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Resumo - O impacto sócio-econômico sofrido pela população lindeira, decorrente do rebaixamento 

prolongado do nível d´água do reservatório, vem causando grandes conflitos pela utilização dos 

recursos hídricos. O maior exemplo, nesse cenário, é o lago de Furnas com seus 3500 km de 

perímetro. 

Em busca de uma mitigação desses impactos, este artigo vem mostrar que é possível a adoção 

de um modelo de operação que pondere os interesses das populações de jusante (interessada na 

regularização de vazões) e de montante (interessada em um deplecionamento menos intenso e de 

menor duração).  

Este debate vai crescer no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica, à medida que estes se 

organizarem. 

 

 

Abstract - A social-economic impact, endured for the people that leave near the reservoir, as a 

resulting of the long period of reduction of reservoir water level, are motivating considerable 

conflicts for the use of water resources. The major example for this is the Furnas Lake with 3500 

km of perimeter.  

Looking for a solution to mitigate the impact, this article shows that it is possible to adopt an 

operation model that weighs the interests of downstream population (concerned in outflow 

regularization) and upstream population (concerned in a decrease level of reduction less intense and 

minor duration). 

This argues will increase in the Watershed Committee scope, in agreement that this will be 

organized.  
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Palavras-chave - Furnas, Operação de reservatórios 

 

 

INTRODUÇÃO 

A exploração de reservatórios, incluídas, aí, a construção e a operação dos mesmos, está 

sujeita, hoje, a critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Águas – ANA, no caso de águas 

federais, ou órgão estadual equivalente, para águas estaduais. Em verdade, esses critérios, 

notadamente no caso de reservatórios associados à geração hidrelétrica, estão a exigir definições, 

que deveriam estar no ato de outorga do mesmo, ressalvando-se possíveis modificações, que a 

própria evolução da sociedade passará a exigir. Hoje, já à luz da legislação, observa-se que os 

Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs poderão ter um papel decisivo nessa exploração, captando, 

com mais propriedade,os interesses e evoluções locais. 

Enfocando, com mais cuidado, o caso dos aproveitamentos hidrelétricos, é fato histórico e 

notório a primazia do setor elétrico sobre os demais interesses. A própria lei de criação da ANA (lei 

9984/00) ressalta que a operação dos mesmos será feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 

– ONS, em consonância com a ANA, independentemente do domínio do rio, posto serem essas 

acumulações resultantes de obras federais (concessão de uso de potencial hidrelétrico), conforme 

artigo 26 da Constituição Federal. 

Ora, a lei consolida uma prática, que tem levado a uma centralização danosa às comunidades 

vizinhas desses lagos, tendo como excusa o interesse público maior, que é o atendimento nacional 

de energia elétrica, e embasando-se em previsões econômicas frágeis, que induzem a um pretenso 

“ótimo”. A história recente do setor elétrico, com destaque para os períodos pré-racionamento e 

pós-racionamento, prova que tal ótimo é apenas uma figura de linguagem. Assim, não se alcançou o 

“ótimo global”, tendo, sim, atingido o “péssimo local”. 

As populações próximas aos reservatórios têm sofrido enormemente, com os sensíveis 

deplecionamentos, não apenas pelas intensidades, mas, sobretudo, pelas suas durações. Pode-se 

citar casos objetivos, como a impossibilidade recente de navegação em Itaipu, ou o prejuízo a 

culturas permanentes irrigadas no Vale do São Francisco. 

Há aqueles que defendem essa operação, posto que tais obras foram realizadas com o fim 

precípuo de geração elétrica. Entretanto, a sociedade e sua evolução mudam padrões, valores e 

preferências estabelecendo nova prioridade de interesse público. A ela, governo e demais agentes 

devem se submeter. A situação atual do parque gerador nacional permite uma mudança de critérios 

operativos, pois a existência de uma significativa capacidade termoelétrica instalada serve para 

complementar a geração de origem hídrica, o que originalmente cabia aos próprios reservatórios. 
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Em verdade, tal mudança de postura poderia ajudar na viabilização da geração térmica que seria 

vista como fator de complementaridade e não de substituição às hidrelétricas. 

Esse artigo analisa, de uma forma técnica, a mudança de paradigma na operação de um 

reservatório. Para maior compreensão e modelagem, analisam-se, primeiramente, dois interesses 

locais, complementando a análise, em seu fim, com a geração de energia, que alcança interesses 

regionais, em seu sentido maior. Assume-se que o objetivo inicial de um reservatório era a 

regularização de vazões. Não há dúvidas do amplo interesse que isso desperta para todos os 

usuários de jusante, garantindo lâminas d’água mínimas para navegação, diluição, captação diversa, 

dentre outras. Entende-se regularização de vazões como sendo a busca por uma vazão defluente a 

mais constante possível (próxima à média de longo termo). 

Esse foco primeiro privilegia a população de jusante, em detrimento daquela lindeira ao lago. 

Esta última sofre com os intensos e longos esvaziamentos do lago, prejudicando as diferentes 

atividades, com destaque para a nascente “indústria do turismo”. Assim, como se houvesse um 

grande debate em nível do CBH, a população prejudicada pede que se pondere seus interesses, 

contrapondo-se àqueles da população de jusante. Aceita-se que o reservatório cumpra a sua função 

regularizadora, mas que reduza essa ação, minimizando os efeitos sobre as atividades na sua borda. 

Esse segundo objetivo deve ser incorporado com seus parâmetros “intensidade” e “duração”, 

revendo uma possível outorga primeira, em que apenas os níveis máximos e mínimos operativos 

são definidos. Para tanto, neste artigo, utiliza-se uma metodologia robusta, que não incorpora dados 

econômicos, pois a volatilidade dos mesmos expõe a decisão a um enorme risco, como tem 

demonstrado os modelos utilizados pelo setor elétrico. Além disto, no âmbito de um comitê de 

bacia, seria muito mais fácil a sua compreensão e uso, possibilitando que os agentes ponderem os 

objetivos conflitantes de uma maneira direta e clara. 

O caso escolhido para exemplificar foi o do aproveitamento hidrelétrico de Furnas. Tal 

escolha resultou de sua importância para o setor elétrico, sendo o principal regularizador da 

“Cascata do Paraná”. De outra parte, embora não seja o maior volume acumulado no país, é o maior 

perímetro, com aproximadamente 3500 quilômetros, o que implica em maior impacto social sobre a 

população lindeira, combinado, ainda, com um recente e intenso aumento das atividades 

econômicas baseadas nas suas águas. 

Enfim, o objetivo principal deste texto não é a proposição do modelo matemático apresentado. 

Ele serve, aqui, para ilustrar a discussão que está por vir, com a organização e fortalecimento dos 

CBHs. Evidencia, também que pequenas perdas para alguns pode implicar ganhos significativos 

para outros. Não se preocupa com metas sociais, que seguramente, resultam, mais tarde, em 

crescimento econômico. 
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HISTÓRICO DE FURNAS 

A Central Elétrica de Furnas foi criada em 28 de fevereiro de 1957, através do decreto federal 

número 41.066, com o desafio de sanar a grave crise energética que ameaçava os três principais 

centros socioeconômicos do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje, a Empresa 

conta com dez usinas hidrelétricas e duas termelétricas. São 42 subestações e 18.000 km de linhas 

de transmissão. 

A Usina Hidrelétrica de Furnas, figura1, foco do estudo de caso, foi a primeira usina 

construída pela empresa. A barragem está localizada no curso médio do rio Grande, no trecho 

denominado "Corredeiras das Furnas", entre os municípios de São João da Barra e São João Batista 

do Glória, em Minas Gerais. É administrada indiretamente pelo Governo Federal, através de 

vinculação ao Ministério de Minas e Energia, e controlada pela ELETROBRÁS. 

Sua construção começou em julho de 1958, tendo, a primeira unidade, entrado em operação 

em setembro de 1963 e a sexta, última prevista em projeto, em julho de 1965. No início da década 

de 70, foi iniciada sua ampliação para a instalação das sétima e oitava unidades, totalizando 1.216 

MW, o que colocou a obra entre uma das maiores da América Latina.  

 

 

 Figura 1 – Represa de Furnas em dois momentos distintos: reservatório cheio e vazio  

 

O Reservatório de Furnas tem cerca de 1500 Km2 de superfície e perímetro de 3500 Km, 

banhando 34 municípios (figura 2), com população de 800.000 habitantes. O enchimento do 

reservatório de 22,95 bilhões de m3 e volume útil de 17,21 bilhões de m3 ocorreu em 1963. O 

projeto do aproveitamento prevê uma variação de cota entre 768 e 750m (nível máximo e mínimo 

de operação). 
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                          Fonte: http://www.praiasdeminas.com.br 

Figura 2 - Municípios do Entorno de Furnas 
 

Segundo Engel (2000), o rebaixamento prolongado do nível das águas do reservatório de 

Furnas, resultante de condições hidrológicas desfavoráveis e de outros problemas do setor elétrico 

brasileiro, somado aos percalços na programação de entrada em operação de novas centrais e de 

linhas de transmissão, resultou em perdas significativas para os usuários das águas do Lago de 

Furnas. Estes passaram a pleitear uma cota mínima de operação do lago (762 m), além de recursos 

para tratamento dos esgotos urbanos. Dados da Associação dos Usuários do Lago de Furnas -ASUL 

mostram que os principais impactos do deplecionamento foram: 

• redução no movimento de turistas em 70%; 

• diminuição de 40 % na produção agrícola; 

• transtorno nas propriedades lindeiras para a dessedentação animal; 

• redução na qualidade e quantidade de peixes; 

• redução sensível no volume de diluição para a qualidade do Lago; 

A figura 3 mostra o comportamento do reservatório no período de 1998 a 2000, época de 

maior crise. Hreq se refere ao valor solicitado pela população da ASUL. Neste período, pode ser 

observado que em 25% do tempo a usina operou em uma condição que não viesse a causar grandes 

danos para as populações que residem no entorno do lago (acima de 762 m). 
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COMPORTAMENTO DO LAGO DE FURNAS
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Figura 3 - Conduta do lago entre 1998 e 2002 

 

 

O MODELO 

Como se comentou na introdução deste artigo, os modelos empregados pelo setor elétrico 

estão sujeitos a uma série de incertezas, que os torna pouco robustos e, obviamente, de difícil 

compreensão por parte da sociedade. Destacam-se, nesta série, parâmetros econômicos, tais como a 

taxa de desconto, os custos de geração térmica e o custo do déficit, sendo que os dois primeiros 

estão submetidos à grande influência externa e o segundo é, ainda, pouco definido tecnicamente, 

funcionando mais como um parâmetro regulador. 

Ainda falando de incertezas, os modelos projetam demandas e expansão do parque gerador, 

que quase nunca se materializam, notadamente a ampliação da geração. Observa-se, da crise recente 

do setor, que era prevista uma expansão, fortemente baseada em termeletricidade, que não ocorre e 

nem vai ocorrer como prevista. Além do mais o setor elétrico busca um ótimo global, ouvidando-se 

das necessidades locais, ou, quando muito, incorporando alguma restrição ambiental, como vazão 

mínima defluente. 

Quando se discute no âmbito de um comitê de bacia hidrográfica, os interesses espaciais se 

destacam, diferenciando-se da lógica global, admensionalizada. Aí, contrapõe-se posições que têm 

nomes e endereços. Assim, há de se ponderar esses objetivos, que nem sempre são divergentes. O 

destaque dado aqui é para o conflito existente entre a população à jusante de um reservatório e a que 

vive no seu entorno. Ambos querem critérios estáveis e claros, para a operação do reservatório, e 

não se satisfarão com operações e extremos, justificadas por problemas macroeconômicos, distantes 
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da suas compreensões. Logo, o modelo do setor elétrico não preenche qualquer requisito, para um 

debate e decisão no âmbito dos CBHs. 

Tendo em vista a diversidade de usos à jusante, bem como sua incerteza, quanto à expansão, 

tem-se que buscar um critério neutro de operação, como já se disse. Então, o reservatório deveria 

perseguir, quanto à vazão defluente, a vazão média de longo termo, definindo uma política de 

operação de minimização do desvio-médio quadrático, ao longo do tempo. Ou seja: 

( )
2

1
min ∑

=

−=
T

i
di

Q
QQz

di

  (1) 

 

Sujeito a: 

( )∑
=

−+=
T

i
diaiot QQVAVA

1   (2) 

tVAVAVA t ∀≤≤ ,maxmin   (3) 

 

onde: 

Q  - Vazão média (m3/s)  

Qdi - Vazão defluente no instante i (m3/s) 

Qai - Vazão afluente no instante i (m3/s) 

VAt - Volume regularizado (m3) 

VA0 - Volume morto (m3) 

VAmin - Volume mínimo (m3) 

VAmax - - Volume máximo (m3) 

 

Essas equações revelam, na verdade, um antigo método gráfico, conhecido como “fio 

estendido” ou Conti-Varlet. Pode -se resolvê-lo por diferentes processos, mas a programação 

dinâmica tem –se mostrado mais eficiente, segundo Santos (1993). As figuras 4 e 5 mostram, para o 

lago de Furnas, o efeito regularizador alcançado, utilizando–se somente este critério. As figuras 6 e 

7 apresentam, respectivamente, as curvas de duração de vazões e de nível ao reservatório. 
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Figura 4 – Regularização do volume do reservatório de Furnas 

 

 

Figura 5 – Hidrograma de Furnas com e sem regularização 
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Figura 6 - Curvas de duração das vazões afluente e regularizada 

 

 
Figura 7 - Curva de duração do nível do reservatório 

 

Como pode ser observada do comportamento do espelho d´água, a população lindeira sofre, 

em benefício dos de jusante, intensamente com o deplecionamento. Não só a intensidade do mesmo, 

mas sobretudo a duração. Caso fosse só a intensidade, a discussão poderia se concentrar no nível 
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mínimo operativo (Hmin), procurando elevá-lo. As figuras 8 e 9 mostram como será a regularização 

de Furnas, seguindo o critério adotado, e comparando com uma redução do volume útil para 2/3 

e1/3 de seu valor nominal, representando uma elevação no mínimo para 758 m no primeiro caso e 

763,5 m no segundo. 

 

 
Figura 8 - Efeito de redução do volume útil sobre a vazão regularizada 

 

 
Figura 9 - Efeito de redução do volume útil sobre a cota mínima 
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A redução do volume útil seria uma demanda evidente da população local, e poderia ser 

atendida, em certa medida, sem maiores perdas. Lembre-se que a curva cota-volume tem forte 

concavidade, representando, em seu início menor inclinação, o que leva a significativos ganhos de 

cota para pequenas perdas de um volume útil. Mas, essa perda pode ser essencial para períodos 

longos de escassez hídrica. Preferível seria mudar o critério operativo, preservando a parte inferior 

do volume acumulado apenas para casos extremos. Propõe-se, então, uma evolução da função 

objetivo, dada em (1), incorporando aí, uma penalização para níveis indesejáveis do reservatório, 

que poderia ser crescente conforme se desviasse da faixa desejada. A figura 10 mostra essa curva de 

penalidade, ressaltando aí, que o fator apenador (kp) cresce tanto para níveis mais baixos, quanto 

para mais altos, em relação à faixa desejada. 

 

Cota (H)

Hmáxfaixa
adequada

   Kp 

0

Hmin 

 
Figura 10 - Comportamento do fator apenador (Kp) 

 

Logo, a função objetivo evoluiria para: 

( )[ ]∑
=

+−=
T

i
idi

Q
kpQQz

di 1

2
min   (4) 

Sujeito às mesmas restrições anteriores, e sabendo que: 

( ) ( )( )ttt VAgfHfkp ==   (5) 

 

Para que se possa ponderar a adequada influência de cada parcela da função objetivo na 

operação do reservatório, utilizou-se dois fatores de penalização W1 e W2, conforme a expressão 6. 

O uso de penalidades irá permitir que sejam realizadas simulações para diferentes combinações de 

pesos, objetivando a visualização do efeito na regularização do nível do reservatório. 

( )[ ]∑
=

⋅+−⋅=
T

i
idi

Q
kpWQQWz

di 1
2

2
1min   (6) 

Sujeito a: 

W1 + W2 = 1 e restrições (2) e (3). 
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As figuras 11, 12 e 13 apresentam a simulação para o lago de Furnas, para uma penalidade, 

sem faixa morta, onde se adotou como alturas de referência, cota máxima, 66% da cota máxima e 

33% da cota máxima, respectivamente, com W1 = 0.0001 e W2 = 0.9999 para exemplificação da 

influência do fator kp. 

 

 
Figura 11 – Penalização à intensidade do deplecionamento com nível de referência  

igual a cota máxima 

 

 
Figura 12 - Penalização à intensidade do deplecionamento com nível de referência  

igual a 66% da cota máxima 
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Figura 13 - Penalização à intensidade do deplecionamento com nível de referência  

igual a 33% da cota máxima 

 

As figuras 14 e 15 apresentam as curvas de duração de vazões e cota, para uma simulação 

com diferentes combinações de pesos W1 e W2, com altura de referência na cota máxima. 

 

 
Figura 14 – Curvas de duração de vazões para diferentes pesos 
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Figura 15 -Curvas de duração de altura para diferentes pesos 

 

Uma visão mais aprofundada, da realidade local, acusa que não só a intensidade do 

deplecionamento afeta os circunvizinhos do lago. O tempo em que o espelho d’água permanece 

baixo é, sem sombra de dúvidas, de enorme importância. O caso específico evidencia que a 

significativa duração de um deplecionamento intenso é que causou a falência generalizada das 

pousadas e outras estruturas de turismo. Portanto, a fictícia negociação entre as populações de 

montante e de jusante da barragem deverá ponderar a regularização para jusante com a intensidade 

e duração do deplecionamento. 

A proposta deste artigo é no sentido de se estabelecer uma “janela móvel”, para se obter o 

nível ponderado nos últimos Tj meses. Tj pode ser, por exemplo, um semestre ou um ano. Então, 

tem-se am revisão na expressão (5), transformando-a em: 

( )∑ ∑
= −= 











+−=

T

i

i

Tij
jdi

Q
jdi

kpQQz
1

2
min   (7) 

 

Mais uma vez serão utilizados fatores de ponderação, de modo que a expressão (7) será 

contemplada com os ponderadores W1 e W3. As simulações a seguir visam estabelecer uma análise 

da influência de cada fator na regularização. 

( )∑ ∑
= −= 











⋅+−⋅=

T

i

i

Tij
jdi

Q
jdi

kpWQQWz
1

3
2

1min   (8) 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      15 

Sujeito a: 

W1 + W3 = 1 e restrições (2) e (3). 

 

O efeito da regularização pode ser observado através da figura 16 e 17, onde se adotou uma 

penalidade para a duração do deplecionamento cerca de 1000 vezes a parcela dos mínimos 

quadrados, utilizando-se uma janela móvel de seis meses. Desse modo, a figura 16 equivale à 

regularização utilizando-se exclusivamente o método de Conti-Varlet, sem qualquer penalidade. 

 

 
Figura 16 – Regularização sem efeito de penalidade ao deplecionamento 
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Figura 17 – Efeito da penalidade ao deplecionamento 1000 vezes maior que a 

parcela do desvio quadrático 

 
As figuras 18 e 19 apresentam o efeito de diferentes penalidades nas curvas de duração de 

vazões e de cota, respectivamente, onde se observa que o reservatório permanece com maiores 

níveis quando maiores penalidades são adotadas para o deplecionamento. 

 
Figura 18 – Curva de duração de vazões para diferentes penalidades ao deplecionamento  

(janela de 6 meses) 
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Figura 19 - Curva de duração de nível para diferentes penalidades ao deplecionamento 

(janela de 6 meses) 

 

De uma maneira elementar, desprezando o efeito sistêmico, poder-se-ia incluir, nos debates 

sobre os diversos interesses a geração de energia elétrica. Simplificadamente, se o objetivo fosse 

apenas maximizar a geração no próprio aproveitamento, a estratégia operativa se aproximaria da 

manutenção do nível em seu valor máximo, obtendo-se máxima potência. Eventualmente, poderia 

se ter pequenos rebaixamentos para permitir futuras acumulações de água, que, caso, contrário, 

seria vertida, face à limitação de engolimento das turbinas. Nota-se assim, que a estratégia de 

maximização da geração local é muito próxima dos interesses da população vizinha ao lago, não 

sendo, em princípio, necessário incorporar tal interesse na função objetivo. Basta ponderá-lo junto 

com a aversão ao depleciamento. 

Como ilustração, os dados da tabela 1 apresentam a geração média anual, para cada caso aqui 

simulado.  
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Tabela 1– Geração média de energia elétrica para diferentes condições operativas 

PESOS PONTOS W1 W3 
ENERGIA MÉDIA 

[MW] 
1 1 0 699.43 
2 0.5 0.5 699.41 
3 0.005 0.995 699.68 
4 0.001 0.999 700,83 
5 0.0005 0.9995 702.76 
6 0.0001 0.9999 712.14 
7 0.00005 0.99995 719.67 
8 0.00001 0.99999 740.40 
9 0.000005 0.999995 747.90 
10 0.000001 0.999999 760.16 
11 0.0000005 0.9999995 763.80 
12 0.0000001 0.9999999 766.46 
13 0.00000005 0.99999995 766.75 
14 0 1 767,43 

 

Do ponto de vista sistêmico, há que se considerar que a geração elétrica extrapola os 

interesses locais. Historicamente, a geração hidrelétrica era responsável por quase a totalidade da 

produção elétrica, não havendo complementaridade térmica sensível por falta de capacidade 

instalada e pelos altos custos. Embora os programas de expansão da capacidade térmica, nos 

últimos anos, tenham sido um relativo fracasso, não se pode esquecer que hoje se tem uma 

significativa potência termelétrica. Nos sistemas onde a geração termelétrica é significativa, a 

hidrogeração funciona na base, não exigindo reservatórios de regularização para fins energéticos. 

Este parece ser o caminho para o nosso sistema. Dia a dia a relativa capacidade de regularização 

diminui, com a entrada de novas hidrelétricas associadas a pequenos reservatórios (tempos de 

enchimento relativamente pequenos). Logo, contar com a acumulação dos reservatórios, para esse 

fim tem-se tornado de menor importância. Necessita-se, sim, de mudanças de critérios na operação 

eletro-energética, respeitando, de forma mais objetiva, os interesses locais, que serão, certamente, 

impostos por CBHs bem organizados. 

Finalmente, explorando-se a disputa “Regularização de Vazões x Nível”, pode-se, para 

diferentes pesos para cada interesse, utilizar-se da técnica de “trade-off”, para decisão multi-

objetivo. No eixo das abscissas se encontra o desvio padrão normalizado, que equivale à relação: 

“desvio padrão pela média”, relativa à vazão defluente. No de ordenadas, situam-se as relações 

“desvio ao nível de referência pelo nível de referência”, sendo que esse desvio é calculado como 

desvio-padrão, substituindo-se a média pelo valor de referência. Obtém-se, assim, o gráfico da 

figura 20, onde cada ponto corresponde a uma certa ponderação para os distintos objetivos. 

Destaca-se, aí, a área “do joelho da curva”, onde se supõe estar os pontos mais robustos. 
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Trade-off
Spline Interpolation
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Figura 20 – Trade-off para decisão multi-objetivo 

 

Os pontos 8, 9, localizados no “joelho da curva” de “trade-off” são uma boa estimativa para 

que se adote as penalizações W1= 1E-5 e W1 = 5E-6. Para este caso pode ser verificado que a cota 

762 m, que hoje seria mantida no reservatório em 40% do tempo, passara para 90 % no primeiro 

caso e  para 95 %, no segundo. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados demonstraram uma significativa margem de negociação, a se 

explorar, na definição de critérios operativos e de reservatórios, permitindo equilibrar os interesses 

de jusante bem como os de montante da barragem. As perdas na regularização de vazão, com 

efeitos diretos sobre o setor elétrico, são compensadas pelos benefícios oriundos do esvaziamento 

menos freqüente e de menor duração. 

O que ocorre em Furnas não é exceção, sendo que os lindeiros da UHE Caconde (320 km de 

perímetro) na cabeceira do Rio Pardo, têm tido perdas significativa, face à uma operação que sufoca 

o turismo nascente. O aparato legal, Santos (2003), vigente embasa os interesses locais, mas a 

mobilização regional ainda é tímida. Um fortalecimento dos CBHs reverteria este quadro, 

magnificando e organizando os interesses. 
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