ausência de picos de 
complementação térmica.

 Angra 3 (1.405 MW de potência instalada) irá contribuir decisivamente 
para a redução dos custos de complementação térmica.  

Conclusões
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 Questões econômicas e estratégicas da termoeletricidade nuclear 
sejam analisadas e discutidas pelos agentes do setor elétrico.

 Operação confiável e econômica com um programa de incentivo a 
geração de energia elétrica através de fontes termonucleares. 

Conclusões
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Contato: 

Reinaldo Fugitaro Otobe Junior (UFABC) – rei.fugitaro@gmail.com

Perguntas
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