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"line strategic est un enseable de decisions 

condltlonnelles del'inissant les actes a 

accompllr eu foncti.on de toutes les 

circonstancer; susceptible» de se presenter 

dans le futur. 

Definir une strategic, c'est établir la tabic* 

de toutes les situations auxquelles on 

pourrait etre confronte et choislr dès 

1»origine la decision que l'on prendralt en 

face de chacune d'elles", 

Pierre Masse Le Plan on 1' anti-hazard. 
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1. Introdução 

De acordo com as últimas estimativas /!/ a capacidade nu 

clear a ser instalada na Região Centro Sul do Brasil deverá crescer con 

tlnuamente a partir de 1976/77 até atingir de 40 a 60.000 MYe no ano 

2000» Ho fim do século a capacidade instalada na região devera repre 

sentar cerca de lo£ da capacidade total instalada no sistema» 

Fará faser face a um tal programa deve-se tratar devida 

mente do problema do abastecimento do combustível necessário par* a> ope 

ração das centrais e equacionar o problema da demanda de componentes pa 

ra evitar uma forte pressão em nossa balança cie pagamentos que causaria 

uma importação contínua de centrais, combustível, serviço* e "know-how* 

estrangeiros. 

Deve-se, portanto, lançar uma estratégia a longo preso 

visando a participação crescente da Indústria nacional no pi crgras»* nu 

"Clear, pelo aumento contínuo do indica de nacionalização na construção 

das centrais e nas diversas etapas do ciclo do combustível. 

Considerando-se problemas denta natureza e que se fite-

ram necessários, em todos os países am programas nucleares, análises de 

listemas e estudos de estratégias a longo prazo objetivando definir as 

conseqüências para economia nacional, como um todo, da adoção de dife

rentes estruturas do parque gerador no atendimento do crescente mercado 

:onsunidor de energia elétrica. 

No Brasil a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi o 

primeiro órgão a se preocupar com estudos a longo prazo e de estrate* 

gias de centrais elétricas /2/ /5/ /k/ /5/. Um dos modelos matemáti

cos A / /5/ desenvolvidos na CKZff foi adotado pelo grupo de trabalho mis 

to CBER/EL3TR0BRÁS/EAEA culminando com a recomendação ao Governo do Bara 

sil da construção de uma primeira central nuclear da ordem de 5O0*We/6/ 

Esta central aerk a Central Nuclear de Angra dos Reis que terá uma capa 

cidade final de 630 MWe líquidos, devendo entrar em operação em 1976/ 

W7. 
Uma vez que o programa a curto prazo esta sendo seguido 

com sucesso a Comissão está agora concentrando seus esforços em preparar 

o país para o programa nuclear a lougo prazo dentro das metas e diretri^ 

zes governamentais. 
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2. A necessidade do estudo de estratégias 

Coa a finalidade da escolha de diferentes tipos de cejflBnto 

trais para a Introdução cs um dado sistema elétrico tem-se feito slsr~"* b a 

màtlcamente comparações baseadas no custo da energia gerada(quilovatt|É?r e 

hora) por cada unidade, em função de um certo fator de capacidade escsm**10*1 

lhido arbitrariamente e de um custo fixo para o combustível (convenclmV* c a 

nal ou nuclear). As decisões tomadas cos>. oase nestes resultados geram 

mente não levam, em conta as característiru^ particulares do slste%C out 

elétrico onde a nova unidade será inserida nem as características ásmrest 

melhor operação das diversas unidades em. determinadas regiões da curva» 

de carga do sistema. < a l s 

Assim nao se trata de somente atender a demanda em cnemierto 

gia requerida pe"».o sistema, isto é,da pvoouçUo dos kWh necessárior- rc&mrca- o 

também de atender a denanda de potência »<>s períodos mais crítico; Mao. 

particularmente da demanda de ponta (kW). Ora, cada unidade n&V e&ti^etos 

necessariamente disponível permanentemente (centrais hidroelétricas ,«i> pr 

por exemplo) e sua produção de energia ̂  atencümento da pot ene.'a -»ri» 

segundo o tipo de central. Deve-se, poi>- exigir serviços diferentes***0 

de cada unidade para se atingir una exploração ótima do sistema» «es-tc 

Os pzinclpaià fatores que flevem ser considerados na dei 

finiçao dos diferentes serviços a serem rt.Oifc&dos pelos diversos tiffc3 e 

pos de centrais, operando em conjunto no sistema são: a estrutura del*entf 

demanda, a disponibilidade das diversas usinas, o fator de capací.dadeff>&Arc 

e a vida útil das diferentes centrais. ;lis 

0 fator de capacidade (1) ue una central, por exemp:io,ea 

determinado por sua classificação na ordfw: do aerlto, isto o as 1wÍÍT_*ütdí 

trais com custos de proporcionais menores preenchem, preferencial montmf*0 * 
a base do diagrama de carga. Por sua vez a classificação de uma certa* 

central na ordem de mérito cairá com o passar dos anos, devido a introj 

(1) Fator de capacidade anual é a relação entre a energia realmente prd 

duzlda pela central elétrica dentro ei este período e a energia quei 

poderia produzir caso operasse a plena carga. 
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kição no s i s t eaa de novas centrais cosi custos de combustível Menores, Por 
anto comparar a economia de usa central nuclear con una central a óleo , ^ 
a base do custo de geração cosi um certo fator de capacidade estático,7*j5í 
or exemplo e um enfoque que poderá levar a conclusões incorretas, pois 
gnora o e f e i t o do sistema sobre a evolução futura do fator de capacidade 
• caõa usina» 

A evolução do fator de capacidade de cada unidade geradora 
! outros fatores que devem ser considerados na definição do serviço a ser 
restado por cada unidade do sistema estão analisados no Anexo-I. 

Para se julgar o mérito relativo de diversos t ipos de cen 
rals é necessário que se considere o custo global do sistema dentro de um 
erto horizonte de estudo, levando em conta a evolução futura, H a influen 
tia mútua que as centrais cau3aw umas sobve as outras dentro desta evGlu-
fão. I s t o exige a análise da influenc.!.;«. sobre o custu do s*stt;«a de pro 
|etos a l ternat ivos , i s t o é , de conjuntos ou estratégias de centra i s ,a lon 
;o prazo. 

Os estudos a longo prazo são especialmente necessários no 
:aso da geração nucleo-elétrlca, devido às características inerentes dos 
'eatores nucleares e do c i c lo do conbuKí-ível, 

No caso de centrais nucj.teares a padronização de equlpajBfm 
tos é necessária se a indústria nacional for chamada a participar - a t i v a 
lente no programa, com perspectivas de interesse econômico, uma vez que a 
•adronizaçSa de componentes e principalmente »Io combustível é v i ta l - para 
L diminuição dos custos envolvidos» 

! As3im famílias de centrais,convencionais e nucleares,e nao 
inldades isoladas devem ser coniparaãas infere s i levando-se em considera
rão as diversas fases da indústria do • , iclo de comest íve l , a saber: 

[ - necessidades em combustível convencional (carvão ou ó l eo ) ; 
- r.ece33íiad53 em ainério nuclear (prospecçao e beneficiamento); 
- necessidades em enriquecimento do urânio (trabalho de separação e 

urânio natural necessários); 
- necessidades em fabricação de elementos eophu^tívei*; 
• necessidades em reproiessamen:. dos elementos combustíveis irradia 

dos. 
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Os custos dos diversos processos envolvidos no ciclo àoM 
combustível nuclear são altamente dependentes do volune das operaçoesjfl 
e coao estes aumentam com o tempo» os estudos devem ser re&13*ados a ^ 
longo prazo. M 

Ha ainda o fato peculiar à energia de origem nuclear , B 
de que os reatores de primeira geração (reatores térmicos)» simultânea^ 
mente com a produção de energia» produzem combustível (plutonio)que p o « 
de ser estocado vpara emprego em reatores de segunda geração (reatores^ 
superconversores) ou- empregados nos próprios reatores de primeira gers. Jl 
çao (reciclagem de plutónlo) o que Indica a necessidade de uma análiseM 
Integrada, dos dois tipos de centrais nucleares» ou estratégia* mistas^| 
envolvendo a combinação de mais de um tipo de reator. Estas considera m 
ções ampliam o horizonte de estudo a ser considerado. 

«. "i-

A introdução de uma nova central no parqut. «.or? 3 or df.-vc i 
ser decidida com» vários anos de antecedência para levar cm. cotiza o sf.u < 
período de construção e o atendimento ordenado da demanda do sistema ; ; 
como a propria central tem uma vida útil de asais de 20 anos,. -\ deci.:Jfo i 
de se Instalar uma nova usjna e uma decisão de impli- : ~ u»ngo pra i 
zo» pois a nova unidade terá uma vida útil durante a qual o rusto rir: 1 
combustível e outros parâmetros econômicos são incertos, Isvo implica 1 
na necessidade de estudos de sensibilidade i3to é, da influf-K.ia da va 1 
riaçao de parâmetros a longo prazo» sobre as decisões a r.c.vi •=» tomadas \ 
a 'curto prazo. 

Desde que a vida útil de uma central nuclear '- estimaria 
em 20/30 anos, neceasarlamente deva se faser previsões .,r,brt- ú»te pe
ríodo de tempo para definir a maneira pela qual a energia produzida 
por esta central irá se somar a energia proveniente de outr.*?; usinas 
para atender a curva de demanda de ponta c energia do parque gerador 
que» por sua vez» resulta de e3tudos de mercado a longo prazo. 

Sabe-3e» também, que desde a localização de uma jazida 
de urânio até a sua utilização no reator, como elemento combustível, é 
necessário transcorrer um prazo ia ordem de 7 a 9 ano3, come decorrên
cia do processo de industrialização (beneficlamento, conversão, enri
quecimento e fabricação do elemento combustível). 
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Todos estes fatores e ainda os relacionados ao reprocess* 

unto do combustível Irradiado no reator, que se extenue além da vida da 

irópria central, exige» estudos com horizonte de, pelo menos, 30 anos. 

Não ha sentido, portanto, sob pena de graves equívocos,li. 

litar o horizonte de analise ao prazo de uma administração ou outros pra 

cos fixados aleatoriamente e sem nenhuma relação com o problema específi 

•o cm análise. 

E importante, entretanto, que os estudos de estratégias 

te jam continuamente renovados devido a evolução tecnológica e novas in 

formações que vão surgindo com o passar dotempo, como as correções que 

le fazem necessárias sobre a trajetória de w& foguete lançado regando uma 
certa direção, laas que necessita de pequenas ajusta para atingir o seu ob 

jetlvo final. 

Devido a todas as considerações feitas ate aqui > os pro

cessos de análises de estratégias Incluindo as necessidades '•. longo pra
zo das indústrias de apoio são ua tar.to complexos e-exigem <> uso c»e com

putadores, a menos que se façam simplificações extremas que de certa na» 

neira, viriam a invalidar os resultados. 
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I Os códigos atualmente utilizados nos diversos paísei 
para estudos de estratégias sàb baseados ea modelos matemáticos que 
são ea última análise de dois .tipos : 

- Modelos de otimização /J5//T/ 
- Modelos de simulação / 8 / 

Ho- primeiro caso o modelo- calcula a estrutura óthm, de M 
•latem*, ou seja a participação percentual de cada tipo de usina par* "-' 
atender a demanda total de modo a otimizar una certa função objetiva, 
A otimização pode visar a minimlzaçâo do custo de produção de ener 
gia, á ml n1«1 ração do consumo de combustível nuclear, a minimlzaçâo da 
utlllsaçao de moeda estrangeira etc, depci^endo da política energetici 
ca adotada na região em estudo.. Deve-se fazer bem claro que -um*, oti jj 
mixação não implica nas outras. '• 

Nos modelos de simulação por sua vez, simula-se a eŝ  
trutura do sistema e calcula-se o custo Jo geração correspondente, o 
consumo de combustível, etc. Heste iiltísK. caso a solução o tin* er» re 
lação a um dado objetivo pode ser encontrada veriando-se conveniente, 
mente os dados de entrada. 

Na discussão que segue, procurar ~se-á \%nv uma ritf.éia • 
do qua seria um código geral para análise de estratégias de centrais • 
para depois comparar este código geral con os códigos atualmente em || 
uso na CHE2J. |! 

Na figura 1 tem-se o bloc*» diagrams de ura código bas_ . 
tan te completo. -S 

Nos blocos(de dmdtsde entrstfa tem-se as Informações q^s J 
caracterizam o sistema gerador (curvas de crescimento do demenõp. em 
ponta a energia do mercado) , dados da conjuntura econômica pertinen 
te ao sistema (taxas de juros, período rte amortização das centrais • 
etc.)* dados dascentrais a serem considerados (consumo específico d? 
combustível e seus custos, custos de investimento, etc.) m 

Com estes dados o código determina para cada ano tfo l.o, 
rizonte de estudo em consideração a proporção das diferentes centrai :< 

V 
• 

•ao.--. 



elétricas, obedecidas certas restrições, que leva» o sistema, por e, 

xtaplo, a produzir energia elétrica pelo custo mala baixo possível 

(se estiver*»* usando um código de otimização). 

Una vex definido para cada ano a capacidade de cada 
tipo de central elétrica e os respectivos fatores de capacidades, 
o próximo bloco _dá : 

- as necessidades em combustíveis (nucleares e conven 
_ clonals) 

- a produção e consumo de plutonio pelo sistema; 

- necessidades em serviço de enriquecimento (unidades 

._ de trabalho de separação anuais) 

- necessidades em fabricação de elementos cooibustí 

_ veis novos; 

- necessidades em reprocessaraento de elementos coitus 

tíveis Irradiados. 

Cada um destes grupos porte ser subdividido en w'rios 

subgrupos conforme tenha-se ou não combustíveis diferentes envolYl, 

los. 

Os cálculos devem levar est consideração as neceasida 

ies de recarga e de I a carga no caso de fabricação de elementos com 

bustíveis, e os vários tempos de espera necessários em cada fase do 

ciclo do combustível (enriquecimento, fabricação, decaimento radioa 

tivo e arrefecimento, reprocessamento,transporte, etc.) 

Tratando-se de sistema fechado, isto é_em que o plutS 

lio consumido só é produzido no próprio sisteaa, pode«se determinar 

a época em que há Pu disponível para início da implantação das cen 

trais consumidoras de Pu, e a capacidade destas centrais, obedecidas 

as imposições de custos de investimento e restrições industriais, 

Num código completo o proximo passo seria a definição 

dos custos unitários do3 diversos processos e serviços, que a rigor 

dependem dos volumes das diversas operações, isto é,tomando-se em 

consideração a economia de escala dos diversos processos. 

Uma combinação das necessidades e dos custos unitá_ 

rios permite calcular o custo anual dos materiais utilizados ( U, Pu, 

Zr etc) «dos processos do ciclo do combustível e serviços utiliza 
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dos. Acrescentando os custos de capital, custos de operação e 
tenção para cada central chega-se ao custo total do sistema (casbjj 
flow) e seu -valor presente referido... a una certa data de referencii 

- O- código descritoacima- é- o mais geral possível, 
a grande parte das organizações nacionais e internacionais que-
suem códlgos-desta natureza não entram-e* tais. detalhes, 0 que-
fas -usualmente é admitir conhecidos os. custos .unitários • dos diversoi 
processos envolvidos (variando com o tempo, se-necessário) ch< 
do*sa à deterninacro da estrutura do parque gerador, às necesi 
des • a» minério, a demanda de fabricação de elementos- coahustíi 
novos e- elementos combustíveis irradiados, etc*- Estas lnfor^açôe! 
s&b então levadas a outros códigos que-dot.ermina» o rítsar, otiMiftedc 
de Implantação, das diversas usinas, dc ciclo- do combustível c. . se\ 
custos unitários (que então poderiam ser yF-slibentados no código inlj 
c i a i ) . 

0 Reino Unido ̂ Alemanha, Japão, ussmcódlgog ove - sói 
trata** da I a parte e os EEUU estão atualmente út i l iscando códigos que] 
dão ênfase principalmente na 2 a parte (código füfcLCO) para definiri 
a Implantação de usinas- ligadas- ao ciclo de combustível, uma vez quej 
o programa dc Implantação dc centrais nucleares está pràticenente d*J 
finido. 

A CHEH está em fase de implantação de códigos • oju 
usam todas as fases. 

. Ho próxiao capítulo poocux&reaos dar alguwsr. idéie 
dos códigos, usados atualmente na C?gJ. 

.12. 



kt O programa PROSE 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear desenvolveu um 

modelo matemático que otimiza a seqüência ótina d*» im-o ?»«••• •»*• no ^a c e n 
+*.»•« Q «m um sistema predominant emente hidroelétrico como é o sistema 

brasileiro. 

liste modelo é a base do programa PROSE (Programa de 

Otimização de £>lstemas JElétricos) que passaremos; a descrever resumi 

damente. 

A principal característica do programa é que se leva 

em consideração a distribuição geográfica das regiões produtoras e 

consumidoras de energia, o que é de certa maneira uma inovação em pro 

gramas deste tipo. 

0 primeiro passo do programs, é otimizar a ordem de 

construção das usinas hidráulicas, escolhides entre uma série de pro 

jetos, utilizando-se o critério de expansão do sistema que leva ao 

custo atualizado mínimo, Este custo do sistema otualizado, a uma cer 

ta data de referencia, leva em conta os benefícios que os aproveita 

mentos hidroelétricos construídos à montante de um rio trazem sobre 

os eventuais aproveitamentos a jusante do mesmo rio, devido a regul» 

rização da vazão. A noção de benefícios mútuos é uma idéia inédita em 

programas deste tipo. Uma outra inovação é devido ao fato de que uma 

nova usina no sistema só entra em plena operação anos após sua cons 

trução, dependendo de curva de demanda: este fato também é devldamen 

te levado em conta na avaliação econômica. 

0 segundo pas30 é encontrar a seqüência ótima de en 

trada em operação de centrais térmicas e hidráulicas operando em con 

junto. Isto é feito tomando-se a seqüência hidráulica definida no pas_ 

so anterior e introduzindo-se cada tipo de central térmica em uma das 

posições da seqüência hidráulica com a ordem de construção das demais 

centrais hidráulicas devidamente deslocadas no tempo. 

O valor presente do sistema é calculado, referindo-se 

a uma data de referencia, incluindo-se no custo do sistema os investî  

mentos, os custos de operação e manutenção e os custos de combustível, 

O modo de expansão que leva ao menor custo atualizado (valor presente 
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tipo de central térmica a ser construída. 0 processo é rep* -ido pan 

cada uma das centrais térmicas em consideração. 

0 custo, para o sistema, de uma central térmica aãiciol, 

nal é igual a soma de seu investimento inicial e o valor presente de 

custo de operação e manutenção e de combustível ao longo de uma vidi 

útil suposta de 30 anos, levando em conta a evolução do fator de capiu 

cidadã de cada central neste período. 

0 modelo matemático é um modelo de complementaçao téV 

mica/4/ /5/ segundo o qual as centrais térmicas substituem as centrais* 

hidráulicas na base do diagrama de carga em períodos secos. Portanto* 

a introdução no sistema de uma central nova vai alterar a posj ção da» 

demais na curva de carga do sistema. 

0 modelo utiliza uma curva de produtividade hícliáulî  

ca (figura 2) que relaciona a fração do tempo total era que a cepacida 

de hidráulica é disponível com a sua disponibilidade. 0 fator ü<* capa 

cidade das centrais térmicas é definido pelo complemento da abscissa 

da curva de produtividade hidráulica. 

Para cada central térmica nova colocada em operação $ 

deve-se introduzir centrais de ponta, em percentagem que depend es •• das 

características do sistema, mas que é da ordsa de 50-55^ da eiyí.açidêt 

de das centrais térmicas, de modo que a demanda de ponta seja atendi 

da. 

Um terceiro passo no programa é levar em conta a dis_ 

tribuição geográfica dos centres consumidores « produtoras, cr-n3ide_ ;] 

r ando-se o fluxo e balanço de energia e a conseqüente necessidade de !| 

construção de novas linhas de transmissão ou expansão das antigas. 0 | 

modelo completo só foi aplicado ac si3tema da C2MIG. Atualmente a i 

CNEN, através de cooperação com outras empresas de energia elétrica 

pretende aplicar o modelo ccMleto a toda a região centrc-3ul<, 

Procuraremos descrever um dos resultados /!/ típicos 

do programa PR033. 

Na figura 3 tem-se o resultado que dá a expansão do 

sistema centro-sul para uma série de hipóteses adotadas que serão me_ 

lhor discutidas na próxima palestra. 

ii*: 
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Nota-se a divisão entre os diversos tipos de centrais 
no atendimento t o t a l da demanda. A construção de centrais hldráuli 
cas tenderá a se es tabi l izar na década de 1990 em torno de 37000 MW , 
e as centrais nucleares e equipamento de ponta passarão a assumir im 
portancla a part ir de 1985* 0 programa de termoelétrlcas a óleo não 
terá a importância dos demais. 

Nota-se, através de uma otimização do sistema, que 
não há sentido em se comparar a economia dos diversos t ipos de cen 
trais isoladamente, pois cada uma delas ter» um serviço a desempenhar 
no atendimento de demanda; o que é certo é que há uma divisão ótima en 
tre os diversos t ipo*. 

A figura ^ dá o crescimentos ria capacidade- nuclear 
prevista pelo modelo dentro dos próximos 30 anos, prevendo-se- uma cs 
pacidade nuclear entre 4o e 60.000 MW no f iw do século. 
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5. O código BUAS/7/ 

Outro programa disponível na CNEN é o código EAPA.S 

(Programa alemão para análise de sistemas), desenvolvido no Centro 

Nuclear de Julitii«(Kernforschungsanlage) que passaremos a descrever. 

Pode-se considerar até 10 tipos diferentes de cen 

trais elétricas para a expansão de um sistema elétrico para o qual 

tem-se a demanda e a curva de carga futuras. 

A distribuição de capacidade e produção de energia en 

tre as diferentes Centrais são determinadas de tal maneira que o eus 

to de produção de energia pelo sistema sejr. o menor possível, obede_ 

dendo as diversas restrições tais como a limitação na construção de 

reatores super conversores rápidos (Fast Breeders) devi.do ao estoque 

existente de plutonlo. 

A otimização e realizada obedecendo as» y&guintrf; impo 

slçoes : 

a) uma dada central USA ve& Instalada per>naní:c<Mfc. no 

sisteiíia durante tcàa a sua vida útil, embora, o seu 

fator de capacidade possa variar com o passar dos 

anos, devido ao deslocamento das diversas centrais 

na curva de duração do sistema segundo a ordem de 

mérito. 

b) nos primeiros anos de introdução de ura novo tipo 

de central elétrica, cca uw ;;ovo reator,por exem 

pio; o aumento da capacidade dÍ3te tipo específico 

de central é l±xLt&âc jpor jj»posiçõen das Indus 

tries de componentes e áo aíclo do combustível* 

necessárias ao apoie do sistema, 

c). a potência instalada das centrais com reatores que 

utilizam plutonlo como coraruistível para a primeira 

carga, só pede ser aumentada, de acordo com a produ 

ção deste combustível pelo parque gerador, se for 

adotado um sistema fechado de estudo. 

d) no caso de sistema aberto pode-se introduzir quaJL 

quer quantidade de plutonlo produzida fora do pajr 
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que gerador, desde que seja especificado o seu pre 

ço. 

e) supõe-se que o preço do urânio varie com o tempo po 

dendo ausentar em função da quantidade consumida pe, 

Io sistema ou através de una variação com o tempo 

previamente conhecida. 

0 programa fornece para cada caso considerado e para 

o período de estudo de até 50 anos: 

- a distribuição ótima, ano a ano,da potência insta 

lada por tipo de central, que leva a um custo mini 

mo de geração do sistema; 

- as respectivas produções de energi». e fatores de c& 

pacldade; 

- as respectivas localizações na curva de carga do 

sistema; 

- as necessidades ?m. fabricação de elementos consfcuEtf 

veis irradiados; 

- às quantidades necessárias de minérios nucleares; 

- a demanda em trabalho de separação para o enriqueci 

manto do urânio; 

- os dispendios_erivclvido3, ano a ano, na expansão do 

sistema (cash-flow); 

- o valor presente dos iispendios totais, atualizar}^ 

a uma certa data da referencia; 

Procuraremos mostrar um resultado típico do programa 

/9/. 

Fez-se uma ligação dos resultados dados pelo programa 

PROSE anteriormente descritos202 o programa EdPAS; o-que foi obtido 

foi o modo de expansão da capacidade nuclear do sistema. 

Na figura 5, tem-se para uma das varias alternativas 

analisadas, a divisão ótima entre centrais nuclearOR produtoras de 

plutonio (L W R) e consumidoras de Plutonio (P B R ) . 
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^ r a esta mesma estratégia tem-se as necessidades de 
y ^ g a da e i acentos combustíveis e de reprocessaràento de conbusH 

^ . f j j ^ i a d o â ( f l g . 6 e 7 ) . A f i g . 8 dá as necessidades de min£; 

A+ uratUo e de unidades de trabalho de separação necessários pa 
— ô anriquecimento do urânio. 

Com estas Informações ligadas ao c ic lo do combustível 
podc-^e equacionar an datas cr í t icas de tornadas de decisões para a i 
Implantação das diversas usinas do c ic lo cie combustível, o que será i 
examinado com maiores detalhes na próxima p&lostra. .] 

Nota-se assim a importância dos estudo a de es tratégia^ 
para a tomada de decisões a curto prazo., Ir-.cVUislve pnra a foruação i 
adequada de pessoal necessário para as Uvnr&as fases . 

Outro resultado típico cio programa EA i/jlS. é o . .despir* , 
dio_acumulado necessário ao programa de exptmsKo, Na. figura 9 
tem-se os dlspendios necessários para *». expansão do ;:sistem& térmico 
Indicado na figura 5. Com as hipóteses adiadas neceasit£*r-£&-& a p l i 
car, só para a expansão do sistema térüicu, quantlaa Ia ordea* de 250 
milhões de dólares anuais em 1980 a 2.£00• ^Uhoes de» dólares anuais 
no f i a do século (não Incluindo o complexo, ikrâ.ustri&l de a.pGIo), Re 
sui t ados desta natureza auxiliam na pro/çcri• Ü>Ç&O de c^fcençâb de recur; 
sos . 

Outro resultado Io progrtwvr* é o custo- atualizado de 
diferentes programas que permitem estabôl ooc.-r» uma analise õc? benefí 
c io econômico como mostrado na ficara .L-j. 

Na próxima palestra ser&o eui&lisadoa Hstes resultados 
em maiores detalhes* 
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A N E X O I 

Fatores que influem na escolha de diferentes tipos de centrais 

1. Introdução 

Como indicado no Capítulo 2 os principais fatores que 

devem ser considerados na definição do tipo de serviço a ser reaJizçt 

do por cada central operando em um sistema integrado sao os seguin

tes: 

- estrutura da demanda; 

- a disponibilidade das diferentes centrais do sistema; 

- o fator de capacidade; 

- a vida útil das diferentes centrais. 

Passemos agora, a examinar com mais detalhes cada um 

destes fatores. 

2. Estrutura da demanda 
' ' • " • " " • • • 

0 sistema consumidor apresenta, unia demanda em potência 

e energia que varia durante a3 horas do dia o da noite, e conforme 

a3 diferentes estações do ano, ales de sofrer uma evolução com o pas. 

sar dos anos es decorrência da dinâaiea do processo de desenvolvimen_ 

to econômico. 

Una curva de demanda diária possui o aspecto apresen

tado pelo diagrama "a" da Figura 11, 

Distlngue-3e em ?ada iia uma demanda maxima, chagada 

de demanda de ponta, uma demanda mínima Pb, chamada de demanda de ba 

se, e uma demanda em energia dada pela integral da. curva de demanda 

de potência. 
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Para atender esta demanda, coloca-se em serviço as ei 

trais do tipo 1, 2, 3» **•••• indicados no diagrama -a* na ordem crês 

cent* de seus custos proporcionais (combustível, praticante). 

&i termos anuais, é mais cômodo, em lugar de se analii 

as 365 curvas do tipo anterior, grupar todos os diagramas num só di« 

grama denominado "curva de duração da demanda.", "diagrama Donotcnic* 

da demanda de potência" ou "curva de permanência de carga" que dá o t< 

po em que a demanda atingiu um valor de potência igual ou superior ao] 

valor Indicado pela ordenada (diagrama 1)-figura 11). 

Encontra-se assim em termos armais, a demanda de pontal 

Pp (o ms ri ao de 365 Cemandas diárias Pp) uma demanda de base Pb (o mí-i 

nimo de 365 demandas de base Pb), sendo que a encrp.la produzida no ano* 

• igual a Integral da curva considerada. • 

• •» Neste novo diagrama, as usinas xndlcadfcs 1, í. 3 .,, 

operarão segundo o esquema do diagrama c - figura 31, o que eqüivale ai 

dizer que cada central participara etc atendimento da demands, na medida 

de sua disponibilidade e na ordem cronológica indicada no dir.gr&r»& c. 

A central 1, por exeaplo, que possui baixo cu.~-to proper 

clonal operara preferencialmente durante o zaaior tempo possível roas-.nio 
necessariamente durante as 8,7^0 horas do aro devido as parades de TA-

nutençao ou indisponibilidades iiversas. A central 1 deve, per tan to , 

ser complementada pela central 2 na fundão do atendimento da energia c 

atendimento da demanda iaínioa (demanda nerzianente) Pb do sistema. 

-A 

Verifica-se assim que certas centrais :,o serão utiliza- a 
das a plena carga para sua função de atendimento da demanda total., óu~ i 
rante um período multo curto, enquanto qu*; outras, poderiam ser conple- j 

tamente utilizadas (a plena carga) dependendo ae sua disponibilidade. 

Cita-se aqui as características das centrais hidráulicas que devido a 

variação aleatória das vazões dos rios apresentam uma disponibilidade 

variável ao longo do tempo. 

Obeaecenuo as restrições de disponibilidade o parque sç£ 

rador deve atender necessariamente a demanda tanto em energia como era 

ponta, da maneira mais econômica possível. 

;20; 
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5. DlsponiDiiiaaae 

A disponibilidade é a faculdade que apresenta um dç_ 

terminado equipamento de poder ser colocado em funcionamento a um 

certo nível e durante um período determinado. 

Várias sao as causas de indisponibllidades,tais como: 

• as Indisponibilidades previstas.no tempo e em dura 

çao devido às parada?, sistemáticas para oanutençao*. 

e no caso da- maioria das centrais nucleares,das pa 

radas para troca de combustível (cerca de 15 dias 

por ano); 

- as indisponlbilldades devidos ao regime ias águas 

no caso do centrais hidráulicas; 

- as paradas acidentais de turbinas, geradoĵ es etc» 

Quanto à última categoria, dev&-se dizer qu.- quanto mal? 

rea as unidades» maior é crrisco correrix>ndei?!"í; de paradas ?cídentais, 

para o sistema, o que deve ser corrigido adotando-se ume margem de 

reserva mais elevada. 

Quanto menos se f racionar a potência mais &e pre cisa 

de reserva para manter o.mesao riscoj ^as covio os custos unitários 

decrescem com a potência, há uai conp?'omJ.sso ótimo entre *.& vantagens 

trazidas pelas maiores capacidade (f&lor de escala) e seus inconve 

nientes devido- à.maior reserva necessária para se garantir o mesmo 

nível de segurança de atendimento. 

A determinação da d:lsj>fni.biJ..ídade de» uma :«rta ceii 

trai é portanto uma, função Í3.ti=ta das características das cm trás cen 

trais.do parque gerador. A deranda média de cada central (ligada- ao 

coeficiente de disponibilidade), isto é a denanda média iue ela é ca 

paz de fornecer durante um certo período, será diferente para uma 

central de mesmas características e mesma' capacidade nominal,confor_ 

me as características do sistema produtor, Um sistema grande, onde 

as centrais sao bem distribuídas apresenta custos de geração menores 

aoa de um sistema mal equilibrado. Trota-se.portanto que tais consi, 

de rações necessariamente influem na comparação dos méritos economic 

cos de cada um tipo de central. 

.21-, 
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madas indisponibilidades programadas ou. previsíveis talc como a tro m 
ca anual de combustível e períodos de manutenção. a 

Uma-outra característica ligada a disponibilidade é a | 

flexibilidade de operação, ou seja a característica que uma certa u J 

nidade geradora do sistema apresenta de responder às variações de m 
carga. 1 

k. Fator de capacidade 1 

A gestão ótima-de um parque, produtor de energia ele j 

trica consiste em se operar as diversas centrais na ordem crescente i 
de seu» custos proporcionais de produção, isto é, praticamente na or_ j 

dem crescente de seus custos de combust ív<? (ordew de mérito (2),} 'í 

Levando- em conta,então,o <-Urr&rama cie- áuraç&a-ie f»c«?>*n_ í 
da, uma central operará com-um fator de -pp-pr-cidade* aO.to- se o seu cus_ 

to de combustível for baixo# O fator de •:>i*~eiãaã.a. anual se dftfine, 
como a relação entre a energia produzida u<> «no .o a energia- cap*?... 3e 

ser gerada no mesmo período,isto é 8760 ;?, cia que-P é a crapaciiUi.de 

nominal dft central. Muitas- vezes é conveniente exoress&r o í&tor de 

capacidade em teraos de horas equivalente?- \c operação Í>. plena car 

ga. Um fator de carga de 80 $> corresponderá *. uma operaçac a plena 

carga de 8760 x 0,80 = 7000 horas. 

Para dar-se uma descrição oft i'enoxnenos que se r.nce_ 

dem ao longo do tempo consideremos os dir, .ramas da figura 12, 

Seja a curva de .persariênc:':>-, a.> carga no ano o, ea (1) 

e áo ano n em (2). Admitamos que só existam centrais térmicas ~lás_ 

sicas. Uma certa central A de capacidade- P, introduzida no ano o se. 

rá deslocada para cima no diagrama de permanência da carga do ano n 

2) Na realidade as questões de disponibilidades observadas antciiojr 

mente e o fato de eus o transporte de nergia elétrica custa rela, 

tivamente caro, além de entrar em jogo custos fixos e propor cio 

nais (perdas) podem introduzir certas nu&nces na estratégia cie se 

colocar em operação as centrais na oretem crescente de seus comnus 

tíveis. 

.22. 
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desde que as centrals novas introduzidas, mitre o ano o e n possuem 
um custo de combustível mais baixo. Nota-se que o fator de cap&ci 
dade- da central diminui com o tempo» pois a energia produzida .pe la 
mesma, dada pela. área hacàurada,- diminui com o passar dos anos,como 
Indicado pela curva "a" da figura 12. No período i n i c i a l de f\mcio_ 
namento a disponibilidade é relativamente baixa devido a problemas 
Inerentes de colocação era funcionamento, o que de certa forma liml^ 
ta o fator de capacidade até b . 

Suponhamos agora que existem centrais nucleares ope_ 
rando desde o ano o, estas centrais ocuparão senpre a base do dia_ 
grama, de carga devido aos seus custos proporcionais ;úenores,de modo 
que a central térmica "A" cujo fator cte capacidade seguia a curva a, 
seguirá agora a curva ç, enquanto que urna central miclear de compor, 
tamento médio seguirá a curva b_ . 

Is to mostra que a evolução do fator cie capacidade de 
uma certa central operando- nua. sistema- interligado é influenciado 
pelo comportamento das demais centra i s Particul.-> icnte so o s i ^ ^ 
ma é predominantemente hidroelétrico v á uca lnf:-vT/-r;Ja das- ~. varia 
çoes sazonais da disponibilidade das centrais hidj-oclétrlcas., sobre 
o comportamento das centrais téraicas do sisterce. :. durante- o s per£o_ 
dos de águas baixas as centrais téraicas são cha^u^s a-operar a. -ja 
n íve l irnrlTK) de potência para firnar a energia requerida p e l o siste_ 
ma, 

Das discussões dsste anoxe constata-se quft : 

- deve e x i s t i r vm*- prov»orçâo ótiw? Je entrada em ope_ 
ração, de cada tipo do central; 

- que o valor econômico de cada aeritral so pode ser 
definido consiíerando-se a «seonciüia global de todo 
o prograna e não comparando-se centrais I so ladas; 

- que a avaliação do valor econômico de cada central 
depende de um cálculo r,ex-anie" onde deve ser pre 
v i s to o comportamento futuro do sistema; 

- que a Justif icativa <l!e introdução de uma dada cen 
t ra i no sistema deve levar em conta o a custos do 
consumo de combustível durante a vida ú t i l da cen 
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trai, e não somente o investimento inicial. 

• _ -Aasim,- a> partir da noção de fator de -capacidade- ~ 

ga-se » necessidade da* análise-em-conjunto do sistema de centn 

operando - no -parque gerador como tinha ficado de certa forma apareni 

durante o estudo-da disponibilidade. 

5. Vida útil das centrais 

•- -Deve-se - de Início, distinguir a vida física, da v±c 
econômica -das-centrais. - A- primeira- co-rresp*mãe. a-uma- parada acide 

tal e-definitiva.da central e a-segundaaurca-substituição-da . c«* 

trai por obsoletlsn» quando os custos proporcionais -tornam-se- mui1 

altoa>-devido- ao uso contínuo ou -devido- a - performances superiores d*1... 

centrais novas (progresso técnico e econômico), *| 

- Ha realidade o progresso la-nianutenção preventlva-e.fi'» 

controle foram de tal ordem que a.vida física pode-ser longâ -̂ uar/tç] 

a duração 4a vida econômica-das centrais ..fcfcml.eas clássicas,ela estr 
ligada a rapidez da evolução do- seu progresso técnico que está- pràti 
camente estabilizado, mas poderá ser reduzida» pelo progresso das ..... 
trais nucleares. A tendência moderna, pare.ee ser introduzir rios sl^* 

temas centrais de ponta, de- custo de .investimento, baixos e eus tos a'»! 

tos de combustíveis {centrais com t;;rblrm°- K gás,; ou -diesel) ou en*. 
tão centrais de • bombeamento, • enquanto qve- nniíçaaiente a ponta r. «VI 

preenchida, pelas «entrais- térmicas aais ant.'gas. . Isto vai- contr̂ ,* 

buir para modificar a vida das centrais clássicas em relação às an,4 

teriores. 

Quanto 4B centrais nucleares-x£a há aluída d*dos. estai 
tísticos suficientes pare. ter-se una idéia» «..-obre-a vida física^ — ro*s.$ 

não há indicação "a priori" que a-vicia-útil ds s*-centrais nu clearer. ̂  

seja Inferior a das centrais térmicas convencionais. j 

' m t \ 

Tudo indica que a-noção de vida de uma central—esta ti 

mais ligada-ao fenômeno econômico e não ao físico como se .«credita i 
normalmente. A duração da vida individual dos equipamentos estabele « 

cida "ex-ante" é portanto um parâmetro econômico que deve ser deter, j 

minado pelas considerações de gestão- ótl̂ a-cia meama-natureza que í 

as abordadas durante a análise do fator de capacidade. 
I 
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