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RESUMO 

 

O setor elétrico vem vivenciando uma mudança no investimento da expansão do 

sistema de geração e transmissão. Cada vez mais fontes de energia renovável são 

conectadas as redes de transmissão. Essa crescente participação de fontes renováveis 

na matriz energética é um desafio para os planejadores, os quais necessitam 

desenvolver novas metodologias e ferramentas computacionais para avaliar as redes 

de transmissão nesse novo contexto. A intermitência dessas fontes (e.g. eólica) 

demanda um maior volume de reserva de geração e linhas de transmissão capazes de 

permitir uma maior flexibilidade na operação. Outro fator que justifica a necessidade de 

estudos mais detalhados é a localização das fontes de energia renovável, geralmente, 

construídas distante dos centros urbanos que são os locais de maior consumo.  

Este trabalho tem como principal objetivo propor uma metodologia para avaliar o 

desperdício de energia eólica, levando em consideração a incerteza na disponibilidade 

de equipamentos de geração e transmissão. Neste caso, o índice de desperdício, EWES 

(Expected Wind Energy Spillage), deve ser calculado durante o processo de avaliação 

de confiabilidade composta. Tal procedimento é necessário para garantir maior precisão 

no cálculo do desperdício. Dessa forma é possível identificar o impacto das saídas não 

programadas dos equipamentos no montante de energia renovável desperdiçada. A 

metodologia proposta é verificada por meio de estudos com o sistema RTS96REN e o 

sistema modificado MRTS96REN. 
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ABSTRACT 

 

The electric sector has been experiencing a change in the investment of the expansion 

of the generation and transmission system. Increasingly renewable energy sources are 

connected to the transmission networks. This increasing share of renewable sources in 

the energy matrix is a challenge for planners, who need to develop new methodologies 

and computational tools to evaluate the transmission networks in this new context. The 

intermittence of these sources (e.g. wind) requires a larger volume of generation reserve 

and more robust transmission lines, allowing for greater flexibility in operation. Another 

factor that justifies the need for more detailed studies is the remote location of renewable 

energy sources, generally constructed away from the urban centers that are the most 

consumed places. 

The main objective of this work is to propose a methodology to evaluate wind energy 

spillage, taking into account the uncertainty in the availability of generation and 

transmission equipment. In this case, the Expected Wind Energy Spillage (EWES) 

should be calculated during the composite reliability assessment process. Such a 

procedure is necessary to ensure greater precision in the calculation of waste. Thus you 

can identify the impact of outputs unscheduled equipment in spillage renewable energy 

amount. The proposed methodology is verified through studies with the RTS96REN 

system and the modified MRTS96REN system. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações gerais 

Desde o início dos tempos nas relações entre as sociedades humanas, as 

fontes de energia são essenciais, principalmente nas relações de produção e consumo. 

Somente no século XVIII o conceito de energia ganhou uma definição cientifica, com a 

ideia do trabalho mecânico. A partir da invenção da lâmpada de filamento por Thomas 

Edison em 1878, a eletricidade deixa de ser experimento de estudiosos e passa a se 

tornar economicamente viável [TGG07]. Na mesma época a utilização do uso industrial 

da energia elétrica cresceu e assim diminuíram os custos da produção. Com a 

descentralização do consumo de energia elétrica a fonte hidráulica torna-se uma 

alternativa à geração de energia elétrica, uma vez que não precisaria mais ficar restrita 

a poucos centros consumidores. Com a evolução do capitalismo, no século XX, há um 

aumento da utilização de fontes não renováveis de energia, através de combustíveis 

fósseis, além do carvão que já era largamente utilizado. Mas com a crise do petróleo na 

década de 1970, em que o mundo vivenciou uma crise energética devido às altas dos 

preços do petróleo e seus derivados, foi necessário, principalmente nos países em 

desenvolvimento, a inserção de outras fontes energéticas baseadas na 

hidroeletricidade, nuclear, biomassa, criando uma readequação na matriz energética por 

fontes renováveis. Com a guerra do Golfo (1990-1991), novamente as fontes renováveis 

ganharam novo destaque no cenário mundial, desta vez com a inclusão das fontes 

eólica e solar. 

Especialmente, quando se fala do Brasil, não se pode deixar de mencionar a 

alta penetração da geração renovável, como mostra a Figura 1.1, talvez sendo um dos 

países que reúne as melhores condições para manter uma matriz energética altamente 

 

Figura 1.1: Capacidade instalada por tipo de fonte em dezembro de 2014 [ME15] 
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baseada em fontes renováveis, devido à sua localização (zona intertropical), além da 

extensa área territorial. 

Com a atenção do mundo voltada para as questões ambientais, iniciadas com 

a reunião ECO92 [O15], a limitação de fontes como o óleo, carvão, gás natural e energia 

nuclear, e o apelo por fontes de energia limpas, surgem às energias renováveis, que 

além de abundantes e limpas ainda contribuem cada vez mais para suprir a crescente 

demanda por energia elétrica. Estima-se que o potencial de recurso da energia dos 

ventos na terra seja superior a 1 bilhão de kW e o de recursos de energia solar seja 

mais de 100 bilhões de kW [JCFXJJ16]. 

O trabalho realizado por [CA16] traz uma análise de fluxo de potência ótimo de 

duas etapas com a estrutura da simulação Monte Carlo para simular o plano de energia 

limpa (PEL) implementado em junho de 2014 pela agência ambiental dos Estados 

Unidos (EUA). O plano visa reduzir as emissões de CO2, cuja principal motivação é o 

uso da energia eólica. e outras fontes de energia renovável. 

Ao realizar investimentos no sistema de geração de energia elétrica, devem ser 

analisados três seguimentos: geração, transmissão e distribuição. No segmento da 

geração são considerados os investimentos em novas usinas ou ampliação da 

capacidade de usinas existentes. Os custos de investimento nesta fase variam de 

acordo com a fonte utilizada e a estratégia de expansão adotada. Os custos de 

referências para os investimentos na geração de energia elétrica estão resumidos na 

Tabela 1.1. Na transmissão deve ser levado em conta a interligação de subsistemas 

como também a construção de novas linhas ou reforço de linhas existentes para o 

atendimento de novas demandas de carga e interligações do sistema. A distribuição 

envolve a expansão e instalação de equipamentos de média e baixa tensão, de acordo 

com as necessidades do consumidor final.  

As projeções feitas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no Plano 

Nacional de Energia 2020, (EPE, 2011) afirmam que a geração eólica no Brasil deve 

saltar 0,8 TW instalados em 2005 para algo em torno de 11,5 TW em 2020. 

De acordo com a Agência Nacional de energia Elétrica (ANEEL) a energia 

eólica corresponde por 5,81% da eletricidade gerada no Brasil. O Sistema Elétrico 

Nacional é fortemente dependente de energia hidráulica, a qual representa cerca de 

61,24% do total da energia elétrica produzida, sendo que os melhores potenciais 

hidrelétricos do país não estão localizados próximos aos grandes centros consumidores. 
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Um forte investimento na geração de energia eólica no Brasil começou, 

principalmente, a partir do início desse século, e segundo números da associação 

brasileira de energia eólica, atualmente existem 410 usinas com capacidade instalada 

de 10,26 GW, e ainda, 7,89 GW de capacidade em construção1. 

Com a entrada em operação dos projetos contratados no mercado regulado, a 

capacidade instalada de energia eólica alcançará 8,682 GW em 2017, com evolução da 

capacidade instalada em 5,6% da matriz elétrica brasileira projetada no Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2020. 

Na Europa foram instalados 12,5 GW de capacidade bruta de venda em 2016, 

correspondendo a menos de 3% do total instalado em 2015. Sua capacidade instalada 

total é de 153,7 GW, ultrapassando fontes como o carvão natural, sendo a segunda 

fonte de geração de energia Europeia. A energia eólica representou 86% das novas 

                                                
1 Dados extraídos do site http://www.portalabeeolica.org.br/, no dia 27/10/2016. 

Tabela 1.1: Custos de investimento por fonte de geração de energia elétrica 

Fontes de geração Custos (US$/kW) 

Usinas hidrelétricas¹ 1.330 

Potencial até 60,900 GW² 1.100 

Potencial entre 60,9 e 70,900 GW 1.450 

Potencial entre 70,9 e 80,9 GW 1.800 

Potencial acima de 80,9 GW 2.500 

Pequenas centrais hidrelétricas² 1.200 

Cogeração a partir da biomassa da cana 900 

Centrais eólicas 1.200 

Resíduos sólidos urbanos 1.250 

Centrais nucleares 2.200 

Térmicas a carvão mineral 1.600 

Térmicas a gás natural 750 

Outras usinas³ 500 

Fonte: EPE [TGG07] 

(1) Valor médio, considerando instalação de 88.200 MW. 

(2) Inclui a capacidade indicada nos estudos do Plano Decenal de Expansão 

de Energia Elétrica 2006-15 da EPE. 

(3) Instalações nos sistemas isolados remanescentes (predominantemente 

motores a diesel). 

 

http://www.portalabeeolica.org.br/
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instalações de energia da União Europeia em 2016. Sendo instalados 21,1 GW de 24,5 

GW de novas unidades de geração [W16]. 

Uma peculiaridade do Brasil é com relação aos ventos que possuem uma 

velocidade maior nos períodos de estiagem, justamente quando os reservatórios devem 

ser preservados. Assim é possível realizar a operação complementar entre a geração 

hidráulica e a eólica, a qual ajuda a reduzir a dependência do país de fontes térmicas 

no suprimento de energia, quando ocorre escassez de energia de fontes hidráulicas 

como mostra a Figura 1.2. 

A geração eólica pode ser utilizada em três aplicações distintas: sistemas 

isolados, sistemas híbridos e sistemas interligados à rede [ME15]: 

Sistemas isolados: necessitam de alguma forma de armazenamento da 

energia, como baterias ou acumuladores, por exemplo; 

Sistemas híbridos: apresentam mais de uma fonte de geração de energia, 

como térmica, solar, eólica, hidráulica. Necessitando de um sistema complexo de 

gerenciamento dessas fontes. 

Sistemas interligados à rede: direcionam toda a energia para a rede de 

distribuição. 

O planejamento da expansão do sistema de geração e transmissão deve prever 

o atendimento da carga, não apenas com a construção e/ou expansão de novas 

unidades geradoras, mas também com o fortalecimento do sistema de transmissão com 

o máximo de confiabilidade aliado ao menor custo. 

 

Figura 1.2: A complementariedade da energia eólica no Nordeste em meses de seca 

Fonte: Proinfa,2007 
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A demanda por energia geralmente é atendida por sistemas elétricos de 

potência, os quais devem fornecer a energia com qualidade, segurança, economia e de 

forma ininterrupta. Esse sistema transporta a energia elétrica produzida das usinas 

geradoras até o consumidor final de forma instantânea. Para isso deve ser realizado o 

planejamento, por meio de estudos técnicos e econômicos que visem a manter a 

continuidade do serviço, considerando o crescimento da demanda, a necessidade da 

ampliação da oferta de energia além da necessidade de ampliação e/ou reforços da 

rede de transmissão de forma a manter a qualidade do serviço. Para alcançar um 

desempenho dentro de padrões especificados em sistemas compostos de geração e de 

transmissão as decisões durante o planejamento são tomadas de forma a manter uma 

reserva técnica adequada. Esta deve capacitar o sistema para absorver situações 

imprevistas, ou não-programadas, como a falha de equipamentos ou o crescimento da 

carga além do esperado, e até mesmo a falta de fontes primárias de geração, 

principalmente as fontes dependentes da natureza, como água, vento, irradiação solar. 

Além das situações citadas, as programadas, tais como o desligamento para 

manutenção, também devem ser consideradas no processo de tomada de decisões.  

O sistema de potência brasileiro é um sistema hidrotérmico e possui dimensões 

continentais, que interligam as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da 

região Norte, formando o Sistema Interligado Nacional (SIN). Este possui incertezas 

devido à afluência dos reservatórios hidráulicos, que juntamente com os parques 

térmicos que são fontes compostas possuem o despacho controlável através do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), porém a expansão das fontes não 

controláveis, principalmente a eólica e solar, trazem um grande desafio de planejamento 

do SIN. 

A manutenção da estabilidade de operação dos sistemas compostos de 

geração e transmissão requer um correto planejamento e programação dos níveis de 

geração e transmissão de energia. Esses estudos são determinados através da análise 

de diversos cenários, baseados no histórico de demanda de carga e disponibilidade de 

recursos primários como as afluências dos reservatórios das usinas hidroelétricas 

(UHE), combustíveis fosseis para usinas térmicas, bem como da geração de outras 

fontes não controláveis (solar, biomassa, eólica,etc.) [T16], além da previsão da saída 

de determinados equipamentos devido à falha ou à manutenção. 

Outro fato importante é a reestruturação dos sistemas interligados, que devido 

a preocupações ambientais, constantes variações do preço do petróleo, dificuldade em 

manter grandes reservatórios, busca assim o estímulo à descentralização da geração 
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de energia. Essa descentralização ocorre através do estímulo às fontes não controladas, 

principalmente através do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa), conforme descrito no Decreto nº 5.025, 30 de março de 2004. Do 

ponto de vista econômico, os custos de geração térmica dependem da flutuação do 

preço dos derivados de petróleo, do carvão, e dos custos envolvidos no armazenamento 

hidráulico, vantagens essas relativas a geração eólica, que possuem um custo 

relativamente pequeno. 

As incertezas do planejamento de expansão da transmissão (PET) podem ser 

classificadas como internas, ligadas à disponibilidade dos equipamentos em 

determinado período, e externas como as negociações do mercado de energia, a sua 

disponibilidade, além das condições climáticas. 

Diante do novo cenário os planejadores e operadores do sistema foram 

obrigados a desenvolver novas ferramentas e metodologias para o planejamento e 

operação dos sistemas de energia. Ocorre que a inserção dessas fontes aumenta 

consideravelmente o número de variáveis aleatórias e consequentemente a 

complexidade de operação dos sistemas quando as fontes de energia renováveis são 

adicionadas ao sistema [LMB10]. Uma maior penetração de fontes renováveis como a 

eólica tende a tornar a geração de energia mais viável economicamente. Apesar de ser 

uma fonte ecologicamente correta, sua capacidade de geração instantânea é fortemente 

dependente das condições climáticas por não poder ser armazenada como ocorre no 

caso dos reservatórios das hidrelétricas, aspecto que acaba causando uma certa 

volatilidade nos índices de confiabilidade do sistema. 

É importante frisar que neste trabalho, quando se utiliza o termo energias 

renováveis, refere-se às fontes não tradicionais e não controláveis onde o 

armazenamento não é viável, portanto exclui-se para este trabalho do conceito de fontes 

renováveis as fontes tradicionais como a hidráulica.  

Já prevendo o aumento da penetração de energia renovável novas pesquisas 

e metodologias procuram prever e diminuir as incertezas quanto a não controlabilidade 

do despacho dessas fontes. A Figura 1.3 mostra os 10 países com maior potência eólica 

instalada em 2010. 

O aumento da importância das fontes renováveis na matriz energética 

desencadeou a necessidade de busca por novas metodologias e ferramentas. 

Metodologias essas que devem considerar o comportamento volátil dessas fontes no 

planejamento e análise dos sistemas elétricos. Nesses estudos não só a geração deve 
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ser analisada, mas a transmissão também passa a ser um elemento fundamental, na 

viabilização da geração e comercialização dessas fontes. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos propõe apenas modelos que 

consideram as incertezas das unidades renováveis, analisando o comportamento do 

sistema nos horários de pico de consumo para atendimento da demanda, não 

garantindo, assim, o aproveitamento integral das fontes renováveis nos períodos com 

cargas baixas, gerando o excesso de energia eólica que não é utilizado pelo sistema 

nesses períodos. 

Diante dessa nova realidade, este trabalho tem por objetivo propor uma nova 

metodologia de avaliação do índice de desperdício de energia eólica, baseado em [F15], 

que possa mensurar o comportamento do sistema com elevada penetração de energia 

renovável, em períodos fora da carga pico. O objetivo é mensurar de forma mais 

adequada o real desperdício da energia renovável utilizando a ordem de mérito em que 

prioritariamente ocorre o despacho das usinas eólicas. 

1.2 Estado da arte  

Quando se analisa o sistema composto e quando se propõe medidas para o 

planejamento em longo prazo, o planejador deve considerar influência de incertezas, 

como descrito por [R11]: 

• A interferência do planejador está relacionada com a abordagem 

utilizada para a análise e tomada de decisão, que é realizada de acordo 

com o conhecimento e experiência do planejador; 

 

Figura 1.3: Os 10 países com maior potência instalada até 2010 [P13] 
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• A evolução de reforços ao sistema está ligada a fatores como o 

aumento da demanda e a expansão, devido à entrada de algum novo 

componente no sistema; 

• A influência das incertezas é relativa ao estado do sistema no momento 

do planejamento e está relacionada com a adição de novos 

componentes, contingências por falha de equipamentos, projeções de 

crescimento da demanda e disponibilidade de recursos primários na 

geração. 

O trabalho apresentado em [FSS81] tratou das perspectivas da utilização das 

fontes renováveis na rede de energia. O estudo realizou uma análise sobre a viabilidade 

econômica da energia eólica já prevendo o baixo custo em relação às fontes de gás 

natural e de combustíveis fosseis. O trabalho concluiu que o programa de energia eólica 

traz atrativos técnicos e econômicos viáveis em relação às fontes de gás natural e 

combustíveis fósseis. 

O trabalho [W82] citou a conexão de fontes eólicas e fotovoltaicas ao sistema 

elétrico. O aumento da penetração dessas fontes pode trazer um desequilíbrio ao 

sistema. Devido à complexidade dessas fontes, a longo prazo se faz necessário novas 

propostas de controle. 

Em [GU83] tratou sobre a intermitência da capacidade de geração eólica com 

a distribuição dos ventos, além das probabilidades de operação e falha. Foi apresentado 

um estudo que relacionou a distribuição da velocidade do vento e a disponibilidade da 

turbina eólica. 

Em [BC92] foi realizado o estudo da incorporação da geração eólica baseado 

em modelos probabilísticos que consideram a natureza dos ventos. O estudo é baseado 

na operação em paralelo com as fontes convencionais de energia. Em [F15] foi 

apresentada uma metodologia de planejamento da expansão da transmissão que 

aborda o atendimento à demanda, considerando restrições de segurança com a 

maximização do aproveitamento renovável, considerando uma análise de custo 

benefício, introduzindo o conceito de energia renovável desperdiçada, em especial a 

eólica. Sendo o planejamento realizado com um algoritmo de otimização baseado na 

meta-heurística Estratégias de Evolução (ES) para indicar os reforços necessários para 
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atendimento à demanda.  Um Algoritmo Heurístico Construtivo (AHC) é utilizado para 

obter os reforços que garantirão melhor aproveitamento renovável. 

Na referência [MSCAT12] é proposta uma nova metodologia para o 

planejamento da expansão para longos períodos incorporando os custos associados 

com a operação de centrais eólicas. Neste modelo a geração convencional e a geração 

eólica são modeladas separadamente por causa da alta penetração da energia eólica 

no mundo. O modelo dinâmico (múltiplos período) assume que as unidades são 

despachadas por ordem de mérito para atender às demandas estáticas. A metodologia 

utilizada é similar à decomposição de Benders, sendo dividido em dois subproblemas: 

um “mestre” e outro “escravo”. Sendo que o primeiro subproblema contém somente 

variáveis de investimento, enquanto a proposta de expansão da rede é verificada no 

subproblema “escravo”. 

 Na referência [UK16] foi proposta uma metodologia de PET de dois estágios 

para minimizar os custos de investimento e os custos de energia eólica reduzida (CWE) 

considerando condições normais e de contingências N-1. Assim os estudos de 

planejamento da transmissão devem ser utilizados para encontrar alternativas para o 

melhor investimento. Por requerer um menor esforço computacional e devido à 

simplicidade, é utilizado o fluxo de equações DC. São utilizados modelos de rede sem 

considerar perda de energia. Nem toda a capacidade das turbinas eólicas é utilizada a 

cada hora, isso é chamado de corte de energia eólica, e é agregado para o cálculo do 

CWE. A análise de custo-benefício deve ser realizada entre os investimentos nas linhas 

de transmissão e a utilização da energia eólica. Nesse estudo foram utilizados o custo 

operacional para geradores convencionais para CWE, o custo de investimento em linhas 

de transmissão e a penalidade para o corte de carga. 

Fatores que podem influenciar a redução da energia eólica em sistemas 

compostos de geração e transmissão são tratados pelo trabalho [CRLM12] através da 

simulação Monte Carlo sequencial. Em um primeiro estágio as influências dos 

equipamentos do sistema composto são quantificadas considerando diferentes 

tecnologias de geração. No segundo estágio procura-se esclarecer as causas e a 

natureza dos eventos de redução de energia eólica. Assim, a análise do impacto da 

redução da energia eólica é possível verificar se o sistema de geração precisa ser 

atualizado ou mesmo quais circuitos de transmissão precisam ser reforçados. 

O trabalho proposto pela referência [CC14] tratou dos recursos de energias 

renováveis (RER), que devido às características intermitentes afetam o planejamento 



Capítulo 1 – Introdução  10 

 

da expansão da rede de transmissão. O artigo propôs um novo índice para fuga de 

energia renovável (REL), essa proposta tratou da avaliação da energia renovável não 

utilizada no planejamento da transmissão, minimizando os custos de investimento e 

operação das linhas e da geração. A proposta utilizou uma meta-heurística adaptativa 

da busca tabu. O trabalho propõe um algoritmo que utiliza a rede de transmissão 

existente, a previsão de localização e demanda de energia da subestação de 

distribuição (DS) e a previsão de localização e capacidade de geração de RER 

do planejamento da expansão das subestações e linhas de transmissão. 

É proposto pelo trabalho [NCKG14] um modelo de fluxo de potência 

ótimo que utiliza dispositivos flexíveis de sistemas de transmissão CA (FACTS) 

para minimizar o desperdício de energia eólica. 

O estudo realizado por [HZH15] propõe uma política de agendamento 

flexível combinado e de agendamento de reserva determinando uma margem 

para o despacho utilizando a da energia eólica. Assim, encontrar uma estrutura 

para encontrar a política ótima para incorporar a margem flexível de despacho 

de vento no mercado com horas de antecedência, encontrando o nível 

apropriado de margem de despacho. 

Em [BHMK16] é utilizado um modelo de agendamento de produção 

baseado em Programação Dinâmica Dupla Estocástica (PDDE) para investigar 

os efeitos da coordenação de produção de energia eólica em uma área restrita 

de transmissão. O estudo mostra que uma quantidade baixa de reservatórios 

hidráulicos devido às incertezas da energia eólica. A coordenação de energia 

hidro-eólica contribui para a mudança da geração das hidrelétricas, com a 

transferência da maior geração para períodos onde a demanda por energia é 

maior. 

O trabalho [MZ17] propõe um novo método de otimização estocástica 

para eliminar as incertezas da rede que aumentam com a incorporação da 

energia eólica em larga escala. O modelo utiliza o valor de risco de entropia que 

é utilizado para descrever a margem de segurança do sistema de energia para 

limitar a margem de proteção à restrição de risco de estabilidade do sistema de 

proteção. 
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1.3 Modelagem matemática 

Durante o processo de otimização do planejamento de longo prazo, as 

soluções devem atender a determinadas condições técnicas, nas quais os limites 

operativos da rede são verificados por meio da análise de fluxo de potência. Como o 

problema pode resultar em um elevado número de combinações, é indicado o uso de 

modelos simplificados que representem a rede. O modelo de transportes [G70] foi um 

dos primeiros modelos empregados no PET aplicado em um problema linear inteiro 

misto. Esse modelo possui como principal desvantagem o fato de que a solução 

apresentada pode estar distante de uma solução viável, além de satisfazer apenas à 

primeira lei de Kirchhoff. 

O modelo amplamente difundido em análises de longo prazo é o modelo de 

fluxo linear (modelo DC), sua análise é discutida em [M83], o qual apresenta uma maior 

precisão nas soluções em relação ao modelo de transportes. Neste modelo as duas leis 

de Kirchhoff devem ser satisfeitas na sua forma linearizada, porém a aplicação em 

sistemas de grande porte com a proposta de aplicação de reforços resulta em um 

problema de programação não linear de elevada complexidade. 

O modelo DC é, atualmente, o mais indicado para representar problemas de 

PET de longo prazo. Graças ao bom desempenho computacional e das boas estimativas 

do fluxo de potência ativa em relação ao modelo não linear AC. 

1.4 Confiabilidade dos sistemas de potência 

A confiabilidade é uma medida da capacidade de determinado equipamento ou 

sistema operar cumprindo os objetivos sob as condições estabelecidas de forma 

contínua. Essa medida está diretamente relacionada com os investimentos aplicados no 

planejamento, expansão e operação dos sistemas. Para a análise de confiabilidade do 

sistema de potência é necessário analisar: 

• Cenário: relativo às condições em que o sistema irá operar, como a 

demanda, e as condições naturais, como séries hidrológicas, de vento, 

irradiação solar; 

• Caso-base: é um cenário sendo analisado para determinadas 

condições operativas do sistema; 

• Contingências: alterações provocadas no caso-base, devido a 

condições aleatórias, que pode afetar um ou mais componentes do 

sistema; 
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• Estado de operação: condição operativa dos equipamentos, como 

estados de operação/em reparo. Geralmente são utilizados os modelos 

de Markov. 

A probabilidade é utilizada para avaliar os índices de confiabilidade, sendo 

definido como a probabilidade de determinado equipamento operar por um período de 

tempo.  

O estudo é baseado na operação em paralelo com as fontes convencionais de 

energia. Em [DB09] é apresentada uma metodologia, baseada em simulação Monte 

Carlo, para a avaliação da confiabilidade composta capaz de representar grandezas 

variantes no tempo, tais como a geração eólica e a curva de carga. Na referência 

[MSCAT12] é proposta uma nova metodologia para o planejamento da expansão para 

longos períodos incorporando os custos associados com a operação de centrais eólicas. 

Neste modelo a geração convencional e a geração eólica são modeladas 

separadamente por causa da alta penetração da energia eólica no mundo. Assim os 

estudos de planejamento da transmissão são utilizados para procurar alternativas para 

encontrar o melhor investimento. 

Para estimar os índices de confiabilidade composta, o tempo computacional 

demandado pelas metodologias utilizadas deve ser considerado, pois em análises que 

necessitam de um grande número de simulações, principalmente para sistemas de 

médio e grande porte, as tarefas de planejamento pode ser tornar inviáveis. Nesse caso 

a simulação Monte Carlo não sequencial é a mais indicada. Por fim, se a cronologia dos 

eventos não puder ser desprezada, faz necessário o uso simulação Monte Carlo 

sequencial. 

1.5  Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, descritos de forma resumida 

a seguir. 

O primeiro capítulo realizou uma abordagem sobre a utilização da energia 

elétrica. Descrevendo um breve histórico desde às primeiras fontes de energia até a 

preocupação com a utilização de fontes limpas para geração de energia elétrica. 

Apresentou também trabalhos relacionados ao cálculo do desperdício de energia 

proveniente dessas fontes, em especial a eólica. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão dos métodos de avaliação da 

confiabilidade composta convencional. Aborda os modelos de Markov para a 
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representação dos equipamentos do sistema como também as curvas de geração e 

carga. São descritos os métodos de enumeração de estados e simulação Monte Carlo, 

para a obtenções de índices de confiabilidade de sistemas compostos de geração e 

transmissão. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia proposta neste trabalho, a qual 

utiliza a simulação Monte Carlo não sequencial. São apresentados os índices de 

avaliação de desperdício da energia eólica, bem como os modelos dos equipamentos 

do sistema de geração e de transmissão. Especial atenção é dada às unidades eólicas, 

as quais utilizam o modelo múltiplo de Markov para o agrupamento de estados. Também 

são apresentadas as series energéticas para as unidades eólicas e hidráulicas, além do 

modelo para a curva de demanda por energia. 

O quarto capítulo apresenta a aplicação da metodologia proposta por meio de 

estudos de caso para os sistemas RTS96 (Reability test System 1996) com a 

substituição de unidades térmicas por eólicas que resultou no RTS96REN. Também é 

utilizado para a validação da metodologia o sistema MRTS96REN, outra modificação do 

sistema original RTS96. 

Finalmente, o quinto capítulo apresenta as principais conclusões desta 

dissertação referentes aos modelos desenvolvidos e às análises realizadas e algumas 

propostas de continuidade e de trabalhos futuros. 
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2 Avaliação da confiabilidade composta: geração e transmissão 

2.1 Introdução 

A preocupação da confiabilidade de sistemas existe em diversos setores, sejam 

eles na economia, biologia, transporte de cargas. Desde o século passado estudos de 

confiabilidade em sistemas de potência surgiram com o desafio de se encontrar um 

ponto ótimo de operação do sistema equilibrando o menor custo com a melhor 

confiabilidade possível. 

Para estudos de confiabilidade em sistemas elétricos de potência, divide-se o 

sistema em quatro níveis hierárquicos como mostra a Figura 2.1. 

 

• Nível hierárquico 0 (NH0): corresponde as fontes primárias de energia, 

sendo avaliada a produção de energia elétrica frente à disponibilidade 

dos recursos energéticos primários. É utilizado quando se deseja avaliar 

o balanço energético entre a demanda e a capacidade de geração de 

energia, para isso os sistemas de geração, transmissão e distribuição, 

são considerados 100% confiáveis. Nesse nível as falhas possíveis 

ocorrem devido à indisponibilidade de recursos devido à fatores 

 

Figura 2.1: Níveis hierárquicos de um sistema de potência [CLMB03] 
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climáticos (precipitação e afluências dos rios, secas que afetem os 

níveis do reservatórios, direção e velocidade dos ventos, irradiação 

solar, entre outros) no caso das energias renováveis, e econômicos 

(preço dos derivados de petróleo, disponibilidade de entrega dos 

combustíveis, crises de abastecimento, greves, entre outros) no caso 

das energias provenientes de combustíveis fosseis. 

• Nível hierárquico 1 (NH1): corresponde ao nível de geração, onde para 

as análises de confiabilidade considera-se apenas a geração do 

sistema, onde a geração e carga estão representadas por uma barra 

única. A transmissão e distribuição são ignoradas, sendo feita a 

comparação entre a geração disponível e a carga demandada, 

conforme mostrado na Figura 2.2. 

• Nível hierárquico 2 (NH2): inclui os níveis de geração e de transmissão, 

é utilizado quando se deseja avaliar a confiabilidade composta dos 

sistemas de geração e transmissão. Além da geração e das cargas 

também são representadas a transmissão e as limitações impostas pela 

rede, conforme Figura 2.3: 

• Nível hierárquico 3 (NH3): é quando a avaliação da confiabilidade inclui 

a integração de todo o sistema de geração, transmissão e distribuição. 

Entretanto, devido à complexidade da avaliação, o sistema de 

 

Figura 2.2: Representação do nível hierárquico NH1 

 

Figura 2.3: Representação do nível hierárquico NH2 
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distribuição pode ser analisado de duas formas sendo analisado 

separadamente, considerando a geração e transmissão 100% 

confiáveis. Ou a transmissão e geração pode ser representada por um 

componente que represente o processo de operação e falha da geração 

e transmissão, conforme Figura 2.4 [CLMB03]. 

2.2 Modelo de Markov 

As técnicas de Markov são métodos estatísticos utilizados para modelar 

sistemas que variam de forma aleatória seja de forma discreta ou contínua com o tempo 

e espaço. Sendo que para as técnicas de Markov poderem ser utilizadas, três requisitos 

são importantes: 

• Independência entre os estados: falta de memória, isto é, a ocorrência 

de um estado futuro independe dos estados passados, exceto o 

imediatamente anterior; 

• Comportamento constante: taxas de operação e falha constantes, isto 

é, o comportamento da probabilidade de transição entre os estados é 

constante durante todo o tempo. Esse processo é chamado de 

processos estacionário. Se essa probabilidade não é constante no 

tempo o sistema é não-markoviano, ou seja, não estacionário. 

• Identificação dos estados do sistema: os estados que o sistema pode 

apresentar devem ser perfeitamente identificáveis. 

 

Figura 2.4: Representação do nível hierárquico NH3 
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Em problemas de confiabilidade, as modelagens normalmente são formadas 

por grupos discretos no espaço (cadeias de Markov) e continuas no tempo (processos 

de Markov), sendo que os componentes devem permanecer em um determinado estado 

até que ocorra uma transição (falha ou reparo) discreta para o próximo estado. 

O comportamento dos equipamentos do sistema frequentemente é baseado na 

troca binária, entre estados de operação e falha. Portanto para representação é utilizado 

o modelo de Markov a dois estados, como mostrado na Figura 2.5. 

A comunicação entre os estados é feita por meio das taxas de falha (down) e 

de reparo (up) dos equipamentos, que são representados pelas letras λ e µ, 

respectivamente. A taxa de falha é dada pela razão entre o número de vezes que o 

equipamento falha e o tempo total em que este permaneceu em operação, obtida pela 

Equação (2.1).  

 
λ=

𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

(2.1) 

 

De modo análogo, a taxa de reparo é a razão entre o número de reparos 

executados no equipamento e o tempo total que ele permaneceu em reparo, obtida pela 

Equação (2.2).  

 
μ=

𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 é 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

(2.2) 

 

Essas taxas têm dimensões de número de ocorrências por unidade de tempo 

e são, usualmente, expressas em termos de ocorrências por ano.  

Baseado no histórico entre estados de operação e falha é possível calcular a 

probabilidade de um equipamento não falhar até certo tempo. Calculando a sua 

indisponibilidade (U), ou taxa de saída forçada (forced outrage rate – FOR), dado pela 

Equação (2.3), já a taxa de disponibilidade é dada pela Equação (2.4). 

 

Figura 2.5: Modelo de Markov com dois estados 
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𝑈 = 𝐹𝑂𝑅 =  

𝜆

λ+μ
 

(2.3) 

 

 𝐴 = 1 − 𝐹𝑂𝑅 =  
𝜇

λ+μ
 (2.4) 

As unidades geradoras podem ser agrupadas por conjuntos que possuem 

características idênticas de funcionamento (taxas de operação e falha, potências de 

funcionamento, tensões nominais, etc). Nesse caso a falha de determinado 

equipamento do grupo de geradores não provoca a perda total da capacidade. O grupo 

de geradores é representado por modelos de Markov a múltiplos estados com os 

modelos descritos em termos da taxa de transição entre os diversos estados. A Figura 

2.6 mostra um exemplo de modelagem a 4 estados. 

2.3 Avaliação da confiabilidade 

Em princípio, na avaliação da confiabilidade devem ser analisados todos os 

estados do sistema e as possíveis transições entre eles. Sendo uma transição 

caracterizada pela mudança de estado de um único componente do sistema. 

Estimativas de índices de confiabilidade são obtidas através de algoritmos de 

confiabilidade. Esses algoritmos são baseados em representação por espaço de 

estados, como exemplo a enumeração de estados e a simulação Monte Carlo não 

sequencial e a representação cronológica, através da simulação Monte Carlos 

sequencial. 

Na representação por espaço de estados o conjunto de todos os estados 

possíveis do sistema é representado por X. Conhecendo o espaço de estados de cada 

componente do sistema e suas respectivas probabilidades de ocorrência, é possível 

determinar a probabilidade de ocorrência do vetor x. Sendo P(x) a probabilidade de 

ocorrência de cada estado do sistema. Considerando as falhas dos componentes do 

 

Figura 2.6: Diagrama de 4 estados 
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sistema estatisticamente independentes, P(x) é calculado sendo o produto das 

probabilidades individuais de cada componente. 

A função teste F(x) calcula a avaliação de desempenho de cada estado. O 

objetivo destas funções teste é verificar os resultados para um conjunto de estados 

operativos do sistema composto de geração e transmissão, e o atendimento à uma 

determinada demanda. Por exemplo, F(x) pode representar o valor do corte de carga 

requerido para aliviar as violações das restrições de operação. Neste caso, diz-se que 

x é um estado de falha se F(x) > 0, i.e., se há corte de carga associado ao estado x. Por 

outro lado, F(x) = 0 indica que x é um estado de sucesso, o qual supre toda a carga 

adequadamente. Como x é um vetor aleatório, F(x) é uma variável aleatória, cujo valor 

esperado é dado pela equação (2.5): 

 

𝐸[𝐹] = ∑ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑃(𝑥)

𝑁𝑆

𝑥∈𝑋

 

(2.5) 

 

Os principais índices de desempenho de confiabilidade são calculados pela 

Equação (2.5), escolhendo as funções teste convenientes.  

Na representação cronológica a avaliação dos índices de confiabilidade é 

semelhante a utilizada na representação por espaço de estados. A principal diferença 

está na seleção dos estados que deve seguir uma ordem de seleção sequencial no 

tempo. Implicando em uma diferença conceitual na estimação dos índices [SB77, 

SCF93], Equação (2.6): 

 
𝐸[𝐺] =

1

𝑇
∙ ∫ 𝐺(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑇

0

 
(2.6) 

Onde T é o período da simulação e G(t) é a função teste que verifica para o 

instante t se o estado do sistema é, ou não, adequado. Tomando a LOLP como exemplo, 

G(t) = 1 se o estado do sistema, no tempo t, é de falha. Em caso contrário, G(t) = 0. 

Na representação cronológica o esforço computacional requerido é 

significativamente maior do que o exigido pelas técnicas que utilizam a representação 

por espaço de estados. Isso acontece já que dois estados consecutivos se diferem um 

do outro apelas pela mudança de estado de apenas um de seus componentes. 
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2.3.1 Enumeração de estados 

A enumeração de estados busca analisar todos os possíveis estados do 

sistema. Este método pode se tornar inviável exigindo um grande esforço 

computacional, à medida que o número de componentes do sistema cresce. Já que 

número de estados cresce exponencialmente como o número de componentes. Por 

exemplo, um sistema com m componentes modelado pelo modelo de Markov a 2 

estados possui 2𝑚 possíveis estados. 

Então, deve-se enumerar apenas um subconjunto 𝑋′ ⊆ 𝑋 e calcular os limites 

inferior (inf) e superior (sup) das estimativas, conforme Equações (2.7) e (2.8): 

 
𝐸[𝐹]𝑖𝑛𝑓 = ∑ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑃(𝑥) + 𝐹𝑖𝑛𝑓(1 − 𝑃(𝑋′))

𝑥∈𝑋′

 
(2.7) 

 

 
𝐸[𝐹]𝑠𝑢𝑝 = ∑ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑃(𝑥) + 𝐹𝑠𝑢𝑝(1 − 𝑃(𝑋′))

𝑥∈𝑋′

 
(2.8) 

 

em que 𝑃(𝑋′) é a probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′, e 𝐹𝑖𝑛𝑓 e 𝐹𝑠𝑢𝑝 

são, respectivamente, os limites inferior e superior estimados para F(x) sendo 𝑥 ∉ 𝑋′. 

A partir deste subconjunto de estados pode-se computar os valores dos limites 

inferior e superior do índice LOLP, por exemplo, por meio das seguintes Equações (2.9) 

e (2.10)(2.10): 

 
𝐿𝑂𝐿𝑃𝑖𝑛𝑓 = ∑ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

  
(2.9) 

 

 
𝐿𝑂𝐿𝑃𝑠𝑢𝑝 = 1 − ∑ [1 − 𝐹(𝑥)] ∙ 𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

  
(2.10) 

 

A incerteza na estimativa do índice LOLP é calculada pela diferença entre seus 

limites, Equação (2.11), sendo o somatório da probabilidade dos estados não 

classificados. 
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𝜖 = 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑠𝑢𝑝−𝐿𝑂𝐿𝑃𝑖𝑛𝑓 = 1 − ∑ 𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

  
(2.111) 

Se depois de classificados os estados que irão compor o subconjunto X’ a 

probabilidade de ocorrência dos estados não classificados for reduzida este método 

torna-se bastante eficiente. Para a análise da confiabilidade da transmissão este método 

é eficaz a indisponibilidade desses equipamentos é pequena e as contingências 

múltiplas são desprezíveis. Para a avaliação composta de geração e transmissão o 

número de combinações a ser avaliadas cresce demasiadamente devido ao grande 

número estados prováveis contento contingências múltiplas de geradores. Portanto, o 

método não é indicado para avaliação da confiabilidade composta em sistemas de 

grande porte. Nesse caso uma alternativa é a simulação Monte Carlo, mostrada a 

seguir, A simulação pode ser dividida em não sequencial e sequencial. 

2.3.2 Simulação Monte Carlo não sequencial 

A simulação Monte Carlo não sequencial é uma alternativa para estimar o valor 

de E[F]. A simulação Monte Carlo não sequencial corresponde a amostrar eventos, ou 

seja, analisando alguns estados dos componentes do sistema. Como a simulação Monte 

Carlo não sequencial tem se mostrado eficiente na determinação dos índices de 

confiabilidade composta, e devido ao menor custo computacional esta será adotada 

neste trabalho.  

A seleção dos estados a serem analisados é feita de forma aleatória, sem a 

preocupação com a cronologia de ocorrência dos eventos. A seleção dos estados é feita 

com base na distribuição de probabilidade dos componentes. Essa probabilidade é 

calculada com base no modelo markoviano de acordo com índices conhecidos como 

taxas de operação e falha dos componentes. Como base nesses índices determina-se 

a taxa de ocorrência de determinado estado.  

O processo de amostragem é repetido NS vezes e os índices são estimados 

pela média amostral das funções teste apropriadas, Equação (2.12): 

 

𝐸[𝐹] =
1

𝑁𝑆
∙ ∑ 𝐹(𝑥𝑘)

𝑁𝑆

𝑘=1

 

(2.12) 

Assumindo E[F] como uma variável aleatória o cálculo da incerteza da 

estimativa é encontrado através de outra variável aleatória dado pela média da variância 

da função teste, Equação (2.13):  
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𝑉{𝐸[𝐹]} =

𝑉(𝐹)

𝑁𝑆
 

(2.13) 

Onde V (F) representa a variância da função teste, Equação (2.14) 

 

𝑉[𝐹] =
1

𝑁𝑆 − 1
∙ ∑{𝐹(𝑥𝑘) − 𝐸[𝐹]}2

𝑁𝑆

𝑘=1

 

(2.14) 

A Equação (2.13), confirma de forma intuitiva que quanto maior o número de 

amostras analisadas maior será a precisão do experimento. Normalmente a incerteza 

associada à estimativa é representada por um coeficiente de variação β, para analisar 

a convergência do processo, sendo também utilizado como critério de parada, Equação 

(2.15): 

 
𝛽 =

√𝑉{𝐸[𝐹]}

𝐸[𝐹]
× 100% 

(2.15) 

 

Os passos básicos de um algoritmo para simulação Monte Carlo não 

sequencial são dados por [MPL92]: 

i) Faça o número de sorteios 𝑁𝑆 = 0;  

ii) Sorteie um vetor 𝑥𝑘 ∈ 𝑋 baseado em sua distribuição de probabilidade 𝑃(𝑥); 

atualize 𝑁𝑆;  

iii) Calcule 𝐹(𝑥𝑘)para o vetor amostrado;  

iv) Estime 𝐸 [̃𝐹] como a média dos valores encontrados;  

v) Calcule a incerteza relativa por meio do coeficiente de variação (β) da 

estimativa 𝐸 [̃𝐹];  

vi) Se (β) é aceitável (menor que a tolerância especificada), pare; senão, 

retorne ao passo (ii). 

2.3.3 Simulação Monte Carlo sequencial 

Na simulação Monte Carlo sequencial para estimar os índices são 

considerados os estados dos componentes amostrados de forma sequencial 

preservando a cronologia do sistema. As amostras utilizadas para estimar os índices 

são anuais e existe a preocupação de representar as transições entre os estados 
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consecutivos do sistema. O método sequencial encontra resistência para a sua 

utilização devido ao alto custo computacional  

O cálculo do índice E[F] é estimado pela média das simulações anuais, dado 

por NY, e expresso pela Equação (2.16)(2.16). 

 

𝐸[𝐹] =
1

𝑁𝑌
∙ ∑ 𝐺(𝑦𝑘)

𝑁𝑌

𝑘=1

 

(2.16) 

Em que: NY é o número de simulações anuais, 𝑦𝑘 é a série sintética do sistema 

no ano 𝑘 e G(𝑦𝑘) é a função que estima os índices de confiabilidade do ano 𝑘. O 

algoritmo da simulação Monte Carlo sequencial segue os passos descritos a seguir de 

acordo com [MPL94]: 

i) gere uma série sintética anual dos estados do sistema (𝑦𝑘) aplicando 

sequencialmente os modelos estocásticos de falha/reparo dos equipamentos, e 

considerando o modelo cronológico da carga;  

ii) analise cronologicamente cada estado 𝑥 da sequência 𝑦𝑘 e acumule os 

resultados;  

iii) calcule (𝑦𝑘) dos valores acumulados no passo (ii);  

iv) estime o valor esperado dos índices anuais por meio da média dos 

resultados encontrados nas sequências 𝑦𝑘 simuladas;  

v) calcule o coeficiente de variação (𝛽) das estimativas, utilizando a Expressão 

(2.10);   

vi) verifique se o valor obtido para 𝛽 é aceitável (menor que a tolerância 

desejada). Em caso afirmativo pare; senão retorne ao passo (i). 

2.4 Índices de confiabilidade 

Na avaliação e modelagem de sistemas são realizados estudos estatísticos 

baseados em índices de confiabilidade. Os índices de falha ou reparo dos equipamentos 

evoluem de acordo com certa probabilidade, com as transições entre esses estados 

dependendo apenas dos estados em que se encontram e dos estados a seguir.  

Os principais índices de confiabilidade para a análise de sistemas compostos 

de geração e transmissão calculados são apresentados a seguir[BA94]: 
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• LOLP - loss of load probability (probabilidade de perda de carga); 

• LOLE – loss of load expectation (perda de carga esperada);  

• EPNS – expected Power not supplied (potência esperada não suprida), 

é a duração média da perda de carga em MW;  

• EENS – expected energy not supplied (energia esperada não suprida 

MWh);  

• LOLF – loss of load frequency (frequência de perda de carga), número 

de ocorrências por ano;  

• LOLD – loss of load duration (duração média da perda de carga em 

horas);  

• LOLC – loss of load cost (custo esperado da perda de carga). 

Os índices LOLP, LOLE, EPNS e EENS constituem índices de probabilidade e 

energia e os índices LOLF e LOLD constituem índices de frequência e duração. 

O objetivo desses índices é oferecer mecanismos de análise do 

comportamento e dos riscos do sistema nos diversos cenários no atendimento às 

demandas de energia. Baseado nesses dados correções e/ou adequações são 

realizadas ao desenvolver estudos de PET. 

Para a simulação Monte Carlo não sequencial, as equações (2.17)(2.17),(2.18) 

e (2.19), são exemplos de funções teste utilizadas para o cálculo de LOLP, EPNS e 

LOLF, respectivamente: 

 
𝐹𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑥) = {

0, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
1, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

 
(2.17) 

 

 
𝐹𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑥) = {

0, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
𝐶, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

 
(2.182) 

Onde C é o corte de carga aplicado ao estado x. 

 
𝐹𝐿𝑂𝐿𝐹(𝑥) = {

0, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
𝛾𝑥, 𝑠𝑒 𝑥 é 𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

 
(2.19) 
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Onde 𝛾𝑥 é a soma das taxas de transição de x para todos os estados de 

sucesso que podem ser alcançados mediante uma transição. 

Finalmente, estimativas para os índices LOLP, EPNS e LOLF são obtidas 

por meio de médias amostrais das funções teste. 

O índice LOLD é dado pela Equação (2.20). 

 
𝐿𝑂𝐿𝐷 =

𝐿𝑂𝐿𝐸

𝐿𝑂𝐿𝐹
 

(2.20) 

2.5 Conclusões 

Este capitulo dedicou-se a uma revisão dos métodos de avaliação da 

confiabilidade composta de geração e transmissão. Foi revisado como as técnicas de 

Markov por ser utilizadas para modelar as características de operação e falha de cada 

equipamento do sistema. É mostrado que o cálculo dos índices do sistema pode ser 

analisado por enumeração de estados, simulação Monte Carlo não-sequencial e 

sequencial. 

O comportamento do sistema é descrito com base nos estados de operação 

dos seus equipamentos, e transição entre eles. Esse comportamento é utilizado para 

avaliação da confiabilidade de sistemas compostos. 

A abordagem de enumeração de estados não é adequada em sistemas 

compostos de grande porte devido ao elevado número de estados a serem analisados 

o que eleva o esforço computacional. Técnicas baseadas em simulação Monte Carlo se 

mostraram bem mais adequadas com relação ao tempo de simulação.  

A abordagem sequencial da simulação Monte Carlo é caracterizada pela 

cronologia da ocorrência dos eventos no tempo. Essa abordagem é utilizada quando se 

deseja analisar a correlação dos eventos e do tempo. É possível, por exemplo, 

correlacionar a representação da operação dos reservatórios, da deterioração dos 

equipamentos com o tempo, das condições climáticas e da carga, etc.  A abordagem 

dos estados deve ser feita de forma sequencial através de transições consecutivas e 

cumpridas durante um ano inteiro ou 8760 horas sequenciais. Contudo, o número de 

estados analisados é significantemente maior do que o número de estados analisados 

na representação a espaço de estados. 

Já quando a correlação dos eventos e o tempo não são relevantes e existe uma 

independência temporal entre os estados do sistema a abordagem não sequencial da 
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simulação Monte Carlo mostrou-se eficiente na obtenção de resultados significativos na 

avaliação da confiabilidade composta com excelente desempenho computacional. 

O próximo capítulo trata da metodologia proposta, utilizando a simulação Monte 

Carlo não sequencial considerando a alta penetração de fontes renováveis, bem como 

suas séries energéticas, apresentando as particularidades sobre o levantamento de 

dados destas séries energéticas utilizadas para representar a volatilidade das fontes 

renováveis. 

 



 

3 Metodologia proposta  

3.1 Introdução 

A energia é entregue aos consumidores finais através dos sistemas elétricos 

de potência que são responsáveis desde a geração. No Brasil, devido ao tamanho de 

dimensões continentais, o sistema é extremamente extenso, e interligado através do 

SIN (Sistema Interligado Nacional). O Sistema Interligado Nacional é formado pelas 

empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. 

Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos 

sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica [O13]: 

A energia precisa ser entregue no momento que é solicitada com qualidade e 

mantendo a continuidade do serviço. Para tanto o sistema precisa ser confiável, logo é 

necessário um processo de análise da confiabilidade do sistema.  Os índices e métodos 

de cálculo dessa confiabilidade devem estar sempre acompanhando as evoluções e 

novas demandas dos sistemas elétricos de potência. 

Nos últimos anos o sistema elétrico passou por profundas mudanças, 

principalmente pela inserção de fontes renováveis como as eólicas. Devido às 

preocupações climáticas, as essas vêm recebendo vários incentivos governamentais, o 

que resulta no crescimento da participação dessas fontes na matriz energética, tornando 

indispensáveis estudos quanto a sua utilização. Esses estudos são realizados através 

de métodos probabilísticos de confiabilidade já tradicionais, em conjunto com a 

proposição de novos métodos de análise. Métodos baseados em simulação Monte Carlo 

são os mais indicados, porém alguns como a simulação sequencial exigem um esforço 

computacional muito grande. E, como o objetivo é a avaliação composta da geração e 

transmissão com participação eólica, representando sua volatilidade por meio de séries 

anuais, o tempo computacional exigido pode ser tornar significativamente elevado. 

Como a sequência dos eventos no tempo não é um fator determinante nos estudos 

realizados nesta dissertação a escolha pelo método de simulação Monte Carlo não 

sequencial é a mais indicada.  

A estrutura deste capitulo compreende metodologia para ao cálculo do 

desperdício da geração eólica baseado em índices de confiabilidade. Para os cálculos 

dos índices de confiabilidade tradicionais é utilizado a metodologia presente em [F11]. 
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3.2 Avaliação do desperdício de energia renovável 

Com esses estudos veio o conceito de energia desperdiçada, na qual considera 

a capacidade do sistema em absorver toda a energia gerada pelas fontes renováveis. 

No caso do parque eólico é necessário equalizar essa geração com a capacidade do 

sistema em utilizar essa energia. Mas como fazer isso? Afinal, além de não armazenar 

o vento, que é a fonte primária, não existe controle sobre a demanda de ventos. 

Ao dimensionar um parque eólico deve ser levado em consideração a 

capacidade média dos ventos da região e a capacidade de transmissão dessa energia 

para os centros consumidores. Porém, devido a períodos de baixo consumo e alta 

disponibilidade eólica, a capacidade de geração naquele instante de tempo não é toda 

absorvida, seja pelos limites operativos do sistema, seja pela baixa demanda de energia. 

Essa energia disponível e não utilizada é conceituada como desperdício. 

Para mitigar esse desperdício estudos devem considerar a possibilidade de 

aliar a capacidade do sistema de transmissão através de reforços ou adições de 

equipamentos como proposto por [LMSFAR12]. Ou, como descrito no trabalho [BR16] 

que trata de estudos para aliar a disponibilidade da fonte de energia com a previsão de 

ocorrência dos ventos. 

A metodologia utiliza dois estágios para determinar se há a ocorrência de 

desperdício de energia eólica, devido aos limites impostos pela geração e/ou 

transmissão. Conforme ilustrado na Figura 3.1, no primeiro estágio é obtido o montante 

de energia eólica disponível para despacho e quanto dessa energia deve ser 

despachada para atendimento da demanda. Nesse estágio o problema é tratado como 

sendo de barra única, sem os limites oferecidos pela transmissão, sendo que a energia 

eólica não aproveitada pela geração origina o índice EWESG (Expected Wind Energy 

Spillage – considerando o despacho barra única). Já no segundo estágio, no qual os 

limites operativos da transmissão são acrescentados, é necessária a obtenção da 

solução de uma análise de fluxo de potência com medidas corretivas tendo em vista 

realizar o despacho das unidades geradoras disponíveis considerando as restrições da 

transmissão. Nesse momento verifica-se o máximo da capacidade de geração 

disponível e o montante despachado pelas eólicas. Desta forma, o desperdício do 

sistema composto é obtido por meio do cálculo do montante de energia eólica não 

despachada, dando origem ao índice EWESG&T (Expected Wind Energy Spillage – 

considerando as restrições da transmissão). Finalmente, o índice EWEST (Expected 

Wind Energy Spillage – diferença entre EWESG&T e EWESG) é obtido conforme [F15]. 
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3.3 Energia firme com alta penetração de energia renovável  

Energia firme, também chamada de energia assegurada é a energia necessária 

para assegurar o suprimento da demanda de energia considerando o pior cenário de 

fornecimento de energia. Nas usinas hidroelétricas é representada pela máxima energia 

a ser fornecida no pior ciclo hidrológico para uma determinada demanda. 

De acordo com a ANEEL, [A05]: 

“a energia assegurada do sistema elétrico brasileiro é a máxima produção de 

energia que pode ser mantida quase que continuamente pelas usinas hidrelétricas ao 

longo dos anos, simulando a ocorrência de cada uma das milhares de possibilidades de 

sequências de vazões criadas estatisticamente, admitindo certo risco de não 

atendimento à carga, ou seja, em determinado percentual dos anos simulados, permite-

se que haja racionamento dentro de um limite considerado aceitável pelo sistema. Na 

regulamentação atual, esse risco é de 5%”. 

A criticidade da disponibilidade de fontes primárias para geração de energia 

deve ser considerada. No caso de ciclos hidrológicos desfavoráveis, usinas térmicas, 

que são mais, caras podem ser utilizadas para poupar os reservatórios. A malha de 

 

Figura 3.1: Fluxograma da Metodologia Proposta. 
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transmissão também deve ser considerada para determinação da energia firme 

assegurada, para conter flutuações de carga devido aos limites operativos das linhas 

que pode ser um limitador para o sistema. 

Os estudos de energia firme e assegurada são importantes nas análises de 

planejamento da geração e atendimento à demanda, para avaliar qual o montante de 

energia pode ser gerado de forma irrestrita. Como as eólicas estão ocupando cada vez 

mais espaço na matriz energética os estudos de energia firme e assegurada devem 

prever esse aumento de participação, assim como as características de disponibilidade 

dos ventos.  

Segundo [LTJ15] a geração firme garante uma geração mensal e reduz as 

flutuações de geração. Porque as distribuições de probabilidade de energia eólica, 

entrada de água e radiação solar são difíceis de prever com precisão. Sistemas híbridos 

de energia firme com participação de energias renováveis ainda são pouco discutidos 

na literatura. 

O trabalho [HH16] avalia a participação de hidroelétricas funcionando em 

cascata para geração de energia firme, funcionando como uma bateria para momentos 

em que as usinas eólicas têm uma baixa geração devido às incertezas dos ventos. 

Neste trabalho é utilizado o conceito de energia firme que segundo [CRMF11] 

utilizando o conceito de unidade de execução obrigatória [DLA02,P02,DLA01], consiste 

em considerar uma quantidade fixa de energia para o despacho independente da 

variação da carga. Essa energia obrigatória supõe ser capaz de garantir a estabilidade 

do sistema de energia. Nesse caso a estabilidade não se refere a um problema 

especifico e sim à estabilidade do rotor, de frequência e de tensão desde que a 

quantidade fixa de energia obrigatória seja fornecida. 

3.4 Despacho e ordem de mérito 

O sistema elétrico realiza o despacho de geração utilizando uma ordem de 

mérito, a qual considera as demandas em cada região, assim como os limites operativos 

dos equipamentos que se encontram disponíveis no sistema. Depois de atendidas essas 

condições o despacho considera o custo de cada unidade, então é estabelecida uma 

ordem de mérito que leva em conta esses custos como fatores de segurança para 

atendimento da demanda. 

Baseado no custo das unidades, estas são enfileiradas em ordem de mérito. 

As usinas eólicas levam vantagem nessa ordem, já que o custo da fonte primária é zero, 
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contanto apenas com o custo de manutenção. Porém devido à volatilidade do vento, e 

de forma a garantir uma maior disponibilidade ao sistema, outras unidades são 

destacadas para serem despachadas em um primeiro momento como energia firme, e 

em um segundo momento, visando a minimização do desperdício de fontes renováveis, 

as unidades renováveis são despachadas. Em seguida são despachadas as demais 

unidades do sistema, sendo despachadas prioritariamente unidade com custo mais 

baixo até que toda a demanda seja atingida. 

No Brasil esse despacho é coordenado pelo ONS, e a energia firme é 

distribuída entre as usinas do sistema, excluindo em um primeiro momento as térmicas 

por terem um custo mais elevado. Sendo a energia firme de cada unidade como sendo 

o máximo que pode ser garantindo continuamente considerando sempre o pior cenário 

já registrado da disponibilidade das fontes primárias. O rateio de geração firme também 

leva em conta a indisponibilidade forçada e programada de cada usina. Por fim a 

geração firme é distribuída entre os blocos de usinas hidráulicas e depois entre o bloco 

de usinas térmicas. 

As usinas eólicas que possuem custo nulo de sua fonte primária têm a geração 

firme calculada como a máxima quantidade de energia que a usina pode vender no SIN, 

de acordo com metodologia dada pela Equação (3.1): 

 
𝐺𝐹 =

∑ 𝐸𝑚
12
𝑚=1

8760
 

(3.1) 

onde, GF corresponde à geração firme, 𝐸𝑚 corresponde ao compromisso firme 

de entrega de energia ao SIN declarado pelo agente, em cada mês “m” e em MWh, e 

que deve ser menor ou igual aos valores estimados de produção de energia 

apresentados na certificação da medição anemométrica. Caso a geração seja menor do 

que o indicado pelo agente a ANEEL aplicará penalidade previamente definida. 

Para este trabalho a ordem de mérito utilizada para despacho é apresentada 

pelo fluxograma da Figura 3.2 que ilustra os procedimentos para a aplicação da ordem 

de mérito no despacho. 
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3.5 Índice de desperdício 

Para o cálculo do índice EWES utiliza-se um processo de simulação no espaço 

de estados, representado por séries históricas. Esse índice calculado representa o 

montante de energia renovável desperdiçado. Para este trabalho considera-se apenas 

o desperdício de energia eólica. 

O cálculo do EWES pode ser tratado como um índice complementar aos 

índices de confiabilidade. Este pode ser estimado utilizando o mesmo processo para a 

obtenção da LOLP, LOLE, EPNS, EEPNS. A Equação (3.2) apresenta a função teste 

que pode ser utilizada para o cálculo da EWES:  

 
𝐹𝐸𝑊𝐸𝑆(𝑥𝑘) = {

0, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  ∈  𝑋𝑅

𝑊𝐸𝑆𝑘, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  ∈  𝑋𝐷

 
(3.2) 

onde 𝑋 é o conjunto de todos os estados 𝑥k  possíveis (i.e., o espaço de estado), dividido 

em dois subespaços: 𝑋𝑅 de estados que utilizam toda a energia renovável instalada, 

sem desperdício; 𝑋𝐷 de estados em que houve desperdício de energia renovável (𝑋 =

𝑋𝑅 + 𝑋𝐷); 𝑊𝐸𝑆𝑘 é o montante de energia renovável (eólica) desperdiçada no estado x𝑘. 

A simulação é realizada através de dois estágios: 

 

Figura 3.2: Fluxograma de despacho 



Capítulo 3 – Metodologia proposta  33 

 

• No primeiro estágio a energia é avaliada desconsiderando-se as restrições da 

rede de transmissão, ou seja, utilizando-se um despacho barra única, agrupando 

todas as unidades de geração e de carga em uma única barra. As unidades 

geradoras são despachadas seguindo uma ordem de mérito em que em um 

primeiro momento são despachadas as unidades pertencentes à energia firme, 

até que seja alcançado o limite estabelecido pelo planejador, para garantir o 

funcionamento seguro da rede. Em seguida são despachadas as unidades 

eólicas até que a carga seja atendida. Caso a carga ainda não tenha sido 

atendida são despachadas as demais unidades por custo médio de produção 

até que a carga seja atingida. Se com o despacho da energia firme e parte da 

energia eólica disponível a carga for atendida, ou seja, ainda resta energia eólica 

para ser despachada, esse montante restante da energia eólica é contabilizado 

como desperdício em função da geração (EWESG). 

• No segundo estágio é implementado um algoritimo de fluxo de potência ótimo, a 

fim de incorporar as restrições de transmissão ao despacho das unidades 

geradoras. Devido às restrições adicionadas, em geral, uma maior quantidade 

de desperdício eólico é encontrada (𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇). A diferença do desperdício 

encontrado para o problema de barra única e com a incorporação das restrições 

da transmissão permite calcular o desperdício em função das limitações dos 

equipamentos de transmissão (𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇). 

3.6 Modelos dos equipamentos 

A representação dos estados de operação e falha dos equipamentos do 

sistema é feita de forma desagregada às séries energéticas anuais utilizando processos 

markovianos. O comportamento entre as transições dos estados de operação e falha 

tem um comportamento semelhante ao sistema binário, sendo assim para a 

representação dos estados é utilizado processos de Makov a dois estados, como mostra 

a Figura 3.3. 

Diferente das unidades das usinas hidrelétricas e térmicas, as unidades de 

usinas que utilizam fontes renováveis possuem uma capacidade pequena de geração. 

Sendo assim uma usina que utiliza fontes renováveis, localizada em regiões 

estratégicas, necessita de várias unidades idênticas para justificar a conexão ao sistema 

 

Figura 3.3: Diagrama de transição de estado 
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interligado. Como exemplo, parques eólicos com dezenas ou centenas de 

aerogeradores ou centrais de energia solar com dezenas ou centenas de painéis 

fotovoltaicos. 

Ao construir e instalar usinas eólicas é importante levar em conta nos modelos 

de simulação que as variações aleatórias do vento sejam bem representadas. Como as 

unidades dos parques eólicos são idênticas a fim de simplificar a representação do 

parque na barra do sistema as unidades são agrupadas e representadas por uma 

unidade equivalente utilizando o modelo markoviano a múltiplos estados, conforme 

mostrado na Figura 3.4 [FMRSL11]. 

Na Figura 3.4, 𝐶𝑗 representa a capacidade disponível associada ao estado 𝑗 da 

unidade equivalente, 𝑁 é o número de unidades presentes na central e 𝐶𝐿 é a 

capacidade do estado limite, em que todas as unidades estão funcionando.  

A capacidade de geração de cada estado é dada pela Equação (3.3): 

   L,…0,1,2,3,=j   Pj-N=C nj   (3.3) 

onde 𝑃𝑛 é a potência nominal de cada unidade. 

Os estados possíveis em um parque eólico são tantos quanto as unidades de 

aerogeradores instalados no parque. A probabilidade de ocorrência de cada um dos 

estados é obtida por meio da distribuição binomial, como mostrado na Equação (3.4). 

 
    jjN qp 







 

j

N
=jP  

(3.4) 

onde o termo binomial representa o número de combinações possíveis para a 

ocorrência de j unidade indisponíveis, p equivale à taxa de disponibilidade das unidades 

(1-q) e q equivale a taxa de saída forçada das unidades (FOR). 

Um conjunto com N geradores resulta em (N+1) estados, e à medida que o 

estado j dos geradores indisponíveis se aproximam de N, a probabilidade desse estado 

acontecer se aproxima de zero, resultando numa probabilidade muito remota de 

 

Figura 3.4: Modelo markoviano a múltiplos estados. 
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ocorrência do estado. Sendo assim, é possível tomar medidas de controle para diminuir 

o número de estados representados, para que a probabilidade no j-ésimo estado 

acontecer seja menor que uma tolerância desejada. Essa probabilidade pode ser 

percebida pela Equação (3.4), portanto o número de estados pode ser truncado, sem 

perder a precisão do modelo adotado.  

A potência gerada por cada unidade do parque eólico sofre variações 

significativas ao longo do tempo, devido às características dos aerogeradores 

principalmente pelo fato de depender de fatores naturais, tais como a intermitência dos 

ventos. 

Após a definição do estado de operação do modelo equivalente do parque 

eólico é preciso definir qual a disponibilidade da energia primária para a produção de 

energia. Essas duas informações conjuntas definem a capacidade máxima de produção 

do parque eólico. A disponibilidade da energia primaria varia a todo momento: em 

segundos, minutos, horas. 

3.7 Modelo das linhas de transmissão 

A representação das linhas de transmissão é feita pela utilização do modelo de 

Markov a dois estados, como ilustrado na Figura 3.3. Nessa dissertação considera-se 

as falhas das linhas de transmissão de forma independente, sendo que não são 

representadas as falhas estruturais, como por exemplo, falhas em torres que sustentam 

mais de um circuito. O modelo estocástico utilizado para a linhas de transmissão 

semelhante ao adotado para as unidades geradoras convencionais. Admitindo que as 

taxas de falha contemplam todas as saídas da linha de transmissão. 

3.8 Modelo da carga 

Para a carga é utilizado, na simulação Monte Carlo não sequencial um modelo 

markoviano não agregado de 8760 estados, conectados sequencialmente conforme 

ordem de ocorrência da curva de carga horaria de acordo com [LMMB00]. O modelo 

permite a simulação dos estados com múltiplos níveis, de acordo com os padrões de 

cada região, com cada patamar de carga tendo duração de uma hora. Assim, o estado 

h corresponderá à hora h na curva de caga. O nível de carga é selecionando com o 

sorteio da hora, que deverá estar compreendida entre 1 e 8760. 
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3.9 Analise de fluxo de potência do sistema composto 

Para a realização das simulações deste trabalho, é necessária a realização de 

uma análise de fluxo de potência linearizado [M83] para analisar o estado de operação 

da rede, além da distribuição do fluxo de potência pela rede. Com o fluxo de potência é 

possível detectar possíveis violações operativas do sistema composto, e caso seja 

necessárias medidas corretivas são tomadas para contornar possíveis violações, 

através de redespachos de energia. Se as violações persistirem cortes de energia 

devem ser feitos. A minimização dos cortes de carga é realizada através da função 

objetivo da Equação (3.5). Esses cortes, na ordem de mérito, levam em consideração 

os custos operacionais de cada unidade. 

 
𝑤 = 𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

sujeito às restrições 

{

𝑔 + 𝑟 + 𝐵𝜃 = 𝑑
|𝑓| ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥

0 ≤ 𝑔 ≤ 𝑔𝑚𝑎𝑥

0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑑

 

(3.5) 

onde: 

𝑟𝑖 - corte de carga na barra 𝑖; 

𝑛 - número total de barras do sistema;  

𝑔 - vetor contendo o despacho da geração;  

𝑟 - vetor contendo os cortes de carga;  

𝐵 - matriz de susceptância de barra; 

θ - vetor contendo os ângulos das tensões de barra; 

𝑑 - vetor de demanda por barra; 

𝑔𝑚𝑎𝑥 - vetor contendo os limites de geração;  

𝑓 - vetor contendo os fluxos nos circuitos; 

𝑓𝑚𝑎𝑥 - vetor contendo os limites de capacidade dos circuitos. 
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3.10 Serie energéticas 

A capacidade de geração das unidades renováveis depende da disponibilidade 

das fontes primárias, e são modeladas através de séries anuais de disponibilidade de 

energia primária. Para os estudos essas séries são convertidas em potência elétricas 

de acordo com critérios de conversão já definidos, com dados em pu. Após a conversão 

essas séries são representadas por modelos markovianos não agregados, com seus 

estados conectados de forma sequencial de acordo com a ordem de ocorrência. 

Portanto, o modelo adotado para a representação da carga pode ser utilizado para 

modelar a volatilidade de cada fonte renovável.  

A Figura 3.5, de acordo com [F11], ilustra o modelo utilizado nesta dissertação, 

em que L(t) fornece o patamar de carga no estado t. Similarmente, H(t), P(t), E(t), S(t) e 

C(t) fornecem as capacidades máximas momentâneas para as unidades geradoras com 

fontes: hidráulicas, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, PV solares e de cogeração, 

respectivamente. Como já destacado L(t) pode ser um vetor contendo patamares de 

carga distintos para cada área ou barra do sistema. O mesmo raciocínio se aplica às 

unidades geradoras renováveis. Portanto, os limites de capacidade do estado t poderão 

ser fornecidos de maneira distinta, para cada central geradora ou região englobando um 

grupo de centrais geradoras do mesmo tipo. 

A seguir são descritas as características das principais fontes de energia 

utilizadas nesse modelo, assim como a proposta de conversão em potência elétrica. 

 

Figura 3.5: Modelo de Markov não agregado para carga e fontes renováveis 
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3.10.1 Série eólica 

A localização dos parques eólicos também deve levar em conta o relevo e 

obstáculos da região. Já que a variação da velocidade dos ventos influencia diretamente 

na produção de energia pelas turbinas eólicas. A altura da torre também influencia nessa 

velocidade, a altitudes maiores têm-se maiores velocidades do vento. Ao longo do 

tempo houve um crescimento na altura das torres como mostra a Figura 3.6. 

As turbinas eólicas podem ser de dois tipos: turbinas de eixo vertical ou 

horizontal. A turbina extrai potência dos ventos a montante. A potência extraída depende 

da densidade do vento 𝜌, velocidade de deslocamento dos ventos 𝑣 perpendicular à 

área 𝐴 de varredura das hélices da turbina eólica. A potência pode ser expressa de 

acordo com a Equação (3.6)(3.6) [P13]: 

 
𝑃𝑚𝑒𝑐 =

1

2
∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 

(3.6) 

em que 𝐶𝑝é o coeficiente de potência do rotor, este coeficiente representa a eficiência 

da turbina. O máximo de potência que pode ser convertido por uma turbina eólica é de 

59,3% da energia cinética presente no vento, conhecido como limite de Betz. Pela 

Equação (3.6) é verificado que a potência varia com o cubo da velocidade do vento, 

então grandes variações de potência podem ocorrer com pequenas variações de vento. 

Algumas ações precisam ser feitas para controlar o funcionamento dos 

aerogeradores, pois velocidade muito elevadas podem danificar as pás e outros 

componentes da turbina. Essa velocidade de corte é conhecida como cut out, varia entre 

20 e 25 m/s. E, velocidades baixas pode gerar potência insuficiente para a partida do 

 

Figura 3.6: Crescimento na dimensão das turbinas eólicas [P13] 
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gerador, essa velocidade é conhecida como cut in, varia entre 3 e 5 m/s. A geração da 

turbina está limitada entre esses dois intervalos, fora deles a geração é nula. A Tabela 

3.1: Características do potencial eólico mineiro nas alturas de 50, 75 e 100m mostra 

detalhes do potencial eólico no estado de Minas Gerais. 

Para facilitar a conversão da energia cinética dos ventos pela turbina em 

energia elétrica, em pu, são utilizados modelos polinomiais que representam a curva 

característica típica da potência com a velocidade, de acordo com [GU83]. Nessa 

dissertação foi utilizado a mesma curva característica do aerogerador utilizado por [F11], 

apresentado na Figura 3.7: Característica de produção eólica.  

Tabela 3.1: Características do potencial eólico mineiro nas alturas de 50, 75 e 100m 

Altura 
Ventos  
(m/s) 

Área  
(Km²) 

Potência 
instalável  

(MW) 

Fator de 
capacidade 

Energia 
anual 
(GWh) 

Ventos  
(m/s) 

Área  
(Km²) 

Potência 
instalável  

(MW) 

Energia 
anual 
(GWh) 

100 
m 

6,0 - 6,5 58.096 87.144 0,172 131.461 ≥ 6,0 121.511 182.266 326.360 

6,5 - 7,0 37.386 56.080 0,210 102.823 ≥ 6,5 63.415 95.123 194.899 

7,0 - 7,5 15.384 23.076 0,246 49.789 ≥ 7,0 26.029 39.043 92.076 

7,5 - 8,0 6.887 10.331 0,284 25.673 ≥ 7,5 10.645 15.967 42.267 

8,0 - 8,5 2.403 3.604 0,318 10.040 ≥ 8,0 3.757 5.636 16.615 

≥ 8,5 1.355 2.032 0,369 6.575 ≥ 8,5 1.355 2.032 6.575 

75 m 

6,0 - 6,5 50.647 75.971 0,172 114.876 ≥ 6,0 93.685 140.526 245.317 

6,5 - 7,0 26.543 39.614 0,209 72.630 ≥ 6,5 43.036 64.557 130.441 

7,0 - 7,5 10.329 15.493 0,247 33.461 ≥ 7,0 16.495 24.742 57.812 

7,5 - 8,0 4.110 6.165 0,282 15.250 ≥ 7,5 6.166 9.249 24.351 

8,0 - 8,5 1.255 1.883 0,318 5.242 ≥ 8,0 2.056 3.084 9.101 

≥ 8,5 801 1.201 0,367 3.569 ≥ 8,5 801 1.201 3.859 

50 m 

6,0 - 6,5 35.344 53.016 0,186 86.295 ≥ 6,0 55.228 82.841 149.798 

6,5 - 7,0 12.837 19.256 0,223 37.722 ≥ 6,5 19.884 29.825 63.503 

7,0 - 7,5 4.812 7.218 0,261 16.501 ≥ 7,0 7.046 10.570 25.781 

7,5 - 8,0 1.411 2.117 0,298 5.522 ≥ 7,5 2.235 3.352 9.280 

8,0 - 8,5 544 816 0,333 2.378 ≥ 8,0 823 1.235 3.757 

≥ 8,5 279 419 0,376 1.379 ≥ 8,5 279 419 1.379 

Fonte: Atlas do potencial eólico de minas gerais, 2010 

 

Figura 3.7: Característica de produção eólica 
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Como nas usinas eólicas é difícil armazenar a energia contida nas rajadas de 

vento, as variações de potência ocorrem em intervalos bem menores que nas centrais 

hidrelétricas. Nesse caso é importante considerar séries horárias com intervalo de 

tempo menores para representar a volatilidade das eólicas. A Figura 3.8 apresenta a 

série anual média das três regiões consideradas, enquanto a Figura 3.9 apresenta um 

dia típico das séries eólicas por área. 

Foram utilizadas três séries eólicas divididas nas três áreas geográficas, sendo 

composta por um conjunto de cinco séries anuais. E, como não é possível armazenar a 

energia obtida com os ventos, os dados são obtidos considerando séries com um 

período de intervalo de 1 hora, totalizando 8760 horas anuais. 

As séries históricas de velocidade dos ventos foram obtidas no instituto de 

meteorologia e pesquisa da Holanda [K10], e tendo em vista da volatilidade das fontes 

renováveis, cada área do sistema RTS96REN proposto por [FMRSL11], é considerada 

como uma região geográfica distinta. As unidades renováveis são separadas por região 

geográfica, e para cada região é fornecido uma série histórica referente à potência 

média, em pu, do intervalo de tempo considerado com probabilidade igual de ocorrência. 

 

Figura 3.9: Série eólica por áreas em um dia típico 

 

Figura 3.8: Média das séries eólicas 
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3.10.2 Séries hidráulicas  

A potência disponível em cada central hidroelétrica depende não só do número 

de unidades geradoras disponíveis, mas também da disponibilidade de água presente 

em seus reservatórios. A altura da queda d’agua do reservatório como o nível de 

armazenamento determina a quantidade de energia disponível da usina. Nessas usinas 

as limitações do reservatório podem restringir o fornecimento de energia, provocando 

falha no atendimento da demanda. 

O volume armazenado nos reservatórios depende de fatores climáticos e varia 

em função da precipitação, da vazão dos rios e das condições hidrológicas. Fatores 

administrativos de gerenciamento da água e coordenação hidrológica com outras usinas 

também influenciam na disponibilidade da capacidade de geração. Uma programação 

dinâmica estocástica desses aspectos seria necessária para a real caracterização 

dessas influências e assim determinar a real capacidade mensal de cada usina 

hidráulica, baseado nas series hidrológicas históricas. Os métodos de simulação Monte 

Carlo apresentados por [AR89] e [AR91] possibilitam a reprodução detalhada do sistema 

hidrelétrico. 

Com o objetivo de apenas refletir as condições hidrológicas, de acordo com 

estratégias de despacho e gerenciamento da água através de um modelo simplificado, 

de acordo com [LMRFLSRM08]. As centrais hidroelétricas têm suas capacidades de 

geração alteradas mensalmente de acordo com as condições de armazenamento dos 

reservatórios. 

Nesta dissertação foram utilizadas series hidrológicas em valores percentuais 

referentes à média mensal dos volumes armazenados em cada reservatório durante um 

período de cinco anos, com dados extraídos de sistemas reais da Europa conforme 

[MLRFL09]. A Figura 3.10 apresenta a média de energia disponível por área. 

 

Figura 3.10: Média das séries hidrológicas por área 
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Para cada série hidrológica é associada uma probabilidade de ocorrência. A 

cada estado sorteado também é sorteado o ano correspondente da série, como todos 

os anos possuindo igual probabilidade de ocorrência. Assim é possível representar as 

características de cada reservatório com comportamentos diferentes entre os anos, 

conforme mostra nas Figura 3.11 e Figura 3.12: 

 

3.11 Cálculo da energia renovável desperdiçada. 

3.11.1 Unidades agrupadas 

Como as unidades eólicas possuem uma capacidade pequena de geração de 

energia comparado com unidades térmicas ou hidráulicas, o número de unidades em 

cada parque eólico é elevado. E, por consequência a todo momento unidades saem ou 

entram em operação. De acordo com [L05] um parque eólico com N turbinas possui 2𝑁 

estados operativos, e a probabilidade de ocorrência dos estados diminui com o aumento 

 

Figura 3.11: Séries Hidrológicas – Reservatório da barra 122 

 

Figura 3.12: Séries Hidrológicas – Reservatório da barra 222 



Capítulo 3 – Metodologia proposta  43 

 

de unidades indisponíveis. As unidades de cada uma das usinas eólicas foram 

agrupadas em um modelo com múltiplos estados e apenas os estados com 

probabilidade de ocorrências acima de 10−8 foram considerados. A quantidade de 

estados de ocorrência de cada uma das unidades eólicas é mostrada na Tabela 3.2. 

3.11.2 Simulação dos estados operativos 

Na simulação Monte Carlo não sequencial, a estimação dos índices é realizada 

através da simulação de 𝑁 amostras de estados individuais, porém, respeitando a 

cronologia da curva de carga e séries históricas ao longo do período de estudo (e.g., 1 

ano ou 8760 horas), de acordo com a Equação (3.7)(. 

 

𝐸𝑊𝐸𝑆 =
8760

𝑁𝑥
∑ 𝑊𝐸𝑆𝑥

𝑁𝑥

𝑥=1

 

(3.7) 

em que 𝑊𝐸𝑆𝑥 é o desperdício de energia eólica no estado 𝑥, e 𝑁𝑥 é o número de estados 

simulados. Cabe salientar que para cada estado 𝑥 são amostrados um ano (série 

histórica) e uma hora/estado ℎ, pertencente à série anual amostrada. 

O critério de parada é condicionado ao coeficiente de variação 𝛽, dado pela 

razão entre o desvio padrão do estimador e o valor da estimativa), conforme 

Equação(3.8). 

 
𝛽 =

√𝑉(𝐸(𝐹))

𝐸(𝐹)
× 100% 

(3.8) 

A seguir, são descritos os passos que constituem os três estágios do algoritmo 

de simulação Monte Carlo não sequencial: 

i. Definir a tolerância para a incerteza relativa (coeficiente β) e o número 

máximo de estados simulados (𝑁𝑥
𝑚𝑎𝑥); Inicialize 𝑁𝑥 = 0;  

Tabela 3.2: Modelos Agregados – Parques eólicos 

Barras Unidades Estados 

101 319 37 

115 325 38 

201 181 27 

215 184 27 

301 285 35 

315 290 35 
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ii. Amostrar um estado de operação do sistema (i.e., sortear um ano das séries 

históricas e uma hora/estado do ano, a fim de definir o nível da curva de carga e nível 

de capacidade das fontes renováveis), definir o estado operativo das unidades 

geradoras e de transmissão e; atualizar o número de estados simulados (𝑁𝑥 = 𝑁𝑥 + 1);  

Primeiro Estágio:  

iii. Resolver o problema barra única, despachando as unidades através de uma 

ordem de mérito baseada: a) nas unidades que compõem o montante de energia firme 

(térmico) utilizado como base do despacho até que o limite de energia firme estabelecido 

seja atingido; b) despachando o máximo das unidades renováveis; e c) despachando 

as demais unidades hidráulicas e térmicas até que a carga seja plenamente atendida 

ou toda a geração disponível tenha sido utilizada; 

iv. Caso haja ao menos uma central eólica com produção abaixo de sua 

capacidade momentânea, calcular o montante de energia não utilizado e atualizar o 

índice 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 e seu respectivo coeficiente de incerteza (β); 

Segundo Estágio:  

v. Partindo do ponto de operação definido em (iii), executar um fluxo de 

potência ótimo DC para incluir as restrições da transmissão ao despacho barra única; 

na função objetivo do problema, usar custos, para o corte de carga, maiores que os da 

geração térmica, que por sua vez, são maiores que os da geração eólica;  

vi. Avaliar a diferença entre a capacidade de produção eólica momentânea e o 

montante de geração eólica estabelecido para o despacho com as restrições da 

transmissão; se não houver diferença ir para o passo (ix); caso haja diferença, atualizar 

os índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇, bem como seus respectivos coeficientes de incerteza (β);  

Terceiro Estágio:  

vii. Estabelecer um novo ponto de operação que mantenha o despacho da 

geração eólica para o problema barra única (Primeiro Estágio), e que adote para a 

geração não eólica um despacho baseado naquele estabelecido sob restrições da 

transmissão (Segundo Estágio); i.e., o despacho de cada unidade de geração não eólica 

deve ser obtido a partir de seu fator de participação no despacho definido pelo passo 

(v);  

viii. Executar um fluxo de potência DC e contabilizar os fluxos e as violações 

nas capacidades dos circuitos. Isto permitirá o cálculo das estatísticas relativas aos 
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fluxos e violações de cada circuito (número de violações, probabilidade e densidade de 

probabilidade de violação, violação média condicionada e violação média), obtidas para 

a condição de máximo aproveitamento das fontes renováveis (i.e., despacho barra 

única);  

ix. atualizar os índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇, os coeficientes de incertezas 

associados a cada índice e as estatísticas relativas aos fluxos e violações de capacidade 

de circuitos;  

x. Se as incertezas relativas dos índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇 forem 

menores que a tolerância β, ou se o número máximo de estados simulados for atingido, 

interromper a simulação; caso contrário, voltar para o passo (ii). 

Conforme já mencionado, devido ao esforço computacional este trabalho 

versará somente sobre o método de simulação Monte Carlo não sequencial. 

3.12 Conclusões 

Este capítulo retratou a metodologia proposta nesta dissertação. A avaliação 

de confiabilidade composta de geração e transmissão com alta penetração de fontes 

renováveis utilizando modelos markoviano para representar a carga e as séries 

energéticas eólicas e hidráulicas. Esses modelos são utilizados na simulação Monte 

Carlos não sequencial. A cronologia entre as cargas e capacidades de geração das 

unidades eólicas e hidráulicas são mantidas, visando a manutenção das restrições 

energéticas dessas unidades. 

A forma como foram tratadas as informações de operação e falha dos 

equipamentos foram apresentadas. Os equipamentos das usinas térmicas, hidráulicas 

e linhas de transmissão utilizam modelos de Markov a dois estados. As unidades eólicas 

são agrupadas em modelos de Markov de múltiplos estados, onde apenas os estados 

com maiores probabilidades de ocorrência são representados. 

Foi descrito o processo de conversão das fontes primárias em potência elétrica 

e apresentadas as séries utilizadas para as usinas hidráulicas e eólicas. Também foi 

abordada a influência dos fatores meteorológicos na disponibilidade dos recursos 

energéticos por essas fontes. 

Para as séries foram utilizados períodos de tempo diferentes. Para as usinas 

hidráulicas foram utilizadas séries mensais, pois as capacidades destas fontes estão 

relacionadas com os volumes dos reservatórios que permitem a regulação da energia 
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produzida. Paras as usinas eólicas foram utilizadas series horárias, pois devido a 

volatilidades dos ventos a variação dessa fonte primária ocorre em intervalos menores. 

O capítulo seguinte trata da aplicação e dos resultados da metodologia 

proposta por meio de estudos envolvendo os sistemas derivados do sistema teste 

RTS96. Os dados que são apresentados analisam o comportamento do desperdício de 

energia renovável considerando os dados estocásticos do sistema em comparação com 

estudos realizados sem considerar as características de operação e falha dos 

equipamentos. 

 



 

4 Resultados 

4.1 Sistemas RTS96REN e MRTS96REN 

O Sistema RTS96 é formado por três áreas, sendo cada área formada por um 

sistema RTS [APM79], conforme Figura A.1, apresentada no apêndice A. O sistema 

RTS96 possui apenas 9% de suas unidades de participação hidráulica. Para a análise 

neste trabalho a participação de fontes renováveis deve ser aumentada. O sistema 

utilizado é o proposto em[FMRSL11], baseado na versão modificada do IEEE Reliability 

Teste System RTS96 [APM79].  

Para facilitar a leitura são reproduzidas informações presentes no trabalho 

[FMRSL11]. O RTS96REN consiste na substituição de 30,84% da potência instalada de 

usinas térmicas do sistema por usinas renováveis, aumentando a participação das 

fontes renováveis no sistema. 

Somente a geração do sistema é alterada, permanecendo sem mudanças as 

linhas de transmissão. Diante desse cenário caso se considere o aproveitamento médio 

das eólicas, o comportamento do sistema, em termos de índices de confiabilidade, se 

mantém como no caso original. Agora por fatores ambientais favoráveis de vento, o 

sistema pode apresentar o fator de aproveitamento das eólicas elevado, resultando em 

problemas para escoamento da energia gerada. Nesse caso devem ser realizados 

reforços que proporcionem o escoamento dessa energia renovável evitando que ela se 

perca em momentos de maior oferta e que o máximo de energia eólica seja utilizado 

para atendimento da demanda. 

O sistema modificado possui uma maior inserção de fontes renováveis, 

substituindo fontes térmicas por eólicas ou hidráulicas. Ao substituir as fontes térmicas 

foi mantido a correspondência entre essas unidades e a capacidade efetiva das 

unidades renováveis. Os números de unidade eólicas e hidráulicas foram obtidos com 

base em estatísticas das séries históricas de vento e hidrológicas [FMRSL11], conforme 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Fontes térmicas substituídas por eólicas ou hidráulicas 

Barra 

RTS96 

Tipo 

RTS96REN 

Unidades 

Capacidade 

(MW) 
Unidades 

Capacidade (MW) 

Por 

unidade 
Total 

Por 

unidade 
Total 

101 2 76 152 Eólica 319 2,5 797,5 

102 2 76 152 Hidráulica 2 84,0 168,0 

113 3 197 591 Hidráulica 3 212,0 636,0 

115 1 155 155 Eólica 325 2,5 812,5 

201 2 76 152 Eólica 181 2,5 452,5 

202 2 76 152 Hidráulica 2 80,0 160,0 

213 3 197 591 Hidráulica 3 253,0 759,0 

215 1 155 155 Eólica 184 2,5 460,0 

301 2 76 152 Eólica 285 2,5 712,5 

302 2 76 152 Hidráulica 2 96,0 192,0 

313 3 197 591 Hidráulica 3 352 1056,0 

315 1 155 155 Eólica 290 2,5 725,0 

Total - 3150 - 6931,0 
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Figura 4.1: Modificações realizadas na área 1 - RTS96REN 

 

Os equipamentos do sistema composto de geração e transmissão, como 

quaisquer outros possuem características que são representadas por modelos 

estocásticos de operação e falha. A Tabela 4.2 mostra os dados estocásticos para as 

usinas hidráulicas e eólicas substituídas no sistema RTS96REN. 

 

A Tabela 4.3 apresenta os dados das unidades hidráulicas e eólicas. Com o 

objetivo que seja analisada a capacidade de escoamento dessa energia. 

Tabela 4.2: Características estocásticas das usinas substitutas 

Unidades Capacidade 

Unidade 

(MW) 

Taxas de falha 

(oc./ano) 

MTTR 

(h) 

Hidráulicas 76,0 6,0444 12,68392 

Hidráulicas 197,0 7,6212 24,39024 

Eólicas 2,5 4,0000 90,00000 
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O despacho da geração é feito de acordo com uma ordem de mérito pré-

estabelecida para as unidades geradoras de modo que a demanda é suprida até que a 

capacidade máxima de geração naquele instante seja atingida. Três conjuntos são 

utilizados para a definição da ordem de mérito utilizada nessa metodologia:  

• Unidades Base: composto por um grupo de unidades que são 

responsáveis pela energia firme, Tabela 4.4; 

• Unidades Eólicas: composto pelo grupo de unidades geradoras 

eólicas; 

• Demais Unidades: composto por todas as unidades não 

pertencentes aos conjuntos de Unidades Bases e Renovável. 

Tabela 4.3: Circuitos conectados nas barras com geração eólica 

Unidades Capacidade (MW) Barra de origem Barra de destino Circuito 

319 797,5 101 

102 001 

103 002 

105 003 

325 812,5 115 

116 026 

121 027 

121 028 

124 029 

181 452,5 201 

202 042 

203 043 

205 044 

184 460,0 215 

216 065 

221 066 

221 067 

224 068 

285 712,5 301 

302 080 

303 081 

305 082 

290 725,0 315 

316 103 

321 104 

321 105 

324 106 
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As unidades disponíveis para o despacho inicial, Unidades Base, representam 

uma capacidade instalada de 900 MW, do qual 300 MW satisfazem ao critério de energia 

firme despachada. As unidades que se encontram na base do despacho são 

apresentadas na Tabela 4.4 

Inicialmente, conforme fluxograma Figura 3.2 é realizado o despacho das 

Unidades Base para suprir o montante de energia firme estipulado pelo planejador. Em 

seguida, tendo em vista a maximização do uso de energias renováveis são 

despachadas as Unidades Eólicas. Caso a demanda seja inferior à soma das 

capacidades das Unidades Base e Eólicas, ocorre desperdício de energia eólica. 

Portanto, a definição do montante de energia firme tem impacto direto nos índices 

estimados de desperdício de energia renovável. Finalmente, as Demais Unidades são 

despachadas até que a demanda seja suprida. Caso a demanda seja maior que a 

geração total disponível, ocorre corte carga.  

Para a análise da influência que os limites operativos das linhas de transmissão 

exercem sobre o sistema são realizadas análises do sistema considerando apenas o 

desperdício da geração, através do EWESG. Para o cálculo de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 é realizado o 

balanço entre a quantidade máxima de geração disponível no instante t e a demanda 

por energia nesse mesmo instante, assim é possível medir o desperdício de energia 

eólica provocado pela geração. 

Com a análise do sistema incluindo a transmissão obtém-se o 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇. O 

desperdício inerente aos limites operativos das linhas de transmissão é obtido retirando 

parcela da geração, representado pelo 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 obtendo assim o 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇. 

O critério de parada da SMC-não sequencial é de 5% para os índices de 

confiabilidade (LOLE, EENS) e todos os índices EWES [PB92]. 

Para analisar as influências da rede de transmissão foram analisados os 

índices de desperdício e de confiabilidade da geração, bem como de confiabilidade 

composta (geração e transmissão). O sistema RTS96REN possui uma configuração de 

modo que a adição de fontes renováveis, apesar de uma capacidade instalada superior 

Tabela 4.4: Unidade geradoras térmicas responsáveis 

pelas unidades base 

Barra Nº unidades Potência (MW) 

107 3 100 

207 3 100 

307 3 100 
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as térmicas, foi adequada para representar índices de confiabilidade semelhantes ao 

RTS96. A fim de analisar o comportamento da rede de transmissão extremamente 

solicitada, os resultados foram comparados com o sistema MRTS96REN, que consiste 

na duplicação das capacidades máximas de cada unidade geradora e da carga. Para a 

análise de caso para o sistema MRTS96REN acompanhar esse aumento o valor de 

energia firme também foi dobrado, mantendo assim as mesmas unidades utilizadas no 

sistema RTS96REN. 

O compilador Visual Fortran da Intel, versão 11.1.05, foi utilizado para 

implementar os algoritmos e um computador equipado com processador Intel Core I5-

4200U de 1,6 GHz foi utilizado para realizar as simulações. 

4.2 Análise dos resultados para os Sistema RTS96REN 

4.2.1 Caso 1: Sistema intacto 

Na Tabela são apresentados os índices para EWES para o sistema sem 

contingências. Entre parênteses estão os valores dos coeficientes de incerteza obtidos.  

O índice 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇 é o indicativo dos limites de operação do sistema, está 

relacionado a necessidade de reforços na rede, já que estima o desperdício de energia 

renovável em função dos limites operativos impostos pela rede. Enquanto o índice 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺, como uma menor contribuição diz respeito ao desperdício proporcionado pelos 

equipamentos de geração de energia. O desperdício de energia eólica composta 

(geração e transmissão) é representado pelo índice 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇. 

Por apresentar uma rede de transmissão mais flexível, espera-se que o sistema 

RTS96REN apresente um maior desperdício proporcional da geração quando 

comparado com sistemas onde a transmissão é mais exigida. Note, da Tabela 4.5, que 

o índice 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 do sistema RTS96REN corresponde a 9,57% do 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇. Assim, ao 

Tabela 4.5: Sistema RTS96REN - Índices EWES – Caso1 

 RTS96REN 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 130,68  

(1,08) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 12,50 

(5,00) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 118,18 
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analisar a tabela é possível concluir que as condições operativas da linha de 

transmissão são responsáveis pela maior parcela do desperdício de energia eólica. A 

operação da linha de transmissão próximo ao seu limite operativo é um indicativo de 

que o reforço dessas linhas pode diminuir o 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇. 

Durante as simulações é possivel notar que alguns circuitos estão 

sobrecarregados, principalmente os ligados às barras onde se encontram as unidades 

eólicas. Essas sobrecargas contribuem para o aumento do desperdício de energia na 

transmissão. Esses circuitos são sugestões para aliviar o sistema através de um reforço 

ou adição de linhas de transmissão. A Figura 4.2 mostra a porcentagem de ocorrência 

de sobrecarga nesses circuitos. 

Os circuitos 1,3, 42,80 e 82 estão diretamente ligados às barras onde existem 

usinas eólicas alocadas e os circuitos 90 e 9 são circuitos adjacentes a essas usinas. 

Assim um reforço dessas linhas pode diminuir o índice 𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇. 

A Tabela 4.6 apresenta os barramentos onde estão alocados os circuitos 

sobrecarregados. 

 

Figura 4.2: Sistema RTS96REN - Circuitos versus Porcentagem de sobrecarga 

 

Tabela 4.6: Sistema RTS96REN – Circuitos sobrecarregados 

Circuitos Barra de origem Barra de destino 

1 101 102 

80 301 302 

3 101 105 

82 301 305 

42 201 202 

90 307 308 

9 105 110 
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Os circuitos 53, 91, 90, 54, 92, 52 e 82 são circuitos adjacentes as barras onde 

existem usinas eólicas alocadas. Assim um reforço dessas linhas pode diminuir o índice 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇. 

4.2.2 Caso 2: Sistema com contingências 

Tendo em vista avaliar os impactos das saídas dos equipamentos nas 

estimativas de desperdício de energia eólica, o Caso 2 considera as falhas dos 

equipamentos de geração e transmissão na simulação dos estados operativos do 

sistema. Devido à incerteza sobre a disponibilidade dos geradores responsáveis pela 

energia firme, outras unidades são selecionadas para entrar em operação caso ocorra 

alguma falha, mantendo desta forma a capacidade mínima para o despacho de energia 

firme. 

Os índices para EWES, assim como os índices de confiabilidade são expostos 

na Tabela 4.7. Entre parênteses estão os valores dos coeficientes de incerteza obtidos. 

Ao analisar o resultado é possível notar que o comportamento da relação 

EWESG/EWESG&T para o sistema RTS96REN é semelhante ao apresentado pelo Caso 

1. Nesse caso, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 corresponde à 7,63% de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 para o sistema RTS96REN. 

Tabela 4.7: Sistema RTS96REN - Índices 

EWES – Caso 2 

 RTS96REN 

EENS (GWh/ano) 
36,71 

(4,99) 

LOLE 
0,75 

(5,00) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 
86,56 

(0,95) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 
6,61 

(5,00) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 79,95 

 



Capítulo 4 – Resultados  55 

 

A partir da comparação com os resultados obtidos para o Caso 1, é possível 

notar que, no Caso 2 os índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 e 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 e apresentam valores 

significativamente menores para o sistema RTS96REN, como mostra a Tabela 4.8. 

O fator responsável por essas reduções são as falhas nas unidades 

aerogeradoras. Com a ocorrência dessas falhas, a disponibilidade de energia eólica é 

reduzida, o que implica em menor possibilidade de desperdício. Portanto, considerar as 

falhas dos equipamentos na avaliação de índices de desperdício torna-se fundamental 

para evitar decisões tomadas com base em índices sobre-estimados.  

Com relação aos circuitos sobrecarregados não são observadas alterações, 

porém as porcentagens de ocorrência de sobrecarga são menores, como mostra a 

Figura 4.3 onde os circuitos sobrecarregados considerando as características 

estocásticas do sistema são representados pela cor mais clara. 

Tabela 4.8: Sistema RTS96REN - Variação de 

EWES – Casos 1 e 2 

 Δ(%) 

RTS96REN 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 33,67 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 47,16 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 32,35 

 

 

Figura 4.3: Sistema RTS96REN - Circuitos sobrecarregados – comparação 
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4.2.3 Caso 3: Sistema com contingências e variação da 

energia firme 

Como os índices de desperdício são impactados pelo despacho de geração, 

que por sua vez é fortemente dependente da ordem de mérito e do montante de energia 

firme, este caso tem como objetivo avaliar o impacto da variação do montante de energia 

firme nos índices de desperdício. Para tal, considera-se três cenários para cada sistema, 

sendo os montantes de 0, 250, 300 e 350 MW de energia firme para o sistema 

RTS96REN. A Tabela 4.9 apresenta os resultados obtidos para o Caso 3.  

 

Tabela 4.9: Índice EWES versus energia firme sistema RTS96REN 

 0 MW 250 MW 300 MW 350MW 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 98,48 

(0,15) 

89,46 

(0,16) 

88,94 

(0,09) 

88,99 

(0,16) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 2,13 

(1,31) 

5,53 

(0,92) 

6,61 

(5,00) 

7,69 

(0,81) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 96,35 83,74 82,33 81,30 

 

 

Figura 4.4: Variação de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺  e de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 
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A partir dos resultados encontrados verifica-se que o montante de energia firme 

impacta os índices de desperdício de energia eólica. No que se refere aos índices da 

geração, é possível verificar a tendência crescente do desperdício com o aumento do 

montante de energia firme.  

Este resultado, conforme fluxograma da Figura 3.2, era esperado, pois o 

aumento da energia firme resulta num menor patamar de carga a ser suprido pelas 

unidades eólicas. Já para os índices compostos G&T, nota-se uma tendência de 

redução do desperdício em função do aumento do montante de energia firme. A 

obrigatoriedade de despacho das unidades térmicas para compor a energia firme 

provoca um alívio no carregamento da rede, principalmente de circuitos próximos 

eletricamente de fontes eólicas. A tendência de variação do desperdício X energia firme 

é ilustrada pela Figura 4.4.  

 

Figura 4.5 Sistema RTS96REN – Sobrecargas versus energia firme 
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Para o sistema RTS96REN considerando as falhas nas unidades geradoras e 

linhas de transmissão, a Figura 4.5. mostra os circuitos mais sobrecarregados à medida 

que ocorre uma mudança na energia firme considerada para o despacho. 

4.2.4 Caso 4: Sistema com contingências nas unidades 

eólicas 

O cálculo do desperdício da energia eólica sofre influência direta da 

disponibilidade das unidades eólicas. As unidades indisponíveis por falhas ou 

manutenção programada não podem ser consideradas para geração de energia. Pela 

ordem de mérito as unidades eólicas são despachadas logo após as Unidades Base, e 

posteriormente são despachadas as demais unidades do sistema. Visando verificar a 

sensibilidade das falhas dos aerogeradores esse estudo é realizado em duas etapas. 

Na primeira etapa são consideradas as taxas de falha apenas para as unidades 

aerogeradoras, ficando as unidades térmicas, hidráulicas e linhas de transmissão 

consideradas 100% confiáveis. Já na segunda etapa são consideradas as taxas de falha 

de todos os equipamentos. Nas duas etapas a sensibilidade do desperdício é verificada 

considerando taxas de falha de 2, 3, 4 e 5 ocorrências por ano para as unidades 

aerogeradoras. A Tabela 4.10 apresenta as estimativas para o desperdício da energia 

eólica considerando apenas as falhas dos aerogeradores para o sistema RTS96REN.  

A Tabela 4.11 apresenta os valores do desperdício da energia eólica com a 

variação da taxa de falha das unidades aerogeradoras e, também, considerando as 

falhas em todos os equipamentos para o sistema RTS96REN. 

Tabela 4.10: Índice EWES versus taxa de falha dos aerogeradores – RTS96REN 

Taxa de falha 2 oc./ano 3  oc./ano 4  oc./ano 5  oc./ano 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺𝑇 (GWh/ano) 99,10 92,16 86,56 81,80 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 8,10 7,24 6,61 6,02 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 91,00 84,91 79,95 75,78 

 

Tabela 4.11: Índice EWES versus taxa de falha dos aerogeradores – RTS96REN 

Taxa de falha 2 oc./ano 3  oc./ano 4  oc./ano 5  oc./ano 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺𝑇 (GWh/ano) 101,53 94,60 88,94 84,04 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 8,10 7,25 6,61 6,02 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 93,43 87,35 82,33 78,03 
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Durante o período de funcionamento da geração de energia eólica ocorrem 

falhas em algumas unidades, o que torna a capacidade de geração naquele instante 

menor. Esse estudo confirma que à medida que menos aerogeradores estão disponíveis 

para despacho menor é a quantidade de energia desperdiçada. Desse modo o número 

de aerogeradores disponíveis impacta diretamente no cálculo do desperdício, já que 

este é calculado tendo como base a energia eólica disponível para despacho. Para um 

aumento de 2 para 5 ocorrências de falhas por ano, ocorre uma diminuição dos índices 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 e 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 de 17% e 26% para o Sistema RTS96REN. 

Com essa análise verifica-se que restrições operativas do sistema de 

transmissão tem uma importância maior no montante de energia desperdiçada. E, que 

uma análise do despacho considerando apenas as falhas das unidades eólicas para 

possíveis reforços e/ou adição de linhas de transmissão atende satisfatoriamente de 

modo que os cálculos do desperdício não sejam superestimados. 

4.3 Análise dos resultados para os Sistema MRTS96REN 

Com o objetivo de verificar o comportamento do desperdício de energia eólica 

em condição do sistema de transmissão extremamente exigido os casos analisados 

anteriormente são simulados com o sistema MRTS96REN. 

4.3.1 Caso 1: Sistema intacto 

Para analisar o comportamento do desperdício de energia eólica em um 

sistema onde as linhas de transmissão trabalham sob condições adversas, isto é, a 

transmissão do sistema sendo mais exigida é realizada com o algoritmo proposto a 

análise com o sistema MRTS96REN.  

Os índices para EWES são expostos na Tabela 4.12. Entre parênteses estão 

os valores dos coeficientes de incerteza obtidos. 

Tabela 4.12: Sistema MRTS96REN - Índices EWES – Caso1 

 MRTS96REN 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 1913,26 

(0,55) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 25,08 

(5,00) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 1888,18 
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Por apresentar uma rede de transmissão mais exigida, espera-se que o sistema 

MRTS96REN apresente um menor desperdício proporcional da geração, quando 

comparado com sistemas onde a transmissão é mais flexível. Para o sistema 

MRTS96REN a importância da transmissão como limitador do escoamento da geração 

eólica aumenta significativamente, sendo que o 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 corresponde a apenas 1,34% 

de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇.  

A Figura 4.6 mostra os circuitos onde têm uma maior ocorrência de sobrecarga 

para o sistema MRTS96REN. 

Os circuitos 53, 91, 90, 54, 92, 52 e 82 são circuitos adjacentes as barras onde 

existem usinas eólicas alocadas. Assim um reforço dessas linhas pode diminuir o índice 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇. 

A Tabela 4.13 apresenta os barramentos onde estão alocados os circuitos 

sobrecarregados. 

 

Figura 4.6:Sistema MRTS96REN – Circuitos versus Porcentagem de sobrecarga 

Tabela 4.13:Sistema MRTS96REN – Circuitos sobrecarregados 

Circuitos Barra de origem Barra de destino 

53 208 209 

91 308 309 

90 307 308 

54 208 210 

92 308 310 

52 207 208 

82 301 305 
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4.3.2 Caso 2: Sistema com contingências 

Tendo em vista avaliar os impactos das saídas dos equipamentos nas 

estimativas de desperdício de energia eólica em um sistema onde a transmissão é mais 

exigida, o Caso 2 considera as falhas dos equipamentos de geração e transmissão. Os 

dados de energia firme são idênticos ao Caso 1, e como essas unidades também estão 

sujeitas à falha a base do despacho deve possuir uma capacidade que possa absorve-

las. Os índices para EWES, assim como os índices de confiabilidade são expostos na 

Tabela 4.14: Sistema MRTS96REN - Índices EWES – Caso 2. Entre parênteses estão 

os valores dos coeficientes de incerteza obtidos. 

Ao analisar o resultado é possível notar que o comportamento da relação 

EWESG/EWESG&T para o sistema MRTS96REN é semelhante ao apresentado pelo 

Caso 1. Nesse caso, 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 corresponde à 0,48% de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 para o sistema 

MRTS96REN. A menor participação do desperdício da geração em relação à 

transmissão se deve ao fato da transmissão ser muito exigida. 

A partir da comparação com os resultados obtidos para o Caso 1, é possível 

notar que, no Caso 2 os índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 e 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 e apresentam valores 

significativamente menores para ambos sistemas, como mostra a Tabela 4.15. 

Tabela 4.14: Sistema MRTS96REN - Índices EWES – Caso 2 

 MRTS96REN 

EENS (GWh/ano) 
1134,10 

(0,04997) 

LOLE 
30,70 

(0,02355) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 
1570,25 

(0,5) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 
13,28 

(5,0) 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 1556,97 

 

Tabela 4.15:Sistema MRTS96REN - Variação de 

EWES – Casos 1 e 2 

 Δ(%) 

MRTS96REN 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 (GWh/ano) 14,89 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 68,72 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 14,18 
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O fator responsável por essas reduções são as falhas nas unidades 

aerogeradoras. Com a ocorrência dessas falhas, a disponibilidade de energia eólica é 

reduzida, o que implica em menor possibilidade de desperdício. Portanto, considerar as 

falhas dos equipamentos na avaliação de índices de desperdício torna-se fundamental 

para evitar decisões tomadas com base em índices sobre-estimados. Como os circuitos 

da transmissão são mais exigidos, quando as falhas dos equipamentos são 

consideradas é possível notar que ocorre uma maior diminuição do desperdício ligado 

à geração, apesar da menor parcela do desperdício.  

Para o sistema MRTS96REN a sobrecarga ocorre em vários circuitos, devido 

às características do sistema. Mas da mesma forma é evidente a diferença entre 

sobrecargas quando se analisa o sistema intacto ou considerando suas características 

estocásticas. Para uma melhor visualização são mostrados na Figura 4.7 apenas os 

circuitos que estão mais sobrecarregados. 

4.3.3 Caso 3: Sistema com contingências e variação da 

energia firme 

Para o sistema MRTS96REN considera-se três cenários para cada sistema, 

sendo os montantes de 0, 500, 600 e 700 MW para o sistema MRTS96REN. A Tabela 

4.16 apresentam os resultados obtidos para o Caso 3. 

 

Figura 4.7:Sistema MRTS96REN - Circuitos sobrecarregados – comparação 
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A partir dos resultados encontrados verifica-se que o montante de energia firme 

impacta significativamente os índices de desperdício de energia eólica. No que se refere 

aos índices da geração, é possível verificar a tendência crescente do desperdício com 

o aumento do montante de energia firme. 

Este resultado era esperado, pois o aumento da energia firme resulta num 

menor patamar carga a ser suprido pelas unidades eólicas. Já para os índices 

compostos G&T, nota-se uma tendência de redução do desperdício em função do 

aumento do montante de energia firme. A obrigatoriedade de despacho das unidades 

térmicas para compor a energia firme provoca um alívio no carregamento da rede, 

principalmente de circuitos próximos eletricamente de fontes eólicas. A tendência de 

variação do desperdício X energia firme é ilustrada pela Figura 4.8.  

Tabela 4.16:Índice EWES versus variação da energia firme - MRTS96REN 

 0 MW 250 MW 300 MW 350MW 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺𝑇 (GWh/ano) 1692,28 1640,93 1628,35 1617,28 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 4,15331 7,15618 7,8454 8,6107 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 1688,13 1633,77 1620,50 1608,67 

 

 

Figura 4.8:Variação de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺  e de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 
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Para o sistema MRTS96REN considerando as falhas nas unidades geradoras 

e linhas de transmissão, a Figura 4.9 Sistema RTS96REN – Sobrecargas versus 

variação da energia firme mostra os circuitos mais sobrecarregados à medida que 

ocorre uma mudança na energia firme considerada para o despacho. 

4.3.4 Caso 4: Sistema com contingências nas unidades 

eólicas 

Visando verificar a sensibilidade das falhas dos aerogeradores esse estudo é 

realizado em duas etapas com a transmissão fortemente exigida. Na primeira etapa são 

consideradas as taxas de falha apenas para as unidades aerogeradoras, ficando as 

unidades térmicas, hidráulicas e linhas de transmissão consideradas 100% confiáveis. 

Já na segunda etapa são consideradas as taxas de falha de todos os equipamentos. 

Nas duas etapas a sensibilidade do desperdício é verificada considerando taxas de falha 

de 2, 3, 4 e 5 ocorrências por ano para as unidades aerogeradoras. A Tabela 4.17 

 

Figura 4.9 Sistema RTS96REN – Sobrecargas versus variação da energia firme 
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apresenta as estimativas para o desperdício da energia eólica considerando apenas as 

falhas dos aerogeradores para o sistema MRTS96REN  

A Tabela 4.18 apresentam os valores do desperdício da energia eólica com a 

variação da taxa de falha das unidades aerogeradoras e, também, considerando as 

falhas em todos os equipamentos para o sistema MRTS96.  

Para um aumento de 2 para 5 ocorrências de falhas por ano, ocorre uma 

diminuição dos índices 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 e 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 de 9% e 26% para o Sistema MRTS96REN. 

Essa variação mostra como as falhas nos aerogeradores impacta no cálculo dos índices 

de desperdício. 

Com essa análise verifica-se que restrições operativas do sistema de 

transmissão tem uma importância maior no montante de energia desperdiçada. E, que 

uma análise do despacho considerando apenas as falhas das unidades eólicas para 

possíveis reforços e/ou adição de linhas de transmissão atende satisfatoriamente de 

modo os cálculos do desperdício não sejam superestimados. 

4.4 Conclusões 

Este capítulo abordou a metodologia proposta na avaliação dos principais 

índices de confiabilidade no sistema composto de geração e transmissão com elevada 

penetração de geração eólica. O Algoritmo é desenvolvido na linguagem FORTRAN que 

utiliza a simulação Monte Carlo não sequencial considerando modelos de Markov a 

múltiplos estados para as usinas eólicas e a dois estados para as demais usinas e linhas 

de transmissão. O algoritmo ainda é capaz de considerar a intermitência da fonte eólica 

é retratada nas séries eólicas utilizadas. Também são apresentados os dados referentes 

Tabela 4.17:Índice EWES versus a taxa de falha dos aerogeradores – MRTS96REN 

Taxa de falha 2 oc./ano 3  oc./ano 4  oc./ano 5  oc./ano 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺𝑇 (GWh/ano) 1663,75 1606,51 1555,51 1515,01 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 16,2605 14,5543 13,2647 12,0793 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 1647,49 1591,95 1542,24 1502,93 

Tabela 4.18:Índice EWES versus taxa de falha dos aerogeradores – MRTS96REN 

Taxa de falha 2 oc./ano 3 oc./ano 4 oc./ano 5 oc./ano 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺𝑇 (GWh/ano) 1680,66 1620,63 1570,25 1530,49 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺(GWh/ano) 16,28 14,57 13,28 12,09 

𝐸𝑊𝐸𝑆𝑇(GWh/ano) 1664,38 1606,07 1556,97 1518,4 
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aos sistemas RTS96REN e MRTS96REN que são utilizados para os estudos da 

metodologia proposta. 

Os resultados mostram que o desperdício de energia eólica pode ser majorado 

se não forem considerados os dados estocásticos dos equipamentos do sistema. O 

comportamento do sistema quando a utilização de um quantitativo de energia firme 

ocorre como o esperado. Quando apenas o sistema de geração é considerado através 

do modelo de barra única, onde ocorre um aumento do 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺 à medida que a energia 

firme aumenta. Esse comportamento ocorre devido o deslocamento das usinas eólicas 

na ordem de mérito do despacho para atendimento da carga. 

Quando é analisado o sistema composto, ao aumentar a energia firme ocorre 

uma diminuição de 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇. Esse fato ocorre, pois há um alívio nas linhas conectadas 

ás barras onde se encontra as usinas eólicas provocando um menor carregamento nas 

linhas do sistema. Com o uma menor carga dessas linhas uma maior quantidade de 

energia das usinas eólicas pode ser escoada. Tal fato mostra que nos sistemas testes 

utilizados o planejamento de energia firme do sistema também causa influência no 

desperdício, devido às restrições das linhas de transmissão. 

Quando apenas os dados estocásticos das unidades eólicas são considerados 

é possível concluir que as falhas dos equipamentos têm impacto significativo nos índices 

de desperdício, principalmente no índice EWESG&T. Não considerar as falhas dos 

equipamentos em tarefas de planejamento podem levar a decisões sobrestimadas do 

desperdício de energia eólica, e consequentemente a obtenção de soluções 

economicamente caras. Portanto, as falhas dos aerogeradores tem uma contribuição 

determinante no cálculo de reforços e/ou adição de linhas do sistema que leve em conta 

o desperdício da energia eólica. 

O Capitulo 5 cita as conclusões dos estudos mostrados nesta dissertação, além 

de propostas para trabalhos futuros e de aplicações deste trabalho. 

 



 

5 Conclusões 

As fontes de energia renováveis não convencionais estão cada vez mais 

ocupando um espaço de destaque na matriz energética mundial. Tal crescimento se 

deve a constantes aumentos de investimentos no setor. Esse destaque traz um desafio 

para os planejadores e operadores do sistema. Essas novas fontes aumentam a 

complexidade de operação devido à volatilidade dos recursos primários, já que não 

possuem reservatório para sua armazenagem.  Sendo fundamental o estudo para 

analisar a disponibilidade (e.x: vento, irradiação solar) assim como o melhor 

aproveitamento dessas fontes. 

O desperdício de energia renovável frente a natureza aleatória dos 

equipamentos de sistemas elétricos de potência deve ser considerado. Para tal é 

proposto um índice de desempenho que considera as incertezas dos equipamentos de 

geração e transmissão, o qual estima o montante de energia eólica desperdiçada 

considerando as variações do vento e as falhas dos equipamentos de geração e 

transmissão. São utilizadas a simulação Monte Carlo não sequencial para amostrar os 

estados operativos do sistema e a análise de fluxo de potência linear para avaliar cada 

estado amostrado.  

Destacam-se nesse trabalho os modelos de Markov não agregados em que os 

estados de geração das renováveis e da carga estão dispostos em ordem cronológica. 

As seguintes contribuições deste trabalho podem ser enumeradas: 

• A partir dos resultados obtidos é possível concluir que as falhas dos 

equipamentos têm impacto significativo nos índices de desperdício, 

principalmente no índice EWESG&T. Não considerar as falhas dos 

equipamentos em tarefas de planejamento podem levar a decisões 

sobrestimadas do desperdício de energia eólica, e consequentemente 

a obtenção de soluções economicamente caras; 

• Quando se analisa EWESG versus energia firme, de acordo com o 

aumento do montante de energia firme, o desperdício de energia eólica 

também sofre um aumento. Conforme era esperado isso acontece 

devido ao descolamento das fontes renováveis na ordem de despacho;  

• Já quando se analisa 𝐸𝑊𝐸𝑆𝐺&𝑇 versus energia firme não é possível 

afirmar categoricamente qual a relação entre o aumento de energia 

firme e o desperdício da energia eólica. Nos estudos realizados, é 
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possível verificar o que o aumento da energia firme pode beneficiar, isto 

é, reduzir o desperdício na avaliação composta de geração e 

transmissão. Tal avaliação é observada tanto para o sistema 

RTS96REN quanto para o MRTS96REN. Ressalta-se que não é 

possível afirmar se o comportamento é o mesmo para sistemas reais, 

sendo necessária a aplicação da metodologia proposta para verificação 

do impacto da variação da energia firme;  

• As falhas dos aerogeradores tem uma contribuição determinante no 

cálculo de reforços e/ou adição de linhas do sistema que leve em conta 

o desperdício da energia eólica, sendo, portanto, fundamental 

considerar tais falhas nos modelos utilizados para a obtenção das 

estimativas do desperdício. 

• Como era esperado ao analisar o desperdício, no sistema MRTS o 

aumento do desperdício devido à transmissão sofre um aumento 

superior ao aumento do desperdício devido à geração. 

Esse estudo ainda deixou muitas perguntas a serem respondidas, ficando 

como sugestões de trabalhos futuros: 

• Analisar o comportamento do sistema composto com a adição de outras 

fontes renováveis como fotovoltaica e biomassa; 

• Um estudo sobre o planejamento do sistema com analise da energia 

firme com participação de fontes renováveis, devido à intermitência e 

não controlabilidade dessas fontes; 

• Analisar qual o montante de energia firme pode colaborar para a 

minimização do desperdício de energia eólica. Analisando 

conjuntamente se a localização do montante de energia firme influencia 

nesse desperdício. 

• Analisar a frequência de ocorrência da EWES de modo a basear 

propostas de medidas que minimizem o desperdício de energia eólica. 

• Realizar estudos de expansão da transmissão considerando o 

desperdício de energia renovável, calculado por meio da metodologia 

proposta, ou seja, representando o processo de falha e reparo dos 

equipamentos. 



 

Apêndices  

Apêndice A: Dados dos sistemas RTS96 e RTS96REN 

O sistema RTS96 é dividido em três áreas, sendo cada área formada por um 

sistema RTS [APM79], conforme Figura A.5.1. As Tabela A.1 e Tabela A.2 apresentam 

os dados determinísticos e estocásticos, respectivamente, das unidades geradoras. 

 

Tabela A.1: Dados da geração 

Classe Pot. Nominal (MW) Tipo 

U12 12,0 Térmica/óleo 

U20 20,0 Térmica/óleo 

U50 50,0 Hidráulica 

U76 76,0 Térmica/carvão 

U100 100,0 Térmica/óleo 

U155 155,0 Térmica/óleo 

U197 197,0 Térmica/óleo 

U350 350,0 Térmica/óleo 

U400 400,0 Nuclear 

 

Tabela A.2: Dados estocásticos da geração 

Classe Taxa de falha 

(oc./ano) 

MTTR 

(h) 

U12 2,97959 60,0 

U20 19,46667 50,0 

U50 4,42424 20,0 

U76 4,46939 40,0 

U100 7,30000 50,0 

U155 9,12500 40,0 

U197 9,22105 50,0 

U350 7,61739 100,0 

U400 7,96364 150,0 
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A distribuição das unidades hidráulicas e o reservatório a qual elas pertencem 

são mostrados na Tabela A.3. A Tabela A.4 apresenta a distribuição das unidades 

térmicas. E a Tabela A.5 apresenta a distribuição das unidades térmicas responsáveis 

pela energia firme. 

 

Figura A.5.1: Diagrama do sistema RTS96 
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Tabela A.3: Centrais hidrelétricas 

Barra Classe Reservatório Unidades Pot. Instalada (MW) 

122 U50 102 6 300 

222 U50 202 6 300 

322 U50 302 6 300 

 

Tabela A.4: Centrais térmicas 

Barra Classe Unidades Pot. Instalada 

(MW) 

101/201/301 U20 2 40,0 

101/201/301 U76 2 152,0 

102/202/302 U20 2 40,0 

102/202/302 U76 2 152,0 

107/207/307 U100 3 300,0 

113/2013/313 U197 3 591,0 

115/215/315 U12 5 60,0 

115/215/315 U155 1 155,0 

116/216/316 U155 1 155,0 

118/218/318 U400 1 400,0 

121/221/321 U400 1 400,0 

123/223/323 U155 2 310,0 

123/223/323 U350 1 350,0 

 

Tabela A.5: Unidades que fazem parte da geração firme 

Barra Classe Unidades Pot. Instalada 

(MW) 

107 U100 3 100,0 

207 U100 3 100,0 

307 U100 3 100,0 

 

Os dados determinísticos e estocásticos dos equipamentos da rede de 

transmissão podem ser obtidos na referência [APM96]. 

A Tabela A.6 apresenta dos dados das unidades adicionadas. A Tabela A.7 

apresenta os dados estocásticos dessas unidades. 
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Tabela A.6: Dados das unidades adicionadas 

Barra Tipo Unidades Pot. Unitária 

(MW) 

Pot. Nominal 

(MW) 

101 Eólica 319 2,5 797,5 

102 Hidráulica 2 84,0 168,0 

113 Hidráulica 3 212,0 636,0 

115 Eólica 325 2,5 812,5 

201 Eólica 181 2,5 452,5 

202 Hidráulica 2 80,0 160,0 

213 Hidráulica 3 253,0 759,0 

215 Eólica 184 2,5 460,0 

301 Eólica 285 2,5 712,5 

302 Hidráulica 2 96,0 192,0 

313 Hidráulica 3 352 1056,0 

315 Eólica 290 2,5 725,0 

 

Tabela A.7: Dados estocásticos das unidades adicionadas 

 Capacidade 

Unidade 

(MW) 

Taxas de falha 

(oc./ano) 

MTTR 

(h) 

Usinas hidráulicas 76 MW 6,0444 12,68392 

Usinas hidráulicas 197 MW 7,6212 24,39024 

Usinas eólicas 2,5 MW 4,0000 90,00000 
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Apêndice B: Séries Hidrológicas 

Nas Tabelas B.1 a B.5 são apresentados os volumes médios mensais das 

séries hidrológicas, em pu, para cada um dos nove reservatórios hidrelétricos utilizados 

no sistema RTS96REN. 

Tabela B.1: Séries hidrológicas para o ano 1 (pu) 

Ano 1 

Barra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

102 0,7958 0,7741 0,8174 0,8557 0,8546 0,8533 0,8458 0,8235 0,7959 0,7707 0,7596 0,7655 

113 0,9397 0,9693 0,9735 0,9701 0,9658 0,9554 0,9414 0,9322 0,9212 0,9037 0,8925 0,8996 

122 0,9830 0,9685 0,9569 0,9687 0,9727 0,9755 0,9755 0,9695 0,9671 0,9686 0,9668 0,9575 

202 0,9618 0,9611 0,9607 0,9598 0,9506 0,9446 0,9475 0,9479 0,9449 0,9425 0,9474 0,9571 

213 0,9766 0,9807 0,9743 0,9672 0,9607 0,9501 0,9309 0,9110 0,8956 0,8801 0,8808 0,9042 

222 0,5525 0,6051 0,5888 0,4607 0,4673 0,5052 0,4726 0,4836 0,5457 0,6248 0,5925 0,5325 

302 0,9676 0,9725 0,9671 0,9648 0,9686 0,9704 0,9675 0,9650 0,9606 0,9526 0,9451 0,9487 

313 0,7927 0,7471 0,7738 0,8076 0,7906 0,7791 0,7895 0,7943 0,7986 0,7959 0,7865 0,7781 

322 0,9678 0,9680 0,9664 0,9636 0,9619 0,9633 0,9609 0,9559 0,9447 0,9363 0,9489 0,9658 

 

Tabela B.2: Séries hidrológicas para o ano 2 (pu) 

Ano 2 

Barra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

102 0,7751 0,7831 0,8016 0,8159 0,8306 0,8517 0,8506 0,8309 0,8025 0,7791 0,7719 0,7734 

113 0,9129 0,9158 0,9099 0,9054 0,9050 0,9059 0,8981 0,8833 0,8692 0,8566 0,8737 0,9100 

122 0,9446 0,9440 0,9540 0,9678 0,9784 0,9768 0,9765 0,9782 0,9755 0,9609 0,9396 0,9373 

202 0,9619 0,9545 0,9455 0,9434 0,9459 0,9483 0,9444 0,9431 0,9407 0,9451 0,9578 0,9617 

213 0,9211 0,9260 0,9226 0,9167 0,9225 0,9343 0,9302 0,9112 0,8926 0,8887 0,9194 0,9546 

222 0,5577 0,4939 0,4124 0,4970 0,4839 0,4434 0,5296 0,4944 0,4284 0,4229 0,4954 0,5793 

302 0,9604 0,9647 0,9619 0,9606 0,9619 0,9627 0,9617 0,9582 0,9527 0,9443 0,9477 0,9654 

313 0,7666 0,7775 0,7943 0,8012 0,8051 0,7955 0,7855 0,7998 0,8052 0,7783 0,7479 0,7761 

322 0,9658 0,9633 0,9626 0,9599 0,9678 0,9673 0,9741 0,9587 0,9335 0,9238 0,9459 0,9703 

 

Tabela B.3: Séries hidrológicas para o ano 3 (pu) 

Ano 3 

Barra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

102 0,7665 0,7655 0,7893 0,8284 0,8546 0,8537 0,8436 0,8210 0,7769 0,7382 0,7376 0,7499 

113 0,9355 0,9422 0,9328 0,9348 0,9398 0,9290 0,9148 0,8987 0,8787 0,8591 0,8402 0,8227 

122 0,9387 0,9444 0,9506 0,9628 0,9717 0,9718 0,9708 0,9685 0,9640 0,9548 0,9479 0,9502 

202 0,9619 0,9525 0,9431 0,9469 0,9494 0,9436 0,9369 0,9338 0,9324 0,9331 0,9360 0,9376 

213 0,9684 0,9615 0,9446 0,9529 0,9635 0,9547 0,9460 0,9294 0,9098 0,8934 0,8732 0,8666 

222 0,5464 0,5102 0,4710 0,4124 0,5322 0,5704 0,5010 0,4860 0,4634 0,4568 0,5086 0,5559 

302 0,9729 0,9682 0,9627 0,9645 0,9700 0,9707 0,9674 0,9637 0,9581 0,9505 0,9426 0,9340 

313 0,7925 0,7784 0,7857 0,7863 0,7829 0,7697 0,7744 0,7869 0,7812 0,7858 0,7862 0,7855 

322 0,9709 0,9588 0,9514 0,9650 0,9820 0,9782 0,9717 0,9677 0,9610 0,9538 0,9397 0,9287 
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Tabela B.4: Séries hidrológicas para o ano 4 (pu) 

Ano 4 

Barra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

102 0,7782 0,7651 0,7715 0,7952 0,8240 0,8360 0,8253 0,7930 0,7516 0,7198 0,7572 0,7863 

113 0,8982 0,8940 0,8868 0,9007 0,9168 0,9139 0,9046 0,8919 0,8796 0,8687 0,8832 0,9315 

122 0,9514 0,9476 0,9562 0,9693 0,9717 0,9758 0,9777 0,9714 0,9663 0,9527 0,9349 0,9644 

202 0,9252 0,9295 0,9318 0,9435 0,9429 0,9364 0,9444 0,9456 0,9437 0,9421 0,9499 0,9598 

213 0,9355 0,9163 0,9035 0,9337 0,9597 0,9544 0,9440 0,9380 0,9309 0,9089 0,9166 0,9602 

222 0,6424 0,6432 0,6729 0,6703 0,6335 0,6164 0,6274 0,6074 0,5514 0,5898 0,6679 0,5685 

302 0,9584 0,9620 0,9640 0,9672 0,9554 0,9602 0,9566 0,9527 0,9491 0,9442 0,9428 0,9605 

313 0,7619 0,7711 0,7558 0,7389 0,7522 0,7642 0,7694 0,7763 0,7751 0,7584 0,7786 0,8159 

322 0,9570 0,9325 0,9268 0,9531 0,9673 0,9585 0,9510 0,9432 0,9352 0,9304 0,9601 0,9811 

 

Tabela B.5: Séries hidrológicas para o ano 5 (pu) 

Ano 5 

Barra Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

102 0,7344 0,7424 0,7610 0,8047 0,8352 0,8280 0,8012 0,7711 0,7470 0,7349 0,7557 0,7759 

113 0,8713 0,8629 0,8605 0,8678 0,8756 0,8770 0,8698 0,8554 0,8456 0,8439 0,8439 0,8443 

122 0,9427 0,9527 0,9720 0,9795 0,9782 0,9763 0,9712 0,9650 0,9589 0,9586 0,9539 0,9444 

202 0,9418 0,9412 0,9403 0,9379 0,9347 0,9329 0,9303 0,9336 0,9362 0,9383 0,9422 0,9425 

213 0,8850 0,8805 0,8949 0,9156 0,9287 0,9312 0,9273 0,9237 0,9183 0,9273 0,9399 0,9415 

222 0,6584 0,6763 0,6553 0,5738 0,5556 0,5672 0,6006 0,6395 0,6421 0,6093 0,5985 0,6427 

302 0,9364 0,9318 0,9310 0,9340 0,9366 0,9371 0,9366 0,9360 0,9355 0,9352 0,9358 0,9365 

313 0,7832 0,7606 0,7719 0,7883 0,7726 0,7724 0,7674 0,7681 0,7359 0,6885 0,6918 0,6965 

322 0,9331 0,9235 0,9285 0,9419 0,9508 0,9507 0,9458 0,9412 0,9343 0,9425 0,9567 0,9601 
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Apêndice C: Distribuição de probabilidades das séries eólicas 

Nas Figuras C.1 a C.5 as probabilidades de ocorrências das séries eólicas por 

área geográfica utilizadas no sistema RTS96REN. 

 

 

 

Figura C.1: Distribuição de probabilidade para o ano 1 – área1 

 

Figura C.2: Distribuição de probabilidade para o ano 1 – área 2 
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Figura C.3: Distribuição de probabilidade para o ano 1 – área 3 

 

Figura C.4: Distribuição de probabilidade para o ano 2 – área 1 

 

Figura C.5: Distribuição de probabilidade para o ano 2 – área 2 
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Figura C.6: Distribuição de probabilidade para o ano 2 – área 3 

 

Figura C.7: Distribuição de probabilidade para o ano 3 – área1 

 

Figura C.8: Distribuição de probabilidade para o ano 3 – área 2 
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Figura C.9: Distribuição de probabilidade para o ano 3 – área 3 

 

Figura C.10: Distribuição de probabilidade para o ano 4 – área 1 

 

Figura C.11: Distribuição de probabilidade para o ano 4 – área 2 
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Figura C.12: Distribuição de probabilidade para o ano 4 – área 3 

 

Figura C.13: Distribuição de probabilidade para o ano 5 – área 1 

 

Figura C.14: Distribuição de probabilidade para o ano 5 – área 2 
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Figura C.15: Distribuição de probabilidade para o ano 5- área 3 
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Apêndice D: Porcentagem de sobrecarga dos circuitos 

 

A porcentagem de sobrecarga no sistema RTS96REN é apresentado na Tabela D. 

Tabela D.1: Circuitos sobrecarregados - Sistema RTS 

 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

1 101 102 10,938% 10,886% 10,894% 10,899% 13,658% 13,699% 13,701% 13,753% 

2 101 103 0,016% 0,015% 0,014% 0,015% 0,021% 0,017% 0,014% 0,015% 

3 101 105 6,971% 6,756% 6,734% 6,672% 8,856% 8,684% 8,662% 8,647% 

4 102 104 0,310% 0,195% 0,178% 0,165% 0,784% 0,504% 0,445% 0,416% 

5 102 106 0,008% 0,007% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 

6 103 109 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

7 103 124 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

8 104 109 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

9 105 110 1,491% 1,251% 1,224% 1,194% 2,332% 2,092% 2,074% 2,021% 

10 106 110 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

11 107 108 0,016% 0,018% 0,020% 0,020% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

12 107 203 0,007% 0,008% 0,028% 0,016% 0,001% 0,000% 0,013% 0,007% 

13 108 109 0,007% 0,008% 0,008% 0,008% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

14 108 110 0,007% 0,008% 0,008% 0,008% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

15 109 111 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

16 109 112 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

17 110 111 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

18 110 112 0,002% 0,002% 0,003% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

19 111 113 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

20 111 114 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

21 112 113 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

22 112 123 0,002% 0,002% 0,003% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

23 113 123 0,002% 0,002% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

24 113 215 0,005% 0,006% 0,006% 0,007% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

25 114 116 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

26 115 116 0,007% 0,010% 0,012% 0,010% 0,001% 0,002% 0,015% 0,004% 

27 115 121 0,004% 0,005% 0,004% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

28 115 121 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

29 115 124 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

30 116 117 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

31 116 119 0,006% 0,007% 0,007% 0,007% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

32 117 118 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

33 117 122 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

34 118 121 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

35 118 121 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

36 119 120 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

37 119 120 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

38 120 123 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

39 120 123 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

40 121 122 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

41 123 217 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

42 201 202 3,152% 3,254% 3,317% 3,378% 6,529% 6,595% 6,648% 6,715% 

43 201 203 0,006% 0,007% 0,007% 0,007% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

44 201 205 0,021% 0,111% 0,143% 0,109% 0,050% 0,384% 0,427% 0,369% 

45 202 204 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

46 202 206 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

47 203 209 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

48 203 224 0,006% 0,006% 0,006% 0,007% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

49 204 209 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

50 205 210 0,007% 0,008% 0,008% 0,008% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

51 206 210 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

52 207 208 0,036% 0,159% 0,183% 0,211% 0,001% 0,342% 0,383% 0,419% 

53 208 209 0,032% 0,033% 0,033% 0,033% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

54 208 210 0,028% 0,028% 0,028% 0,028% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

55 209 211 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

56 209 212 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

57 210 211 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

58 210 212 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

59 211 213 0,004% 0,004% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

60 211 214 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

61 212 213 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

62 212 223 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

63 213 223 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

64 214 216 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

65 215 216 0,006% 0,007% 0,007% 0,007% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

66 215 221 0,001% 0,002% 0,001% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

67 215 221 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

68 215 224 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

69 216 217 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

70 216 219 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

71 217 218 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

72 217 222 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

73 218 221 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

74 218 221 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

75 219 220 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

76 219 220 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

77 220 223 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

78 220 223 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

79 221 222 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

80 301 302 10,604% 10,579% 10,589% 10,601% 13,506% 13,532% 13,587% 13,635% 

81 301 303 0,007% 0,011% 0,017% 0,016% 0,000% 0,000% 0,003% 0,002% 

82 301 305 6,040% 5,663% 5,588% 5,537% 8,095% 7,645% 7,582% 7,536% 

83 302 304 0,009% 0,008% 0,008% 0,008% 0,003% 0,001% 0,001% 0,001% 

84 302 306 0,006% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

85 303 309 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

86 303 324 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

87 304 309 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

88 305 310 0,303% 0,149% 0,127% 0,108% 0,985% 0,589% 0,519% 0,426% 

89 306 310 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

90 307 308 0,033% 1,560% 3,931% 3,988% 0,000% 2,350% 6,029% 6,110% 

91 308 309 0,033% 0,033% 0,033% 0,033% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

92 308 310 0,028% 0,028% 0,028% 0,027% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

93 309 311 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

94 309 312 0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

95 310 311 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

96 310 312 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

97 311 313 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

98 311 314 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

99 312 313 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

100 312 323 0,002% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

101 313 323 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

102 314 316 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

103 315 316 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

104 315 321 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

105 315 321 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

106 315 324 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

107 316 317 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

108 316 319 0,006% 0,007% 0,006% 0,007% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

109 317 318 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 

110 317 322 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

111 318 321 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

112 318 321 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

113 319 320 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

114 319 320 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

115 320 323 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

116 320 323 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

117 321 322 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

118 325 121 0,077% 0,126% 0,136% 0,140% 0,061% 0,150% 0,175% 0,177% 

119 318 223 0,046% 0,133% 0,184% 0,170% 0,030% 0,145% 0,213% 0,209% 

120 323 325 0,005% 0,006% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

 

Para o sistema MRTS96REN a porcentagem de sobrecarga no sistema é apresentada 

na Tabela D.2. 

Tabela D.2: Circuitos sobrecarregados - sistema MRTS 

   

           

1 101 102 29,360% 29,755% 29,741% 29,726% 32,723% 32,497% 32,511% 32,411% 

2 101 103 11,711% 12,767% 12,826% 12,889% 14,658% 15,013% 15,209% 15,434% 

3 101 105 30,643% 32,230% 32,170% 32,111% 35,117% 34,035% 33,925% 33,585% 

4 102 104 18,070% 18,443% 18,364% 18,263% 20,794% 19,779% 19,606% 19,351% 

5 102 106 15,157% 15,439% 15,352% 15,260% 17,634% 16,582% 16,388% 16,102% 

6 103 109 0,142% 1,255% 1,244% 1,272% 1,534% 1,391% 1,388% 1,404% 

7 103 124 1,372% 2,008% 1,985% 1,970% 1,852% 1,694% 1,673% 1,626% 

8 104 109 4,963% 5,462% 5,414% 5,379% 7,064% 6,420% 6,263% 6,167% 

9 105 110 14,777% 15,293% 15,211% 15,136% 17,602% 16,635% 16,502% 16,307% 

10 106 110 4,899% 4,658% 4,685% 4,744% 3,885% 4,178% 4,320% 4,471% 

11 107 108 19,638% 2,917% 2,927% 3,474% 3,234% 5,286% 6,808% 12,568% 

12 107 203 6,368% 9,664% 10,612% 11,534% 7,804% 15,893% 19,065% 18,753% 

13 108 109 23,449% 25,867% 25,734% 25,558% 27,064% 25,532% 25,221% 24,448% 

14 108 110 10,556% 12,169% 12,097% 11,976% 12,768% 11,472% 11,336% 11,118% 

15 109 111 0,047% 0,767% 0,784% 0,795% 0,910% 0,923% 0,927% 0,947% 

16 109 112 0,104% 0,961% 0,971% 0,985% 1,131% 1,091% 1,090% 1,119% 

17 110 111 0,129% 0,957% 0,977% 0,992% 1,122% 1,147% 1,109% 1,121% 

18 110 112 3,186% 2,716% 2,604% 2,487% 2,919% 1,854% 1,808% 1,818% 

19 111 113 7,677% 7,760% 7,797% 7,863% 4,719% 5,010% 4,928% 4,753% 

20 111 114 0,043% 1,061% 1,046% 1,081% 1,389% 1,327% 1,286% 1,341% 

21 112 113 0,111% 1,169% 1,179% 1,188% 1,412% 1,280% 1,282% 1,328% 

22 112 123 0,060% 1,141% 1,153% 1,152% 1,461% 1,294% 1,293% 1,341% 

23 113 123 0,051% 1,022% 1,015% 1,022% 1,266% 1,110% 1,098% 1,123% 

24 113 215 0,095% 1,378% 1,368% 1,409% 1,844% 1,588% 1,604% 1,669% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

25 114 116 1,242% 2,588% 2,594% 2,634% 2,020% 1,888% 1,910% 1,913% 

26 115 116 8,318% 9,546% 9,570% 9,605% 10,770% 10,719% 10,643% 10,338% 

27 115 121 0,381% 1,056% 1,042% 1,056% 1,033% 1,010% 0,967% 0,964% 

28 115 121 0,011% 0,012% 0,012% 0,012% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

29 115 124 0,037% 0,913% 0,924% 0,930% 1,144% 1,140% 1,136% 1,135% 

30 116 117 27,979% 30,457% 30,184% 29,905% 40,628% 32,700% 31,423% 30,065% 

31 116 119 2,633% 4,202% 4,251% 4,310% 6,022% 3,975% 3,833% 3,662% 

32 117 118 0,393% 1,067% 1,051% 1,070% 1,010% 1,001% 1,029% 0,986% 

33 117 122 0,004% 0,116% 0,115% 0,118% 0,116% 0,079% 0,088% 0,092% 

34 118 121 0,014% 0,353% 0,343% 0,347% 0,373% 0,308% 0,307% 0,319% 

35 118 121 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

36 119 120 0,047% 1,021% 1,006% 1,017% 1,350% 1,129% 1,086% 1,110% 

37 119 120 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

38 120 123 0,093% 1,150% 1,137% 1,160% 1,498% 1,248% 1,221% 1,238% 

39 120 123 0,003% 0,003% 0,004% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

40 121 122 0,006% 0,149% 0,146% 0,147% 0,164% 0,114% 0,125% 0,122% 

41 123 217 0,192% 1,663% 1,757% 1,896% 1,865% 2,445% 2,459% 2,440% 

42 201 202 26,502% 25,764% 25,757% 25,780% 29,843% 29,913% 29,992% 29,964% 

43 201 203 1,713% 4,107% 4,562% 5,098% 3,803% 9,098% 10,984% 11,126% 

44 201 205 27,192% 28,495% 28,525% 28,681% 31,841% 32,664% 33,109% 33,292% 

45 202 204 8,862% 8,647% 8,531% 8,457% 12,827% 11,888% 11,706% 11,450% 

46 202 206 4,731% 4,784% 4,736% 4,721% 8,244% 7,472% 7,345% 7,128% 

47 203 209 0,126% 1,329% 1,323% 1,379% 1,653% 1,594% 2,477% 2,811% 

48 203 224 14,159% 13,051% 13,000% 12,905% 16,576% 13,173% 12,677% 12,459% 

49 204 209 0,049% 0,464% 0,454% 0,462% 0,542% 0,587% 0,606% 0,639% 

50 205 210 4,452% 4,752% 4,710% 4,703% 8,275% 7,692% 7,610% 7,625% 

51 206 210 6,013% 6,032% 6,040% 6,062% 5,319% 5,731% 5,804% 5,700% 

52 207 208 39,127% 29,417% 32,482% 41,549% 29,314% 43,240% 45,310% 50,345% 

53 208 209 50,066% 58,823% 58,819% 58,832% 58,767% 58,711% 60,685% 60,974% 

54 208 210 44,914% 47,797% 47,788% 47,783% 49,620% 47,934% 48,050% 47,870% 

55 209 211 0,084% 0,641% 0,639% 0,662% 0,754% 0,756% 0,844% 0,904% 

56 209 212 0,931% 1,217% 1,174% 1,182% 1,166% 1,089% 1,139% 1,208% 

57 210 211 0,554% 0,837% 0,799% 0,818% 1,122% 0,848% 0,916% 0,914% 

58 210 212 7,407% 6,960% 6,866% 6,789% 6,886% 6,089% 6,096% 6,024% 

59 211 213 10,786% 9,954% 9,494% 8,856% 7,722% 3,487% 2,798% 2,421% 

60 211 214 0,031% 0,808% 0,793% 0,822% 0,999% 1,051% 1,081% 1,142% 

61 212 213 0,120% 0,660% 0,634% 0,661% 0,726% 0,706% 0,769% 0,825% 

62 212 223 0,316% 1,203% 1,195% 1,214% 1,269% 1,245% 1,245% 1,333% 

63 213 223 0,078% 0,865% 0,858% 0,883% 1,041% 1,044% 1,137% 1,184% 

64 214 216 3,268% 6,526% 6,515% 6,558% 6,278% 6,353% 6,375% 6,356% 

65 215 216 4,879% 5,942% 5,851% 5,739% 8,138% 7,400% 7,374% 7,257% 

66 215 221 0,101% 0,755% 0,757% 0,781% 0,952% 0,905% 0,867% 0,907% 

67 215 221 0,014% 0,015% 0,015% 0,015% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

68 215 224 0,465% 1,211% 1,206% 1,237% 1,698% 1,430% 1,441% 1,494% 

69 216 217 31,900% 33,803% 33,123% 32,393% 40,835% 32,912% 30,847% 29,057% 

70 216 219 4,876% 6,394% 6,252% 6,179% 7,021% 6,867% 6,791% 6,788% 

71 217 218 20,528% 21,153% 20,725% 20,337% 24,157% 20,883% 20,718% 20,567% 

72 217 222 0,042% 0,184% 0,184% 0,190% 0,180% 0,134% 0,151% 0,163% 

73 218 221 0,020% 0,403% 0,400% 0,417% 0,488% 0,449% 0,430% 0,474% 

74 218 221 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

75 219 220 0,061% 0,970% 0,970% 0,980% 1,251% 1,174% 1,226% 1,287% 

76 219 220 0,000% 0,001% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

77 220 223 0,114% 1,198% 1,191% 1,224% 1,563% 1,460% 1,533% 1,585% 

78 220 223 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

79 221 222 0,047% 0,222% 0,220% 0,232% 0,240% 0,202% 0,210% 0,201% 

80 301 302 30,019% 30,072% 30,065% 30,081% 32,982% 33,211% 33,197% 33,094% 

81 301 303 10,900% 11,897% 12,092% 12,334% 13,054% 15,321% 16,069% 15,728% 

82 301 305 31,655% 33,111% 33,056% 32,990% 35,879% 35,083% 34,824% 34,499% 

83 302 304 18,399% 18,214% 18,133% 18,087% 20,731% 20,044% 19,946% 19,640% 

84 302 306 15,385% 15,079% 14,998% 14,912% 17,663% 16,622% 16,417% 16,129% 

85 303 309 0,068% 0,523% 0,527% 0,558% 0,612% 0,595% 0,645% 0,611% 

86 303 324 2,488% 2,335% 2,309% 2,366% 2,858% 2,218% 2,263% 2,317% 

87 304 309 3,791% 3,687% 3,655% 3,606% 5,446% 4,826% 4,732% 4,613% 

88 305 310 14,985% 14,753% 14,674% 14,608% 17,318% 16,389% 16,252% 16,028% 

89 306 310 3,958% 3,459% 3,494% 3,557% 2,701% 2,930% 2,973% 3,022% 

90 307 308 39,131% 29,409% 32,781% 43,181% 29,292% 45,686% 49,217% 57,684% 

91 308 309 50,536% 59,539% 59,533% 59,531% 59,715% 59,353% 60,600% 59,692% 

92 308 310 44,503% 47,148% 47,149% 47,150% 49,153% 47,328% 47,483% 47,196% 

93 309 311 0,042% 0,183% 0,180% 0,191% 0,152% 0,200% 0,219% 0,193% 

94 309 312 0,170% 0,465% 0,465% 0,473% 0,395% 0,447% 0,473% 0,456% 

95 310 311 0,315% 0,453% 0,450% 0,468% 0,508% 0,423% 0,424% 0,399% 

96 310 312 5,084% 4,541% 4,524% 4,637% 4,930% 4,087% 4,104% 4,021% 

97 311 313 7,963% 6,901% 6,621% 6,443% 6,700% 3,564% 3,460% 3,301% 

98 311 314 0,009% 0,422% 0,423% 0,439% 0,499% 0,529% 0,565% 0,557% 

99 312 313 0,088% 0,293% 0,285% 0,295% 0,247% 0,251% 0,313% 0,298% 

100 312 323 0,160% 0,732% 0,727% 0,767% 0,769% 0,710% 0,759% 0,729% 

101 313 323 0,068% 0,570% 0,576% 0,617% 0,676% 0,644% 0,790% 0,720% 

102 314 316 2,385% 3,556% 3,582% 3,643% 3,071% 3,222% 3,233% 3,216% 

103 315 316 8,853% 9,252% 9,153% 9,106% 11,411% 10,619% 10,436% 10,090% 

104 315 321 0,201% 0,640% 0,640% 0,646% 0,626% 0,647% 0,663% 0,678% 

105 315 321 0,015% 0,015% 0,015% 0,014% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

106 315 324 0,022% 0,407% 0,395% 0,414% 0,481% 0,490% 0,536% 0,533% 

107 316 317 29,244% 29,993% 29,625% 29,216% 37,784% 30,214% 28,845% 27,424% 

108 316 319 5,091% 6,178% 6,042% 5,800% 7,653% 6,337% 5,870% 5,393% 

109 317 318 0,136% 0,896% 0,898% 0,907% 0,909% 0,938% 0,997% 0,969% 

110 317 322 0,035% 0,129% 0,122% 0,131% 0,075% 0,069% 0,092% 0,086% 
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 Utilizando dados estocásticos Sistema intacto 

Circuito De Para 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 0 MW 250 MW 300 MW 350 MW 

111 318 321 0,027% 0,547% 0,551% 0,559% 0,617% 0,683% 0,735% 0,719% 

112 318 321 0,001% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

113 319 320 0,021% 0,662% 0,649% 0,678% 0,855% 0,773% 0,778% 0,799% 

114 319 320 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

115 320 323 0,046% 0,782% 0,780% 0,799% 0,990% 0,894% 0,884% 0,927% 

116 320 323 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

117 321 322 0,044% 0,142% 0,138% 0,147% 0,069% 0,077% 0,095% 0,080% 

118 325 121 7,087% 8,501% 8,428% 8,447% 7,924% 6,904% 7,438% 7,449% 

119 318 223 9,696% 11,319% 11,548% 11,843% 14,106% 9,062% 9,469% 8,695% 

120 323 325 0,957% 2,070% 2,006% 2,016% 2,469% 2,013% 2,089% 2,152% 
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