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RESUMO 

O setor elétrico vem passando por um período de transformações ao 

longo das últimas décadas. As constantes preocupações ambientais e o 

estabelecimento de políticas de desenvolvimento sustentável têm trazido novos 

desafios para o setor nos últimos anos. A utilização de fontes renováveis na 

geração de energia se mostrou uma ótima alternativa frente à este novo 

panorama. Entretanto, além do aumento considerável na complexidade do 

sistema, outro grande obstáculo na incorporação destes recursos na matriz 

energética se refere à alta volatilidade dos mesmos. Se esta característica não 

for corretamente considerada, pode comprometer significativamente o 

fornecimento de energia. 

Neste sentido, diversas metodologias e modelos mais detalhados, têm 

sido desenvolvidos visando uma correta avaliação da confiabilidade de 

sistemas compostos considerando fontes renováveis de energias. 

Recentemente foi proposta uma nova metodologia denominada de 

confiabilidade preventiva, que além do nível de adequação do sistema, fornece 

informações quanto ao seu nível de segurança. A confiabilidade preventiva 

incorpora critérios determinísticos em metodologias probabilísticas, de forma a 

classificar os estados operativos do sistema em saudáveis, marginais ou falha. 

Esse tipo de análise a torna uma ferramenta eficiente na consideração das 

características aleatórias das fontes renováveis e na avaliação de seus efeitos 

no nível de confiabilidade do sistema. 

Dessa forma, estabelece-se como objetivo desta dissertação, avaliar a 

flexibilidade de sistemas compostos de geração e transmissão, através da 

inclusão de fontes eólicas de energia. A flexibilidade do sistema será definida 

com base em seus níveis de adequação e segurança, obtidos por meio de 

estimativas dos índices de expectativa de perda de carga (LOLE) e expectativa 

de estados marginais (EMS), através da análise da confiabilidade preventiva. 

Este estudo envolve a adição de níveis crescentes de geração eólica em 

diferentes localidades (barras) do sistema, considerando também diferentes 

condições de ventos. Para isso, utiliza-se o sistema teste IEEE-RTS. 



 

 

ABSTRACT 

The electric sector has been going through a period of transformations 

over the last decades. Constant environmental concerns and the establishment 

of sustainable development policies have brought new challenges for the sector 

in recent years. The use of renewable sources in the generation of energy 

proved to be a great alternative to this new scenario. However, in addition to the 

considerable increase in the complexity of the system, another major obstacle 

in the incorporation of these resources into the energy matrix refers to the high 

volatility of the same. If this feature is not properly considered, it can 

significantly compromise the power supply. 

In this sense, several methodologies and more detailed models have 

been developed in order to provide a correct evaluation of the reliability of 

composite systems considering renewable sources of energy. Recently, a new 

methodology called Well-Being Analysis was proposed, which, in addition to the 

level of adequacy of the system, provides information about its level of safety. 

Well-Being analysis incorporates deterministic criteria in probabilistic 

methodologies, in order to classify the operating states of the system into 

healthy, marginal or risk. This type of analysis makes it an efficient tool for 

considering the random characteristics of renewable sources and for evaluating 

their effects on the reliability level of the system. 

Thus, the objective of this dissertation is to evaluate the flexibility of 

composite generation and transmission systems, through the inclusion of wind 

energy sources. The flexibility of the system will be defined based on its levels 

of adequacy and safety, obtained through estimates of the loss of load expected 

(LOLE) and expectation of marginal states (EMS), through the Well-Being 

analysis. This study involves the addition of increasing levels of wind generation 

in different locations (bars) of the system, also considering different wind 

conditions. The IEEE-RTS test system is used. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A preservação do meio ambiente e o emprego de fontes alternativas de 

energia “limpa” e mais barata no lugar de combustíveis fósseis têm sido tema 

recorrente nos últimos anos em pesquisas, congressos, debates e do interesse 

da população consumidora de modo geral. Nos sistemas elétricos não tem sido 

diferente, cada vez mais centros geradores baseados em fontes renováveis, 

como a eólica e a solar, têm sido agregados à matriz energética de diversos 

países. 

Em especial, a energia eólica vem ganhando bastante destaque no cenário 

energético mundial devido a fatores como: elevada disponibilidade de recurso 

natural renovável, baixo impacto no meio ambiente, políticas públicas de 

incentivo e desenvolvimento tecnológico. No Brasil, a expansão da energia 

eólica teve um acréscimo de 33% em 2016, chegando a 10.129 MW de 

capacidade instalada, correspondendo a 6,7% do total instalado no país 

[MME16]. O Plano Decenal de Expansão de Energia, PDE2024, aponta para 

uma capacidade eólica instalada de 24 GW no país em 2024, respondendo por 

11,4% do total. 

Dado o crescimento expressivo e ampla difusão da energia eólica, 

considera-se de extrema importância que este tipo de energia seja 

corretamente caracterizada e representada no âmbito do planejamento da 

operação energética. Contudo, além de benefícios, a rápida expansão dessa 

fonte também tem trazido desafios para a operação em tempo real, dentre os 

quais pode-se destacar: a alta variabilidade, inclusive intermitências em 

algumas plantas em intervalos curtos de tempo (rampas e rajadas) e difícil 

previsibilidade, não só na etapa da programação diária (D-1) como durante a 

operação em tempo real [ONS17]. Isso se reflete na forma de incertezas 

durante o planejamento e operação de sistemas elétricos, pois, devido à 

característica aleatória dos ventos, podem ocorrer flutuações na potência 

elétrica gerada. 
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 Dessa forma, fica evidente a necessidade de estudos acerca da qualidade 

da energia e da confiabilidade de sistemas elétricos com grande participação 

de fontes renováveis, visando o melhor aproveitamento dos recursos sem 

prejudicar o fornecimento. 

Do ponto de vista da confiabilidade de sistemas elétricos de potência, a 

grande preocupação consiste em avaliar a adequação do sistema, isto é, se ele 

possui recursos (geração) suficiente para atender a uma demanda de carga, 

dentro de seus limites operacionais. Em caso positivo, a operação é 

classificada como sucesso. Caso a geração não seja suficiente, ou a violação 

de algum limite operacional resulte em corte de carga, o estado é classificado 

como falha, ou risco. Em geral, esta avaliação pode ser feita através de 

métodos determinísticos ou probabilísticos. Métodos determinísticos utilizam 

situações críticas e/ou específicas, como a saída de uma grande unidade 

geradora, para avaliar o comportamento do sistema. Esses métodos têm 

características bastante atrativas, como a implementação direta e o fácil 

entendimento dos resultados obtidos. Sua maior fraqueza é que não capturam 

a natureza estocástica da operação do sistema e podem levar a resultados 

muito conservativos ou pouco significativos [ABR09]. 

Métodos probabilísticos consideram o comportamento aleatório de 

componentes do sistema, como a carga e os equipamentos de geração e 

transmissão, através de seus dados estocásticos e fornecem estimativas dos 

índices de confiabilidade baseadas nos riscos associados à operação. Dentre 

eles, destacam-se a Simulação Monte Carlo Sequencial e Não-Sequencial 

[BL94a]. 

Entretanto, a classificação de um estado operativo em sucesso ou falha não 

fornece informações completas a respeito da real situação do sistema. Isto é, a 

avaliação convencional não é capaz de informar o quão distante um estado de 

sucesso encontra-se da fronteira sucesso/falha por exemplo. E como 

destacado anteriormente, devido à grande variabilidade dos ventos, podem 

ocorrer variações na potência elétrica disponível nas centrais eólicas ao longo 

do dia. Em alguns casos, esta flutuação pode ser o suficiente para que um 

estado transite entre a fronteira de sucesso para falha. Nesta situação, o 

operador só seria informado desta condição preliminar quando de fato, ela já 

tivesse acontecido, ou seja, após o sistema transitar para o estado de falha. 
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Uma alternativa presente na literatura é a chamada “Health Analysis” 

[BL94b], [BF94], Well-Being Analysis [BK99], ou Confiabilidade Preventiva, que, 

além da análise de adequação do sistema, fornece informações quanto ao 

nível de segurança, ou bem-estar, do mesmo. Ela combina critérios 

determinísticos com métodos probabilísticos de forma a classificar os estados 

de sucesso em saudáveis (Health) e marginais (Marginal). Estados saudáveis 

são estados operativos de sucesso que se encontram longe da fronteira 

sucesso/falha, enquanto que estados marginais são aqueles próximos a essa 

fronteira, isto é, estados saudáveis mas que estão muito próximos de chegar a 

um estado de falha.  

Dessa forma, a tendência de crescimento da energia eólica no mundo, a 

necessidade de uma avaliação mais profunda de sistemas compostos por 

fontes renováveis e as informações oferecidas pela análise via confiabilidade 

preventiva, podem ser relacionadas, o que proporciona uma série de 

possibilidades a serem estudadas. 

Neste contexto, estabelece-se como objetivo deste trabalho, avaliar a 

flexibilidade de sistemas compostos com base nos seus níveis de adequação e 

segurança, definidos pelos índices de expectativa de perda de carga (LOLE) e 

expectativa de estados marginais (EMS) respectivamente. Este estudo envolve 

a adição de diferentes níveis de geração eólica em diferentes localidades 

(barras) do sistema, considerando também diferentes condições de ventos. 

Para isso, são consideradas curvas representando a capacidade de geração 

eólica em p.u., em uma determinada região para condições de pouco, médio e 

muito vento [KNMI10]. É utilizada a Simulação Monte Carlo Não-Sequencial de 

forma a representar diferentes estados operativos do sistema, baseados na 

disponibilidade de seus equipamentos. Uma lista de contingências composta 

pela saída individual de equipamentos de geração e transmissão é utilizada na 

análise da confiabilidade preventiva. A metodologia é aplicada no sistema teste 

IEEE-RTS de 24 barras [IEEE-RTS]. 

 

1.2- DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

 

A utilização de métodos probabilísticos na avaliação de sistemas 

compostos iniciou-se no final da década de 60 com [B69]. Devido à grande 



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  4 

 

importância do tema, diversas produções têm documentado este tipo de 

análise [ABBG94], [ABBG99], tornando-o bastante recorrente ao longo dos 

anos e possibilitando que novas metodologias e abordagens fossem 

desenvolvidas, visando uma análise cada vez mais completa dos mais variados 

tipos de sistemas elétricos de potência. 

Dentre as principais metodologias desenvolvidas, as que mais têm 

contribuindo para o avanço dos estudos de confiabilidade de sistemas elétricos 

são as Simulações Monte Carlo Sequencial [BA96] e Não-Sequencial [PB92], 

[BL93], [BL94a]. A partir destas, outras metodologias surgiram de forma a 

aprimorar o processo de simulação através de novas funções teste, melhorar o 

desempenho computacional, ou possibilitar sua aplicação em sistemas 

maiores. Dentre elas, destacam-se a simulação Pseudo-Sequencial [MPL94] e 

Pseudo-Cronológica [LMMB00]. A simulação Monte Carlo não-sequencial, 

enfrenta limitações naturais de seu processo na avaliação dos índices de 

frequência e duração (F&D), devido principalmente ao elevado esforço 

computacional que isso requer. As metodologias de Probabilidade Condicional 

[MPL93] e Método de Transição “um passo à frente” [ML04] e [LRMB04] 

possibilitam o cálculo destes índices de maneira eficiente, através de novas 

funções teste, o que diminui consideravelmente o esforço computacional 

utilizado.  

Nas últimas décadas, o uso desenfreado dos combustíveis fósseis passou 

a ser questionado e a preocupação com o meio ambiente começou a ser 

discutida, de forma a se desenvolverem técnicas sustentáveis de geração e 

utilização de energia. Neste panorama, as fontes alternativas renováveis 

ganharam um destaque muito grande como fonte primária de energia, em 

substituição dos combustíveis fósseis. 

Alguns dos primeiros estudos da confiabilidade de sistemas compostos por 

energias renováveis podem ser encontrados em [GU83], [WDT84], [SK88], 

[BC92] e [BA92], os quais avaliam a adequação de sistemas de geração com 

participação de energia eólica. Em [SA96] desenvolveu-se um modelo 

probabilístico representando uma central eólica e considerando as taxas de 

falha e de reparo das unidades, a curva de potência das unidades e vários 

níveis de velocidade do vento. 
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Em [BCG96a] a técnica SMC Sequencial foi utilizada para considerar a 

característica cronológica do vento, na qual foi usado um modelo de médias 

móveis, ARMA, para avaliar a geração de um sistema contendo geração eólica. 

Neste sistema, foram considerados quatro estados para a operação da central 

eólica (operação, reserva, operação forçada com carga máxima e operação 

forçada com carga mínima).  

Em [SML99] foi proposta uma metodologia para identificar os melhores 

pontos da rede de transmissão para a entrada de novos geradores, levando-se 

em conta os aspectos de confiabilidade bem como o custo da transmissão. A 

avaliação é feita através do custo marginal de confiabilidade por barra, que 

indica a sensibilidade de uma injeção numa determinada barra em relação aos 

índices de confiabilidade. Foi utilizado o sistema computacional NH2 (Nível 

Hierárquico 2) [CEPEL], que tem por objetivo calcular índices de confiabilidade 

de sistema de geração e transmissão sob o enfoque de regime permanente, ou 

seja, de adequação. 

Em [CRLM12], utiliza-se a Simulação Monte Carlo Sequencial para avaliar a 

adequação dos sistemas elétricos e verificar a influência dos elementos de 

geração e transmissão em situações nas quais ocorrem o corte, perda ou 

limitação, da energia eólica disponível, principalmente em sistemas com 

elevada penetração deste recurso. É proposto um algoritmo para identificar os 

motivos do não aproveitamento total da energia eólica disponível, que podem 

ser restrições fixas, déficit de carga, falha ou restrições dos circuitos de 

transmissão, ou a ocorrência simultânea destes eventos. É possível ainda, 

identificar se a capacidade de geração precisa ser atualizada, ou se os circuitos 

de transmissão devem ser reforçados, dependendo do impacto na limitação da 

energia eólica. 

A partir da década de 90, a avaliação da confiabilidade tradicional ganhou 

um novo enfoque, visando combinar critérios determinísticos com metodologias 

probabilísticas. Dessa forma, passou a ser possível incluir considerações de 

segurança estática nas análises de adequação. Esta metodologia foi chamada 

de “health analysis” [BL94b], [BB97], [BFA97] ou “well-being analysis” [GF99], 

[BK99], [LRMB04] em inglês, e de “confiabilidade preventiva” [MLRSB04], em 

português. Através dela, os estados operativos de sucesso do sistema são 
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classificados em saudáveis ou marginais, de acordo com seu nível de 

segurança, isto é, pela proximidade com a fronteira dos estados de falha. Esta 

classificação depende da aplicação de um critério determinístico, como a saída 

da maior unidade geradora, ou uma lista que contempla a saída de diversos 

componentes de geração e transmissão. 

Em [BK99] a avaliação dos índices de confiabilidade preventiva foi feita 

através de simulação Monte Carlo sequencial. Este trabalho foi aplicado em 

sistemas de geração de grande porte. Já em [GF99] foi utilizada a metodologia 

de enumeração de estados para a avaliação da confiabilidade preventiva de 

sistemas compostos de geração e transmissão. Devido ao número elevado de 

componentes característicos deste tipo de sistema, o número de estados 

cresce de maneira exponencial, o que limitou o estudo à sistemas de pequeno 

porte. 

A confiabilidade preventiva tem sido aplicada em estudos de adequação e 

segurança de sistemas de geração e transmissão. Em [R02] e [LRMB04], são 

utilizadas a simulação Monte Carlo não-sequencial, um modelo de carga 

Markoviano não-agregado com múltiplos estados e o processo de estimação 

índices de frequência, denominado processo de transição de estado um passo 

à frente. Novas funções testes foram propostas para a avaliação de índices de 

confiabilidade preventiva, como por exemplo a frequência dos estados 

marginais. 

Ela também foi aplicada em sistemas de geração e compostos, com 

participação de energias renováveis. Em [LMSRAMLM07], foi utilizada a SMC 

sequencial de forma a se obter os índices de confiabilidade preventiva. Estes 

índices foram utilizados para avaliar os requerimentos de reserva de sistemas 

de geração, considerando fontes renováveis de energia. 

O trabalho proposto em [KF11] avalia a confiabilidade preventiva de 

sistemas híbridos, compostos por usinas eólicas e solares de energia. Ele 

aborda os principais componentes e representações deste tipo de sistema, e 

como os índices de confiabilidade preventiva são utilizados para a avaliação do 

sistema, o qual possui locais remotos de geração. 

Em [WB13] é feita a análise da adequação e segurança de sistemas 

elétricos por meio da confiabilidade preventiva e da distribuição de 

probabilidade destes índices, obtida através da SMC sequencial. O estudo 
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propõe uma metodologia de substituição das unidades convencionais de 

geração por unidades renováveis, e avalia o impacto desta ação no sistema. 

A avaliação da confiabilidade preventiva de sistemas de grande porte pode 

ser conferida em [LRM06]. O trabalho apresenta metodologia semelhante à 

[LRMB04], porém tem sua aplicação voltada a sistemas reais, como o Sistema 

Elétrico Brasileiro. Outra área de aplicação desta técnica é o planejamento da 

expansão, no qual a confiabilidade preventiva pode ser empregada no cálculo 

de índices relacionados ao custo de segurança do sistema [HB10], na 

avaliação da flexibilidade de sistemas de transmissão [W14a], ou no impacto 

de fontes intermitentes de energia no sistema elétrico [W14b]. 

 

1.3- ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, os quais são 

resumidamente descritos a seguir. 

O primeiro, e atual capítulo, trata da contextualização do objetivo desta 

dissertação, que é a avaliação da confiabilidade preventiva de sistemas 

compostos com participação de energia eólica. Foram apresentadas as 

principais motivações para a consideração de energias renováveis, em especial 

a energia eólica, no estudo dos sistemas elétricos. Foram apresentadas 

também as principais formas de avaliação da confiabilidade de sistemas 

elétricos, destacando-se a abordagem recente, denominada de confiabilidade 

preventiva. Destacou-se algumas características de trabalhos relacionados ao 

tema, bem como o desenvolvimento histórico da área. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão dos métodos de avaliação da 

confiabilidade tradicional de sistemas elétricos, a representação dos 

componentes do sistema e a representação dos estados operativos através de 

espaço de estados e representação cronológica. 

No Capítulo 3 é apresentada a recente metodologia de avaliação, 

denominada de confiabilidade preventiva. Esta técnica classifica os estados 

operativos em saudáveis, marginais e de falha, aplicando critérios 

determinísticos em metodologias probabilísticas. São apresentados os passos 

do algoritmo de avaliação da confiabilidade preventiva através da simulação 
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Monte Carlo não-sequencial. São apresentados os detalhes para a aplicação 

desta técnica em sistemas compostos de geração e transmissão, relacionados 

à construção da lista de contingências. 

O Capítulo 4 descreve toda a metodologia empregada para a análise da 

flexibilidade de sistemas compostos, como os modelos utilizados para a 

representação das usinas eólicas, térmicas e hidrelétricas, modelo de carga, 

modelo das linhas de transmissão e séries históricas de ventos e reservatório 

de agua. O estudo é aplicado ao sistema teste IEEE-RTS, considerando 

cenários de ventos distintos e níveis de injeção de potência distintos, em 

diferentes barramentos do sistema, de forma a se observar qual configuração 

proporciona melhores índices de adequação e segurança ao sistema. 

O Capítulo 5 apresenta a discussão dos resultados obtidos, e por fim, no 

Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões extraídas deste trabalho, 

além de algumas propostas de trabalhos futuros. 

 



   

 

CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE 

 

2.1-  O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 

Os sistemas elétricos de potência normalmente são divididos em zonas 

distintas, de acordo com as funções de geração, transmissão e distribuição.  

 

Figura 2.1 - Níveis hierárquicos dos sistemas elétricos de potência 

 

A combinação destas zonas funcionais resulta na formação de níveis 

hierárquicos para a análise da confiabilidade, conforme a Figura 2.1. 

 Na avaliação da confiabilidade de sistemas de geração (e.g. NH1) fica 

estabelecido que toda a carga e toda a geração estão concentradas em uma 

única barra. Neste tipo de estudo, o enfoque é dado exclusivamente na 

comparação entre a geração disponível e a carga momentânea, ignorando as 

restrições operacionais de transmissão de energia pelo sistema. 

Os chamados sistemas compostos (e.g. NH2) são aqueles os quais se 

deseja avaliar tanto a capacidade de geração, como também o sistema de 

transmissão. Neste caso, é necessário representar as limitações impostas pela 

rede de transmissão e sua avaliação requer o uso de algoritmos de fluxo de 
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potência, além de rotinas de otimização e medidas corretivas, tais como 

redespacho de potência, ajuste dos taps dos transformadores, corte de carga e 

etc. 

A avaliação de sistemas que integram geração, transmissão e distribuição 

(e.g. NH3) ainda é pouco investigada. Normalmente, neste tipo de sistema, 

considera-se que a geração e transmissão possuem capacidade ilimitada e são 

imunes à falhas, reduzindo o objeto de estudo ao sistema de distribuição de 

forma independente. 

 

2.2- REPRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA 

 

O modelo de Markov a dois estados é normalmente utilizado para 

representar os diversos componentes do sistema elétrico. Como o próprio 

nome sugere, cada componente possui dois estados operativos: disponível 

(Up) e indisponível (Down), ou, “em operação” e “em falha”, respectivamente 

[R02].  

 

Figura 2.2 - Modelo de Markov a dois estados 

 

Os dois estados se relacionam através das taxas de falha e de reparo de 

cada equipamento, sendo representadas por λ e µ respectivamente, conforme 

mostra a Figura 2.2. 

A taxa de falha é a razão entre o número de vezes que o equipamento 

falhou e o tempo total em que ele permaneceu em operação. De forma 

semelhante, a taxa de reparo é dada pela razão entre o número de reparos 

realizados no equipamento e o tempo total em que ele permaneceu em reparo. 
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Ambas as taxas são mensuradas pelo número de ocorrências por unidade de 

tempo, sendo na maioria das vezes representadas em termos de ocorrências 

por ano. 

𝑈 = 𝐹𝑂𝑅 =  
𝜆

𝜆 + µ
 

 

𝐴 = 1 − 𝐹𝑂𝑅 =  
µ

𝜆 + µ
 

 

Com base nestes parâmetros, é possível avaliar um componente através 

da sua indisponibilidade ou disponibilidade. A indisponibilidade (U), ou taxa de 

saída forçada (Forced outage rate – FOR), de um equipamento pode ser obtida 

através da Equação (2.1), enquanto que sua disponibilidade (A) é dada pela 

Equação (2.2). 

Entretanto, alguns componentes do sistema elétrico são caracterizados por 

um conjunto de elementos, nos quais a perda de um destes não resulta 

necessariamente, na perda total do mesmo, mas apenas uma perda parcial de 

sua capacidade. Esse é o caso das hidrelétricas e centrais eólicas, compostas 

por diversas turbinas geradoras, nas quais a saída de uma destas turbinas 

resulta em um nível de geração abaixo da capacidade previamente em 

operação. 

Nestes casos, estas unidades podem ser representadas por um modelo de 

Markov com múltiplos estados, no qual cada estado é caracterizado pelas 

taxas de transição entre este estado e seus estados vizinhos. A taxa de 

transição entre dois estados i e j quaisquer (𝜆𝑖𝑗) é dada pelo número de vezes 

que o componente transitou do estado i para o estado j dividido pelo tempo de 

permanência no estado i. Este conceito é normalmente utilizado para modelos 

de dois estados, mas pode ser facilmente estendido à modelos multiestados.  

O modelo de Markov de múltiplos estados também é muito utilizado na 

representação da carga do sistema. Devido às variações de carga que ocorrem 

ao longo do tempo (um dia por exemplo), cada estado é relacionado à um 

(2.1) 

(2.2) 
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possível nível de carga e as taxas de transição representam o número de 

vezes que a carga alterna de um nível à outro.  

 

Figura 2.3 – Modelo de Markov não-agregado com múltiplos níveis 

 

A Figura 2.3 representa um modelo de Markov não-agregado com múltiplos 

níveis. Este modelo é composto por um conjunto de T níveis múltiplos, 

conectados na mesma ordem em que aparecem no histórico da carga. 

O modelo adota uma taxa de transição constante 𝜆𝐿 = 1
∆𝑇⁄ , onde ∆𝑇 

representa a unidade de tempo usada para discretizar o período T. Para cada 

uma das áreas (𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚) consideradas, é fornecido seu nível de 

carga  L correspondente, por intervalo de tempo. Assim, 𝐿ℎ(𝐴𝑚) corresponde 

ao nível de carga L, da área 𝐴𝑚 durante a hora h. Conforme a Figura 2.3, 

quando a carga da área 1 transita do estado 1 para o estado 2, isto é, de 

𝐿1(𝐴1) para 𝐿2(𝐴1), o mesmo ocorre para as demais áreas, ou seja, 𝐿1(𝐴2) 

transita para 𝐿2(𝐴2), ... e 𝐿1(𝐴𝑚) transita para 𝐿2(𝐴𝑚). Como as taxas de 

transição são iguais, as cargas permanecerão em média ∆𝑇 horas em cada 

estado, assim como o período de análise terá, em média T horas. Este 

conceito de área pode ser estendido para barra ou classe consumidora.  
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Este tipo de modelo é bastante flexível e possui uma grande vantagem que 

é manter, de maneira aproximada, a representação cronológica. Assim, em 

média, cada hora h do modelo corresponderá à hora h da curva cronológica de 

carga. Este modelo é de fundamental importância para a avaliação de índices 

de confiabilidade via simulação Monte Carlo não-sequencial, pois através dele, 

não é necessário adotar correlação para a carga. Assim, o modelo utilizado 

para representar a carga na simulação Monte Carlo não-sequencial é um 

modelo de Markov não agregado com 8760 estados, correspondentes às 8760 

horas de um ano. 

Cada estado operativo de um sistema elétrico com m componentes, 

incluindo a carga, é representado por um vetor 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖, … , 𝑥𝑚) no 

qual 𝑥𝑖 é o estado do i-ésimo componente com probabilidade de ocorrência 

𝑝(𝑥𝑖). O conjunto X representa o espaço de estados contendo todos os 

possíveis estados operativos do sistema. Sabendo-se a probabilidade de 

ocorrência dos estados de cada componente do sistema, é possível determinar 

a probabilidade de ocorrência do estado operativo do sistema elétrico através 

da distribuição de probabilidade P(x) do vetor x. Se as falhas de cada 

componente forem estatisticamente independentes, P(x) é dado pelo produto 

das probabilidades individuais dos estados atuais de cada componente do 

sistema, incluindo a carga. 

Cada estado 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖, … , 𝑥𝑚) tem seu desempenho avaliado por 

meio de funções teste F(x). Estas funções têm a finalidade de verificar se a 

configuração representada pelo vetor x é capaz de suprir a carga. Por exemplo, 

F(x) pode ser uma função teste utilizada para calcular o montante de carga a 

ser cortada de forma a atender uma determinada restrição operacional que foi 

violada. Nesse caso, se 𝐹(𝑥) > 0, significa que há corte de carga e que o 

estado avaliado x, é um estado de falha. Caso contrário, se 𝐹(𝑥) = 0, não há 

corte de carga e o estado x é um estado de sucesso, no qual a geração e a 

transmissão são capazes de suprir a carga. 

Como o vetor x é um vetor aleatório, composto pelas probabilidades de 

ocorrência dos estados de seus componentes, F(x) também é uma variável 

aleatória.  

(2.3) 
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𝐸(𝐹) =  ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋

 

Os índices de confiabilidade são então obtidos através do valor esperado 

das funções teste F(x) conforme a Equação (2.3). 

Dessa forma, a avaliação da confiabilidade se dá através de estimativas de 

índices de risco relacionados às falhas, isto é, ao não suprimento da energia 

demandada. Através destes índices, é possível estimar por exemplo, a 

probabilidade de ocorrência, frequência e duração média das falhas, o 

montante de energia não suprida bem como o custo associado à perda desta 

energia. 

Os principais índices da avaliação tradicional da confiabilidade de sistemas 

de potência são: 

 

 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);  

 EENS – expected energy not supplied (energia esperada não suprida);  

 LOLF – loss of load frequency (frequência de perda de carga);  

 LOLD – loss of load duration (duração da perda de carga);  

 LOLC – loss of load cost (custo esperado da perda de carga).  
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2.3- REPRESENTAÇÃO POR ESPAÇO DE ESTADOS 

 

Existem duas metodologias bastante utilizadas para a avaliação da 

confiabilidade de sistemas elétricos baseadas na representação por espaço de 

estados, são elas: a enumeração de estados e a simulação Monte Carlo não-

sequencial. A principal diferença na aplicação destes métodos é devido ao 

sistema em estudo.  

Métodos baseados na enumeração de estados são indicados quando o 

número de cenários críticos e prováveis a serem considerados é relativamente 

pequeno. É o caso dos estudos de confiabilidade da transmissão, nos quais as 

taxas de indisponibilidade dos circuitos são usualmente baixas, fazendo com 

que contingências de ordens elevadas se tornem muito improváveis. 

Já os métodos baseados em simulação Monte Carlo não-sequencial são 

indicados quando a ocorrência de contingências de ordens elevadas é mais 

provável de se acontecer, como nos estudos de sistemas compostos, devido às 

altas taxas de indisponibilidade das unidades geradoras. 

 

2.3.1- ENUMERAÇÃO DE ESTADOS 

 

O objetivo da análise da confiabilidade é avaliar todos os possíveis estados 

do sistema, porém, através da enumeração de estados, esta tarefa pode se 

tornar bastante inviável dependendo do tamanho do sistema. Isso acontece 

pois o número de estados cresce exponencialmente de acordo com o número 

de componentes do vetor de estados x (para m componentes o número de 

estados possíveis de x será de 2𝑚).  

𝐸[𝐹]𝑖𝑛𝑓 =  ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

+ 𝐹𝑖𝑛𝑓(1 − 𝑃(𝑋′)) 

𝐸[𝐹]𝑠𝑢𝑝 =  ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

+ 𝐹𝑠𝑢𝑝(1 − 𝑃(𝑋′)) 

(2.4) 

(2.5) 
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Onde 𝑃(𝑋′) é a probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′ e 𝐹𝑖𝑛𝑓  e 𝐹𝑠𝑢𝑝 

são, respectivamente, os limites inferiores e superiores estimados para 𝐹(𝑥) 

sendo 𝑥 ∉ 𝑋′. 

Dessa forma, através deste método, deve-se enumerar apenas um 

subconjunto 𝑋′ ⊆ 𝑋 e calcular os limites inferior, Equação (2.4) e superior, 

Equação (2.5) das estimativas. 

Tomando a avaliação da LOLP como exemplo, 𝐹𝑖𝑛𝑓 pode ser feita igual a 

zero (não há corte de carga para todos os estados não pertencentes a X’) e 

𝐹𝑠𝑢𝑝 será então igual a um. Dessa forma: 

𝐿𝑂𝐿𝑃𝑖𝑛𝑓 =  ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋′

 

 

𝐿𝑂𝐿𝑃𝑠𝑢𝑝 =  𝐿𝑂𝐿𝑃𝑖𝑛𝑓 + (1 − 𝑃(𝑋′)) 

O valor (1 − 𝑃(𝑋′)),  que corresponde à diferença entre as estimativas 

limites para a LOLP, definidas acima, é relacionado com a probabilidade 

acumulada dos estados 𝑥 ∉ 𝑋′, ou seja, com a soma das probabilidades dos 

estados não examinados. Se esta soma for muito pequena, isto é, se a 

probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′ é significativamente próxima de 

um, é possível obter uma boa estimativa para a LOLP com baixo esforço 

computacional. 

Algumas estratégias podem ser adotadas para satisfazer as condições 

acima e assim, tornar o método por enumeração de estados mais atrativo. 

Algumas das mais comuns são: adoção de um ranking de contingências por 

severidade e impacto e a enumeração através da utilização do critério de 

coerência, de forma a limitar a avaliação a um número menor de contingências. 

O método por enumeração de estados é bastante atrativo por se tratar de 

uma extensão direta da análise de contingências N-1, método determinístico 

muito utilizado no planejamento e operação de sistemas. Entretanto, não é 

(2.6) 

(2.7) 
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indicado para a avaliação de sistemas compostos de grande porte, devido ao 

elevado número de componentes. 

 

2.3.2- SIMULAÇÃO MONTE CARLO NÃO-SEQUENCIAL 

 

Como mencionado anteriormente, a simulação Monte Carlo não sequencial 

é indicada para casos nos quais há grandes probabilidades de ocorrência de 

contingências de ordens elevadas, como nas avaliações de sistemas 

compostos. Além disso, a quantidade maior de elementos no sistema oferece 

um número exponencialmente maior de estados a serem avaliados, tornando a 

simulação Monte Carlo não-sequencial mais indicada quando o custo 

computacional é um fator determinante na análise. 

Neste tipo de análise, o vetor de estados x do sistema é amostrado com 

base na distribuição de probabilidade de cada um de seus elementos. Através 

da representação dos componentes por um modelo de Markov a dois estados, 

sendo conhecidas suas taxas de falha e reparo e, consequentemente sua FOR, 

ou indisponibilidade, é possível determinar o estado de cada componente 

através amostragem de um número com distribuição uniforme U[0,1]. Dessa 

forma, o componente estará em falha se esse número amostrado for menor do 

que a sua probabilidade de estar indisponível. Caso contrário, ele estará em 

estado de operação. Dessa forma, determina-se o vetor de estados x, sua 

probabilidade P(x) e as funções teste F(x). 

O processo é repetido NS vezes, conforme o número de simulações e os 

índices de confiabilidade são estimados através da média das funções teste 

utilizadas:  

�̃�(𝐹(𝑥)) =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹(𝑥𝑖)

𝑁𝑆

𝑖=1

 

Como F(x) é uma variável aleatória, a estimativa obtida pela Equação (2.8) 

também é uma variável aleatória, com variância definida por:  

𝑉[�̃�(𝐹(𝑥))] =
𝑉(𝐹(𝑥))

𝑁𝑆
 

(2.8) 

(2.9) 
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em que 𝑉(𝐹(𝑥)) é a variância amostral da função F(x). 

Nota-se que quanto maior for o número de amostras realizadas, melhor 

será a precisão do experimento. A incerteza do procedimento é normalmente 

representada pelo coeficiente de variação β definido por: 

𝛽 =
√𝑉[�̃�(𝐹(𝑥))]

�̃�(𝐹(𝑥))
 

O coeficiente de variação é normalmente utilizado como um dos critérios de 

parada do processo de simulação. 

As funções teste usualmente utilizadas para o cálculo da LOLP, EPNS e 

LOLF são apresentadas a seguir:  

𝐹𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑥𝑘) = {
0,
1,

       
𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 

𝐹𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑥𝑘) = {
0,

∆𝑃𝑘,
       

𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

 

𝐹𝐿𝑂𝐿𝐹(𝑥𝑘) = {
0,

∆𝜆𝑘,
       

𝑠𝑒 𝑥𝑘 é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

 

onde ∆𝑃𝑘 é o corte de carga sofrido no estado 𝑥𝑘 devido à geração insuficiente 

e ∆𝜆𝑘 é a soma das taxas de transição do estado de falha 𝑥𝑘 para todos os 

estados de sucesso que podem ser alcançados através de uma transição. 

Os índices LOLE e EENS podem ser calculados à partir dos índices LOLP 

e EPNS respectivamente, enquanto que a LOLD é obtida através dos índices 

LOLP e LOLF. As equações utilizadas para o cálculo destes índices são 

apresentadas a seguir: 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = 𝐿𝑂𝐿𝑃 × 𝑇 

𝐸𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑃𝑁𝑆 × 𝑇 

𝐿𝑂𝐿𝐷 =
𝐿𝑂𝐿𝑃

𝐿𝑂𝐿𝐹
 

 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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onde T é o período de tempo da análise em horas, geralmente um ano, ou, 

8760 horas. 

Um algoritmo utilizado para a implementação da simulação Monte Carlo 

não-sequencial é apresentado a seguir [MPL92]: 

a) Faça o número de sorteios NS = 0; 

b) Sorteie um vetor 𝑥𝑘 ∈ 𝑋, a partir de sua distribuição de 

probabilidade 𝑃(𝑥𝑘) e atualize NS; 

c) Calcule a função teste 𝐹(𝑥𝑘) para o vetor amostrado; 

d) Estime �̃�[𝐹] como a média dos valores encontrados; 

e) Calcule a incerteza relativa através do coeficiente de variação β da 

estimativa �̃�[𝐹]; 

f) Se β é aceitável (menor do que a tolerância especificada), pare; 

senão, retorne ao passo b. 

Uma característica muito atrativa da simulação Monte Carlo não-sequencial 

é a independência entre o número de amostras (NS) utilizadas para estimar 

�̃�[𝐹] e o número de estados 𝑥 ⊆ 𝑋 [PB92]. 

A maior limitação da simulação Monte Carlo não-sequencial está 

relacionada à forte relação entre o esforço computacional e a precisão exigida. 

Entretanto, existem técnicas de redução de variância que podem ser aplicadas 

visando aumentar sua eficiência [PB92]. 

 

2.4- REPRESENTAÇÃO CRONOLÓGICA 

 

A metodologia utilizada na avaliação da confiabilidade via representação 

cronológica é semelhante à utilizada via representação por espaço de estados, 

a diferença consiste em como os estados do sistema são selecionados. Neste 

caso, os estados do sistema são gerados sequencialmente no tempo, o que 
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permite reproduzir sua evolução cronológica. Sendo assim, o processo de 

estimação dos índices de confiabilidade também é um pouco diferente do 

método anterior, sendo equivalente ao cálculo da seguinte expressão: 

𝐸[𝐺] =
1

𝑇
∫ 𝐺(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

sendo T o período da simulação e G(t) a função teste que verifica em todo 

instante t a adequação do estado do sistema. Tomando a LOLP como 

exemplo: 

𝐺(𝑡) = {
1,
0,

       
𝑠𝑒 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 é 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝑠𝑒 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 é 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
 

Na representação cronológica, dois estados consecutivos diferem entre si 

apenas pelo estado de um de seus componentes. Isso faz com que o esforço 

computacional seja substancialmente maior do que àquele requerido nos 

métodos por representação por espaço de estados. Esta desvantagem é 

agravada ainda mais na avaliação de sistemas compostos de geração e 

transmissão, na qual é necessário a utilização de um algoritmo de fluxo de 

potências com otimização de medidas corretivas, o que por si só já eleva o 

esforço computacional. 

Por outro lado, a representação cronológica oferece uma grande vantagem 

no que diz respeito à reprodução de aspectos temporais característicos do 

sistema elétrico. Entre eles, podemos citar os padrões cronológicos de carga, 

operação e níveis de reservatórios das unidades geradoras, históricos de 

ventos e radiação solar, além de diversos outras características dependentes 

do tempo. Uma outra vantagem muito importante relativa à representação 

cronológica é a possibilidade de se obter a distribuição de probabilidade dos 

índices de confiabilidade estimados. 

A metodologia mais utilizada, através da representação cronológica, é a 

simulação Monte Carlo Sequencial. 

 

 

 

(2.17) 

(2.18) 
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2.4.1- SIMULAÇÃO MONTE CARLO SEQUENCIAL 

 

A simulação Monte Carlo Sequencial é a principal ferramenta para a 

reprodução de aspectos naturais e cronológicos inerentes a operação do 

sistema elétrico. Através dela, diversos aspectos temporais como o desgaste 

de equipamentos devido ao tempo de operação, tempos de partida de 

unidades, variações dos níveis hídricos e de ventos e etc, podem ser 

perfeitamente representados, tornando esta técnica mais indicada quando a 

reprodução de tais aspectos é de fundamental importância para uma correta 

análise do sistema. 

Na simulação Monte Carlo sequencial, a estimativa dos índices de 

confiabilidade é obtida por meio da média de amostras anuais, conforme a 

equação:  

�̃�(𝐺) =
1

𝑁𝑌
∑ 𝐺(𝑦𝑖)

𝑁𝑌

𝑖=1

 

onde: 

NY é o número de simulações anuais; 

 𝑦𝑖 é a série sintética do sistema no ano i 

𝐺(𝑦𝑖) é a função teste que estima os índices de confiabilidade no ano i 

O algoritmo de simulação Monte Carlo sequencial utiliza os passos 

descritos a seguir [MPL94]: 

a) Gere uma série sintética anual dos estados do sistema (𝑦𝑖) aplicando 

sequencialmente os modelos estocásticos de falha/reparo dos 

equipamentos, e considerando o modelo cronológico da carga; 

b) Analise cronologicamente cada estado x da sequência 𝑦𝑖 e acumule os 

resultados; 

c) Calcule 𝐺(𝑦𝑖) dos valores acumulados no passo b; 

d) Estime o valor esperado dos índices anuais como a média dos 

resultados encontrados nas sequências (𝑦𝑖) simuladas; 

(2.19) 
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e) Verifique a convergência do processo através do coeficiente de variação 

β, se a precisão da estimativa for satisfatória, pare, caso contrário 

retorne ao passo a. 

Normalmente a função de distribuição exponencial é utilizada para a 

reprodução sintética dos processos de falha e reparo dos equipamentos. Este 

processo é feito através de sorteios alternados dos respectivos tempos de 

permanência em cada estado. 

A aplicação das funções teste na simulação sequencial é mais simples do 

que na simulação não-sequencial. Para os índices LOLE e EENS, basta que 

𝐺(𝑦𝑖) seja igual à duração total dos estados com corte de carga e ao montante 

de energia não suprida, respectivamente, durante a série sintética anual (𝑦𝑖). 

Os índices LOLP e EPNS são obtidos dividindo-se a LOLE e a EENS pelo 

período de análise (T). Para a LOLF, a função teste 𝐺(𝑦𝑖) é equivalente ao 

número total de interrupções observadas durante a série sintética (𝑦𝑖). E por 

fim, a LOLD é obtida pela divisão da LOLE pela LOLF. 

 

2.5- CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste capítulo foi apresentar uma revisão dos métodos de 

avaliação da confiabilidade de sistemas de geração e transmissão através da 

representação por espaço de estados, na qual destacam-se a enumeração de 

estados e a simulação Monte Carlo não-sequencial, e através da 

representação cronológica, que normalmente utiliza o modelo da simulação 

Monte Carlo sequencial. 

A primeira forma de representação caracteriza o sistema em estados 

operativos através das distribuições de probabilidade de seus componentes, 

sem se preocupar com a ordem cronológica da operação. A enumeração de 

estados é vista como uma extensão simples e direta do critério N-1, porém é 

menos indicada para sistemas de grande porte, devido ao número elevado de 

componentes e, consequentemente, de estados a serem avaliados. Esta 

desvantagem pode ser superada através da simulação Monte Carlo não-
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sequencial. Ela oferece um melhor desempenho computacional na avaliação 

de sistemas compostos de geração e transmissão, nos quais o número de 

estados é elevado e a ocorrência de contingências de ordens superiores é mais 

provável. 

A representação cronológica realizada através da simulação Monte Carlo 

sequencial é mais indicada em situações nas quais é de interesse considerar 

efeitos temporais na avaliação dos índices de confiabilidade. Neste tipo de 

representação, os estados do sistema são caracterizados por uma sucessão de 

eventos ao longo do tempo. Dessa forma, alguns aspectos como a cronologia 

da carga, manutenções programadas, condições climáticas, deterioração de 

equipamentos ao longo do tempo e níveis de reservatórios podem ser 

facilmente representados durante a análise. Entretanto, devido à amostragem 

sequencial dos estados operativos, este tipo de representação necessita de um 

esforço computacional muito maior do que aquele necessário pela 

representação por espaço de estados. 

Um ponto a se destacar é que, na avaliação da confiabilidade de sistemas 

compostos, durante a análise de adequação dos estados, muitas vezes é 

necessário que se faça uso de algoritmos de fluxo de potência com otimização 

de medidas corretivas. Isso por si só aumenta o número de análises adicionais 

e consequentemente, eleva o esforço computacional, tornando a simulação 

cronológica menos indicada para este tipo de sistema. Dessa forma, a 

simulação Monte Carlo não-sequencial pode ser considerada mais apropriada 

para a avaliação da confiabilidade de sistemas compostos de geração e 

transmissão. 

Os capítulos seguintes apresentam o método de avaliação da 

confiabilidade preventiva em sistemas compostos. Como será visto mais 

adiante, na avaliação da confiabilidade preventiva também são necessárias 

análises adicionais dos estados operativos, o que corrobora a escolha do 

método de simulação Monte Carlo não-sequencial neste estudo.



   

 

CAPÍTULO 3 - CONFIABILIDADE PREVENTIVA 

 

3.1- INTRODUÇÃO 

 

A confiabilidade preventiva pode ser considerada uma extensão da 

avaliação da confiabilidade convencional. Nela, os estados de sucesso são 

classificados em estados saudáveis ou marginais, através da aplicação de um 

critério determinístico em meio a uma análise probabilística. O critério 

determinístico utilizado para a avaliação da confiabilidade preventiva depende 

do tipo de sistema em estudo. Em sistemas de geração, o critério mais comum 

é a perda da maior unidade geradora do sistema, o que representa o pior 

estado em que o sistema poderia operar. Em sistemas compostos, a aplicação 

do critério determinístico é mais complexa, visto que diversos componentes, 

tanto de geração quanto de transmissão, podem levar o sistema à um estado 

crítico de operação. Dessa forma, neste tipo de sistemas o critério 

determinístico consiste não apenas de um único elemento, mas de uma lista de 

componentes de geração e transmissão. 

O critério de classificação de estados de sucesso em saudáveis ou 

marginais ocorre da seguinte forma. Dado a ocorrência de um estado operativo 

de sucesso, o mesmo é submetido à aplicação individual de todos os critérios 

determinísticos que compõem a lista de contingências. Se o sistema operar 

sem que haja corte de carga, ou que algum limite operacional seja violado, 

quando submetido à lista de contingências, então o estado é classificado como 

saudável. 

Se a aplicação de qualquer um dos componentes da lista resultar em corte 

de carga, mesmo o sistema operando previamente dentro dos limites, o estado 

é dito como marginal. Por fim, da mesma forma como na confiabilidade 

convencional, se em um dado estado, a carga do sistema for maior que a 

geração disponível, ou, uma ou mais restrições operacionais forem violadas, o 

sistema encontra-se em um estado de falha, ou risco. 



CAPÍTULO 3 – CONFIABILIDADE PREVENTIVA  25 

 

 

Figura 3.1 – Divisão dos estados na análise da confiabilidade preventiva 

 

Assim, observa-se pela Figura 3.1 que, conforme a análise da 

confiabilidade tradicional, a fronteira que separa os estados de sucesso 

(estados saudável e marginal) do estado de risco é o fato de haver ou não 

corte de carga. De maneira semelhante, a fronteira de separação entre os 

estados de sucesso, via confiabilidade preventiva, é definida pelo atendimento 

ou não, do critério determinístico.  

A confiabilidade preventiva pode então, ser avaliada sob a forma de 

estimativas de índices probabilísticos como: Probabilidade de estados 

saudáveis, probabilidade de estados marginais, probabilidade de estados de 

falha (LOLP), frequência de estados saudáveis, frequência de estados 

marginais, frequência de estados de falha (LOLF), duração de estados 

saudáveis, duração de estados marginais e duração de estados de falha 

(LOLD). 

Devido à semelhança entre os processos, a metodologia de confiabilidade 

preventiva pode ser incorporada em rotinas de avaliação da confiabilidade 

tradicional. Dessa forma, além do nível de adequação do sistema, que é 

habitualmente avaliado através da confiabilidade tradicional, através da 

confiabilidade preventiva é possível avaliar o sistema também quanto ao seu 
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nível de segurança, classificando os estados de sucesso em saudáveis 

(seguros) e marginais (inseguros). 

 

3.2- CONFIABILIDADE PREVENTIVA UTILIZANDO A SIMULAÇÃO 

MONTE CARLO NÃO-SEQUENCIAL 

 

A avaliação da confiabilidade preventiva é realizada através da inclusão de 

alguns passos no algoritmo da simulação Monte Carlo não-sequencial 

apresentado no capítulo anterior. Os índices de confiabilidade preventiva são 

obtidos por meio de estimativas de funções teste específicas para 

probabilidade, frequência e duração dos estados saudáveis, marginais e de 

risco. A seguir são apresentadas as funções teste utilizadas para o cálculo 

destas probabilidades: 

 

a) Estados saudáveis:  

𝐹ℎ(𝑥𝑘) =  {
1 , 𝑠𝑒 𝑥𝑘  𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒𝑙
0 , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                       

 

b) Estados marginais:  

𝐹𝑚(𝑥𝑘) =  {
1 , 𝑠𝑒 𝑥𝑘  𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
0 , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                     

 

c) Estados de falha:  

𝐹𝑟(𝑥𝑘) =  {
1 , 𝑠𝑒 𝑥𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
0 , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 

 

Os valores médios esperados para a probabilidade de estados saudáveis, 

marginais e de risco são obtidos por: 

𝐸(𝑃ℎ) =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹ℎ(𝑥𝑖)

𝑁𝑆

𝑖=1

 

 

𝐸(𝑃𝑚) =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹𝑚(𝑥𝑖)

𝑁𝑆

𝑖=1

 

(3.1) 

(3.3) 

(3.2) 

(3.4) 

(3.5) 
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𝐸(𝑃𝑟) =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹𝑟(𝑥𝑖)

𝑁𝑆

𝑖=1

 

 

onde NS corresponde ao número de simulações realizadas pela simulação 

Monte Carlo Não-Sequencial. Nota-se que 𝑃𝑟 corresponde à LOLP calculada 

pela confiabilidade convencional. 

Os índices que serão utilizados para a avaliação da adequação e 

segurança do sistema são obtidos da seguinte forma: 

 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = 𝑃𝑟 × 8760 

 

𝐸𝑀𝑆 = 𝑃𝑚 × 8760 

 

e correspondem ao valor esperado de perda de carga (LOLE) e valor esperado 

de estados marginais (EMS - Expected Marginal Status), respectivamente, ao 

longo do ano. 

O cálculo dos índices de frequência requerem uma atenção especial em 

relação às transições entre os estados saudáveis, marginais e de risco, 

conforme é destacado por [R02].  

 

Figura 3.2 – Espaço de estados decomposto entre conjuntos de estados saudáveis, 
marginais e de falha 

(3.7) 

(3.6) 

(3.8) 
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Considere a Figura 3.2, a qual apresenta o conjunto de estados X 

subdividido entre os conjuntos de estados saudáveis 𝛺𝐻, marginais 𝛺𝑀e de 

falha 𝛺𝐹. 

Pela figura, observa-se que 𝑥𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ∈ 𝛺𝑀 e ∆𝜆𝑀𝑆 corresponde ao 

somatório das taxas de transição entre o estado 𝑥𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 e todos os estados 

saudáveis que podem ser alcançados mediante uma transição. Da mesma 

forma, o termo ∆𝜆𝑀𝐹 corresponde ao somatório das taxas de transição entre o 

estado 𝑥𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 e todos os estados de falha que podem ser alcançados 

através de uma transição. A analogia se estende aos demais estados, assim, 

𝑥𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 ∈ 𝛺𝐹  e ∆𝜆𝐹𝑆 corresponde ao somatório das taxas de transição entre o 

estado 𝑥𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 e todos os estados saudáveis que podem ser alcançados 

mediante uma transição. Enquanto que ∆𝜆𝐹𝑀 corresponde ao somatório das 

taxas de transição entre o estado 𝑥𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 e todos os estados marginais que 

podem ser alcançados mediante uma transição. 

Conforme a Figura 3.2, a frequência com que o sistema reside em cada um 

dos estados pode ser avaliada através dos estados pertencentes a 𝛺𝑀 e 𝛺𝐹. 

Dessa forma, a frequência de operação em modo saudável do sistema, 

Freq(S), pode ser estimada através da seguinte função teste: 

 

𝐹𝑆(𝑥𝑘) =  {

0
∆𝜆𝑀𝑆

∆𝜆𝐹𝑆

       
𝑠𝑒 𝑥𝑘é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑢𝑑á𝑣𝑒𝑙
𝑠𝑒 𝑥𝑘é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑠𝑒 𝑥𝑘é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

            

A frequência com que o sistema opera em estados marginais, Freq(M), é 

obtida através da função teste: 

 

𝐹𝑀(𝑥𝑘) =  {
∆𝜆𝑀𝑆 + ∆𝜆𝑀𝐹

0
       𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

 

O cálculo da frequência com que o sistema reside em estados de falha, 

Freq(F), é feito através da mesma função teste utilizada para a estimação do 

índice LOLF na simulação Monte Carlo não-sequencial, na avaliação 

convencional da confiabilidade. 

(3.9) 

(3.10) 
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𝐹𝐹(𝑥𝑘) =  {
∆𝜆𝐹𝑆 + ∆𝜆𝐹𝑀

0
       𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

Entretanto, o cálculo dos termos ∆𝜆𝑀𝑆, ∆𝜆𝑀𝐹, ∆𝜆𝐹𝑆 e ∆𝜆𝐹𝑀 requer um 

esforço computacional muito elevado, tornando o cálculo dos índices de 

frequência através destas funções teste pouco viável. A princípio, para cada 

estado sorteado 𝑥𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ou 𝑥𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 de um sistema com n componentes, 

seria necessário um número de análises adicionais superior a n. Somente para 

identificar os estados vizinhos a 𝑥𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ou 𝑥𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 seriam necessárias n 

análises. Novas análises seriam então aplicadas aos demais vizinhos, que não 

são de falha, para distingui-los entre saudáveis e marginais. 

Dessa forma, a aplicação destas funções teste para o cálculo de índices de 

frequência torna-se pouco indicada, senão inviável para sistemas de grande 

porte, devido ao número elevado de componentes e consequentemente de 

análises adicionais. Porém, algumas técnicas podem ser aplicadas para reduzir 

o esforço computacional e possibilitar o cálculo destes índices, conforme 

mencionado em [R02] e [F11]. 

Dentre elas, a implementação de filtros baseados nos multiplicados de 

Lagrange, produzidos pelo algoritmo de otimização de medidas corretivas 

[MPL92] e a introdução do conceito de probabilidade condicionada ou 

frequência incremental [MPL93]. A utilização destes dois métodos exige que a 

hipótese de coerência do comportamento do sistema seja considerada. Isto é, 

se um componente falho é reparado, ou se há redução da carga, o 

desempenho do sistema nunca piora, e, inversamente, se um componente 

deixa de operar, ou se há elevação da carga, o desempenho do sistema nunca 

melhora. Também é necessário impor o mesmo padrão de variação da carga 

para todas as barras do sistema (coeficiente de correlação igual a 1), através 

de um só modelo de Markov para representar a carga. 

Entretanto, o método denominado processo de transição de estado um 

passo à frente [ML04] e [LRMB04] utiliza uma técnica extremamente eficiente 

computacionalmente, e ao mesmo tempo, flexível o bastante para prescindir da 

hipótese de coerência, possibilitando a adoção de cargas variantes no tempo 

em simulações não-sequencias. 

(3.11) 
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Como será visto nos capítulos seguintes, este trabalho não aborda os 

índices de frequência e duração na avaliação da adequação e segurança de 

sistemas compostos. Dessa forma, o desenvolvimento e aplicação destas 

técnicas destinadas aos índices de frequência é deixado à parte. 

 

3.3- LISTA DE CONTINGÊNCIAS 

 

Como foi visto, a metodologia da avaliação da confiabilidade preventiva 

considera o efeito de critérios determinísticos na operação dos sistemas 

elétricos, em meio a uma análise probabilística. Dessa forma, a escolha de um 

critério determinístico adequado é de extrema importância para uma correta 

avaliação dos índices preventivos. O critério N-1 é normalmente utilizado na 

avaliação da confiabilidade preventiva de sistemas somente de geração. A 

saída da maior unidade geradora normalmente é suficiente para a avaliação, 

visto que esta situação representa o pior cenário que o sistema poderia operar. 

Em sistemas de grande porte, considerando a geração e transmissão, este 

critério já não é suficiente, devido principalmente às restrições dos circuitos de 

transmissão. Nestes casos, o critério determinístico para a avaliação da 

confiabilidade preventiva de sistemas compostos consiste de uma lista de 

elementos de geração e transmissão.  

Várias considerações podem ser feitas durante a construção desta lista, 

como o conhecimento prévio do operador sobre o sistema, probabilidade, 

severidade e/ou frequência de falhas dos equipamentos, etc. É importante 

ressaltar que, quanto maior e mais completa é a lista de contingências, 

melhores serão os resultados, porém o esforço computacional exigido também 

será muito grade devido ao número elevado de análises adicionais. Por outro 

lado, uma lista pequena, ou pobre, pode proporcionar resultados fracos e 

errôneos, visto que o objetivo desta análise é informar ao operador quando o 

sistema encontra-se em um estado marginal e ainda, evitar transições bruscas 

entre estados saudáveis e de falha. 

Uma forma de melhorar a composição dessa lista é através do 

monitoramento do termo ∆𝜆𝐹𝑆, que indica a frequência de transição entre 

estados de falha e saudáveis. Como a avaliação é feita considerando a 
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transição de apenas um elemento por vez, caso este elemento em questão 

contribua para a frequência de transição de estados saudáveis para falha, é de 

interesse incluí-lo na lista de contingências. Dessa forma, a parcela ∆𝜆𝐹𝑆 é 

reduzida, fazendo com que a lista fique melhor elaborada. Uma lista completa e 

eficiente é aquela na qual a ocorrência de todos os estados marginais é 

informada ao operador e não há transições bruscas de estados de sucesso 

para falha, isto é, o termo ∆𝜆𝐹𝑆 é nulo. Assim, a frequência dos estados de 

sucesso pode ser estimada apenas pela parcela ∆𝜆𝑀𝑆. 

É comum que a variação de carga entre dois estados do sistema também 

seja considerada na lista de contingências, visto que variações bruscas de 

carga podem alterar o estado do sistema. Desta forma, é importante que haja 

um certo equilíbrio na composição desta lista, para que os estados marginais 

sejam corretamente informados sem que seja necessário um número elevado 

de análises adicionais e, consequentemente, um alto custo computacional.  

 

 

3.4- ALGORITMO DA CONFIABILIDADE PREVENTIVA VIA SIMULAÇÃO 

NÃO-SEQUENCIAL 

 

O algoritmo da avaliação da confiabilidade preventiva via simulação Monte 

Carlo Não-Sequencial fica então definido pelos seguintes passos: 

 

a) Um estado operativo do sistema é sorteado com base na distribuição 

probabilística dos equipamentos; 

 

b) É feita uma análise de desempenho do sistema para o estado 

amostrado, através de estudos de fluxo de potência. Se necessário, 

medidas corretivas podem ser acionadas, tais como redespacho de 

geração, corte de carga, etc. Se o estado for de falha, estima-se a 

probabilidade de falha (Pr), energia não suprida (EPNS), frequência de 

estados saudáveis (Fh) e de falha (Fr) e segue-se para o passo d. Caso 

contrário, prossiga para o passo c; 
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c) O estado é então submetido à lista de contingências, se ele for 

saudável, estima-se a probabilidade de estados saudáveis (Ph), caso 

contrário, estima-se a probabilidade de estados marginais (Pm), 

frequência de estados marginais (Fm) e frequência de estados 

saudáveis (Fh); 

 

d) Avalia-se o coeficiente de variação β, se a convergência não for obtida, 

retorne ao passo a. Caso contrário avalia-se a duração dos estados 

saudáveis (Dh), marginais (Dm) e de falha (Dr) e finaliza-se o algoritmo. 

 

3.5- CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresentou os conceitos básicos da confiabilidade preventiva 

em sistemas compostos. Foi visto que, a partir da combinação de critérios 

determinísticos com metodologias probabilísticas, é possível obter estimativas 

de índices relacionados ao nível de segurança da operação do sistema. 

Diferentemente do método de avaliação da confiabilidade tradicional, que trata 

somente do nível de adequação do sistema. 

A lista de contingências, que trata dos critérios determinísticos a serem 

aplicados durante a avaliação, é de extrema importância para a eficiência do 

método e tem um impacto muito grande na qualidade dos resultados e no 

esforço computacional utilizado. Uma lista com poucos elementos, ou que não 

considera os componentes mais impactantes, não fornece resultados 

satisfatórios, o que não atinge o objetivo da análise. Em contrapartida, uma 

lista muito extensa resulta em um número elevado de análises adicionais e de 

custo computacional, o que pode inviabilizar a execução dos algoritmos. 

Por meio de termos apropriados, como o monitoramento da taxa de 

transição entre estados de sucesso para falha, é possível otimizar a construção 

da lista de contingências, tornando os índices mais precisos e o método mais 

eficiente computacionalmente. 

Feitas estas considerações, e, por meio da utilização do modelo de Markov 

de múltiplos estados, para a representação da carga, sem nenhuma agregação 

entre os pontos horários da curva, a simulação Monte Carlo não-sequencial 

mostra-se bastante apropriada e eficiente para o cálculo dos índices de 
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confiabilidade preventiva. O nível de segurança é então, avaliado em relação à 

operação em estados marginais pelo sistema. Isso pode ser quantificado 

através do valor esperado de estados marginais (EMS) ao longo do ano, por 

exemplo. 

A seguir, os conceitos de confiabilidade preventiva via simulação Monte 

Carlo não-sequencial são aplicados ao sistema teste IEEE-RTS.  Neste 

sistema também é considerada uma forte participação de fontes renováveis de 

energia, através de geração eólica em diferentes barras do sistema, de forma a 

se avaliar a flexibilidade do mesmo quanto ao melhor local de injeção da 

potência proveniente destas unidades geradoras. 

 



   

 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

4.1- INTRODUÇÃO 

 

O processo de avaliação da confiabilidade de sistemas elétricos não é uma 

tarefa trivial. Várias considerações devem ser feitas durante o desenvolvimento 

dos estudos de forma a se reproduzir de maneira mais próxima possível o real 

comportamento do sistemas e de seus componentes. Além disso, é de extrema 

importância considerar também a influência de fatores externos e/ou 

extraordinários, tais como alterações no meio ambiente, variações climáticas e 

até mesmo eventos excepcionais no cotidiano da população, tais como feriados 

ou eventos com bastante apelo televisivo por exemplo. Todas estas situações 

podem implicar em variações, tanto na geração de energia, como no próprio 

consumo. Cabe ao operador, estar atento e preparado para estas eventuais 

flutuações no sistema e tomar as devidas ações de forma que seja 

interrompido o menor valor possível no fornecimento de energia. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento da participação 

das energias renováveis na matriz energética de diversos países, tornam-se 

necessários estudos cada vez mais elaborados, com o objetivo de representar 

de forma eficiente o comportamento destas fontes alternativas e extrair ao 

máximo seu potencial. Sabe-se que, embora as fontes renováveis apresentem 

uma ótima alternativa frente às fontes tradicionais, como o petróleo e carvão, 

devido principalmente à sua disponibilidade elevada e por serem recursos 

naturais não-poluentes, sua participação nos sistemas elétricos ainda enfrenta 

um pouco de dificuldade.  

Isso se deve ao fato de necessitarem de locais apropriados para a 

instalação das centrais geradoras, os quais devem oferecer condições 

propícias, como ventos fortes e constantes, ou bom nível de irradiação solar, 

para se extrair o máximo de geração possível. Outra, senão a mais impactante 

das características destas fontes se trata da intermitência destes recursos 

naturais, o que torna a geração totalmente dependente dos fatores climáticos, o 

que pode causar variações na energia gerada ao longo do dia. 
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Dessa forma, a participação de energias renováveis nos sistemas elétricos 

torna sua avaliação ainda mais complexa. Além da inclusão de novas variáveis 

aleatórias e restrições operacionais ao sistema, ainda existe a preocupação 

com a volatilidade destes recursos. Tudo isso faz com que a avaliação da 

confiabilidade destes sistemas se torne ainda mais necessária. Tanto do ponto 

de vista da adequação, garantido que a geração em determinado momento 

seja capaz de atender a carga, quanto da segurança, garantindo que o 

operador seja informado do estado de segurança da operação do sistema, via 

índices de confiabilidade preventiva, devido às possíveis flutuações que podem 

ocorrer. 

Embora existam diversas fontes alternativas de energia em crescente 

desenvolvimento, das quais pode-se citar a solar e biomassa, além das 

tradicionais pequenas centrais hidrelétricas (PCH), este trabalho dará enfoque 

especial à energia eólica. Para representar a disponibilidade energética e 

consequente geração, serão utilizadas séries históricas cronológicas de ventos 

em uma determinada região, convertidas diretamente para a potência elétrica 

gerada em p.u. 

Como visto, a simulação Monte Carlo sequencial seria a mais apropriada 

para trabalhar com essa característica cronológica das séries de ventos, 

entretanto, como este trabalho tem como objetivo avaliar sistemas compostos 

de geração e transmissão com participação de fontes eólicas, a quantidade de 

estados do sistema resultaria em um esforço computacional inviável. Dessa 

forma, a melhor alternativa que se apresenta é a simulação Monte Carlo não-

sequencial. 

A flexibilidade de um sistema de potência pode ser vista como a 

capacidade de se distribuir potências injetadas ou realocar cargas ao longo do 

sistema de forma a se garantir o melhor nível de operação. Nos estudos de 

planejamento da expansão, a avaliação da flexibilidade permite por exemplo, 

verificar qual barramento seria mais apropriado para a conexão de uma usina 

eólica, em regiões com condições de ventos semelhantes, de forma que a 

potência gerada seja melhor distribuída e aproveitada ao longo de todo o 

sistema. 
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A seguir são apresentadas as principais considerações para a avaliação da 

flexibilidade de sistemas de geração e transmissão, com inclusão de fontes 

eólicas de energia, via confiabilidade preventiva.  

 

4.2- SISTEMA TESTE 

 

A avaliação da flexibilidade via confiabilidade preventiva é aplicada ao 

sistema teste IEEE-RTS (Reliability Test System).  

 

Figura 4.1 – Sistema IEEE-RTS 

 

A Figura 4.1 apresenta o diagrama deste sistema. Ele possui 24 barras, 38 

circuitos e 32 unidades geradoras alocadas em 14 usinas, totalizando 3405 

MW de potência instalada, dos quais 300 MW são gerados por uma usina 

hidrelétrica conectada à barra 22 e o restante por usinas térmicas. O valor de 
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pico anual da carga total do sistema atinge 2850 MW.  O Apêndice A apresenta 

os dados deste sistema. 

 

 

4.3- MODELO DAS USINAS EÓLICAS 

 

As centrais eólicas como são chamadas, são instaladas em locais 

específicos que apresentem, dentre outras características, um regime de 

ventos constante. Diferentemente das grandes usinas tradicionais, que 

possuem centenas de megawatts instalados, produzidos a partir de algumas 

unidades de turbinas, as centrais eólicas são compostas por um grande 

número de unidades idênticas (os aerogeradores ou turbinas eólicas), 

perfazendo uma capacidade instalada da ordem de dezenas de megawatts. 

Avaliar individualmente cada um destes aerogeradores torna-se uma tarefa 

inviável. Por se tratarem de unidades geradoras de pequena capacidade e 

características idênticas, pode-se representá-las em um modelo de geração 

equivalente, com o objetivo de simplificar sua representação [F11].  

 

Figura 4.2 – Modelo de Markov com múltiplos estados 

 

 

Este modelo em questão, apresentado na Figura 4.2, é o modelo de 

Markov de múltiplos estados não-agregados. Na Figura 4.2, 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, 

além do qual a probabilidade de ocorrência de cada estado fica abaixo da 

tolerância. Caso a tolerância não for atingida, L será igual a N.  
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𝐶𝑗 = (𝑁 − 𝑗) × 𝑃𝑛       𝑗 = 0,1,2, … , 𝐿 

A capacidade disponível em cada estado j da unidade equivalente é obtida pela 

Equação (4.1), em que o termo 𝑃𝑛 representa a potência nominal de cada 

unidade. 

A probabilidade associada a cada um dos estados é obtida por meio de 

uma distribuição binomial, tal como:  

𝑃(𝑗) = (
𝑁
𝑗

) × 𝑞𝑗 × (1 − 𝑞) (𝑁−𝑗)      𝑗 = 0,1,2, … , 𝐿 

em que o termo (
𝑁
𝑗

) representa o número de combinações para a ocorrência 

de j unidades indisponíveis e o parâmetro q equivale à taxa de saída forçada 

(FOR) das unidades. 

Para um conjunto contendo N unidades geradoras, a unidade equivalente 

teria (N+1) estados. Sabendo que nas centrais normalmente há um número 

elevado de unidades, é interessante que seja feito o controle do número 

máximo de estados. Assim, os estados são truncados quando a contribuição da 

probabilidade associada ao 𝑗é𝑠𝑖𝑚𝑜 estado na probabilidade acumulada for 

menor que uma tolerância desejada. 

Pela Equação (4.2) percebe-se que à medida que o número de unidades 

indisponíveis aumenta, os estados tornam-se cada vez menos prováveis. 

Dessa forma, justifica-se que o número de estados possa ser truncado sem 

afetar a precisão do modelo. 

Após a definição do estado operativo do modelo equivalente, é definida sua 

disponibilidade de energia. Sabe-se que a potência produzida por cada turbina 

eólica pode variar ao longo do dia, devido principalmente às variações e/ou 

interrupções nos níveis de vento da região.  Existem várias formas de se 

considerar a geração eólica nas avaliações de sistemas elétricos de potência. 

 Normalmente utiliza-se um modelo matemático baseado nos parâmetros 

construtivos dos aerogeradores, responsável pela conversão da velocidade 

(4.1) 

(4.2) 
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média dos ventos em potência elétrica gerada [KF11]. A velocidade dos ventos 

utilizada neste modelo pode ser obtida através de bancos de dados de séries 

históricas de ventos, ou estimada através de um modelo auto-regressivo de 

médias móveis (ARMA) como proposto em [BCG96b]. Outra possibilidade 

consiste da utilização de séries históricas horárias de velocidade dos ventos 

[PMRFL08], convertidas diretamente para a potência elétrica gerada, em p.u.  

Neste estudo, foram consideradas três regiões diferentes do sistema teste, 

relacionadas cada uma à uma barra local, a qual será conectada uma usina 

eólica. Estas três regiões serão submetidas a regimes diferentes de ventos 

(fracos, médios e fortes), através de diferentes séries históricas, convertidas 

diretamente para a potência elétrica disponível, em p.u. 

Foram considerados dados de uma turbina eólica comum no mercado, suas 

características estocásticas e de geração são apresentadas na Tabela 4.1: 

 

 
Tabela 4.1- Dados estocásticos e de geração de uma turbina eólica 

Potência Nominal 2,5 MW 

Taxa de Falha 4 falhas/ano 

Tempo Médio de 

Reparo 

90 horas 

 

 

4.4- MODELO DAS USINAS TÉRMICAS E HIDRELÉTRICA 

 

O modelo de Markov a dois estados, apresentado na Figura 2.2 é utilizado 

na representação das usinas térmicas e da hidrelétrica presente no sistema, 

através de seus dados estocásticos. O estado operativo destas usinas é 

definido através de um sorteio aleatório com distribuição normal U[0,1] e 

comparado à indisponibilidade de cada unidade, definida pela Equação (2.1). 

A capacidade máxima disponível das usinas térmicas depende apenas da 

disponibilidade de seus geradores. Para a usina hidráulica (barra 22) presente 

no sistema, a potência disponível é ajustada de acordo com uma série 

hidrológica, destinada à representação do nível do reservatório da usina, com 

base em dados históricos de afluências, volume do reservatório e tipo de 
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operação [MLRFL09]. Esta série fornece de forma direta em valor da potência 

elétrica disponível, em p.u., com base no nível do reservatório.  

 

4.5- MODELO DA CARGA 

 

A carga é representada através do modelo de Markov com múltiplos 

estados não-agregados, de acordo com a Figura 2.3. Neste caso, o modelo 

utilizado possui 8760 estados, referentes ao número total de horas em um ano. 

Dessa forma, a carga permanecerá em média uma hora em cada estado. 

Durante as simulações foi utilizada a curva original de carga do sistema IEEE-

RTS. 

 

4.6- MODELO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

O modelo de representação das linhas de transmissão trata-se também do 

modelo de Markov a dois estados (Figura 2.2), o qual utiliza os dados 

estocásticos dos circuitos para a definição dos estados. 

 

4.7- ALGORITMO DE ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE MEDIDAS 

CORRETIVAS 

 

Vários algoritmos de fluxo de potência podem ser utilizados para a análise 

de desempenho do estado amostrado do sistema durante as simulações. Neste 

trabalho, optou-se pela utilização do método do Fluxo de Potência Linearizado, 

o qual apresenta bons resultados além de um ganho computacional, se 

comparado à outros métodos como o de Newton-Raphson e suas variações. 

Caso sejam detectadas violações das restrições operacionais, medidas 

corretivas são acionadas através de um algoritmo de otimização, de forma a 

minimizar o corte de carga. O algoritmo de otimização adotado é o Dual-

Simplex, modificado para explorar as características de esparsidade do sistema 

elétrico [SM79].  
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A minimização dos cortes de carga é utilizada como função objetivo do 

seguinte problema de otimização [M94]: 

𝑍 = 𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

Sujeito a: 

 

𝐵𝜃 + 𝑔 + 𝑟 = 𝑑 

𝑔𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑔 ≤ 𝑔𝑚𝑎𝑥 

|𝑓| ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥 

𝑟 ≤ 𝑑 

 

Onde: 

𝑟𝑗 - corte de carga na barra j 

n - número total de barras do sistema 

B - matriz de susceptância de barra, equivalente à matriz de admitância de 

barra para um sistema sem perdas; 

𝜃 - vetor dos ângulos das barras; 

g - vetor de geração por barra; 

r - vetor de corte de carga 

d - vetor de demanda por barra; 

𝑔𝑚𝑎𝑥 - vetor de capacidade máxima de geração por barra; 

𝑔𝑚𝑖𝑛 - vetor de capacidade mínima de geração por barra; 

f - vetor de fluxos nos circuitos; 

𝑓𝑚𝑎𝑥 - vetor de capacidade máxima de fluxo por circuito; 

 

4.8- LISTA DE CONTINGÊNCIAS 

 

Conforme detalhado na Seção 3.3, existem diversas considerações que 

podem ser feitas durante a construção da lista de contingências. Neste estudo, 

ela foi elaborada com base na experiência operativa do sistema, na qual alguns 

(4.3) 
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componentes críticos de geração e transmissão são conhecidos. Além dos 

elementos de geração e transmissão, também foi considerado o próximo ponto 

na curva de carga. 

 

4.9- SÉRIES HISTÓRICAS DE VELOCIDADE DOS VENTOS E NÍVEL DO 

RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 

 

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

meteorologia e pesquisa da Holanda [KNMI10], o qual fornece um banco de 

dados de medições horárias de velocidades do vento. Tais medidas são 

realizadas nas condições de operação das turbinas eólicas. Foram escolhidas 

estações de três regiões da Holanda, oeste, norte e sul, que apresentam 

condições favoráveis à instalação de centrais eólicas. Os valores de velocidade 

dos ventos foram convertidos diretamente para a potência elétrica gerada, em 

p.u. Os três conjuntos de séries são utilizados para representar três condições 

de ventos distintas. As séries históricas de potência gerada em função da 

velocidade dos ventos são dispostas no Apêndice B. 

A potência elétrica disponível nas centrais hidrelétricas depende, além do 

número de turbinas em funcionamento, da disponibilidade de água em seu 

reservatório. O volume de água armazenado varia em função de alguns fatores 

como, nível de precipitações, condições hidrológicas, além do gerenciamento 

correto da água nos reservatórios. Baixos níveis nos reservatórios também 

podem comprometer o funcionamento e causar falhas ao sistema. 

Diversos fatores devem ser considerados para uma correta caracterização 

de todas as influências a que este tipo de sistema está suscetível, o que torna 

a modelagem bastante complexa, sendo necessárias por exemplo, ferramentas 

de programação dinâmica. 

Com vista a obter um modelo simplificado, capaz de refletir as condições 

hidrológicas, bem como as estratégias de despacho e gerenciamento da água, 

pode-se estabelecer uma relação entre a potência disponível e o volume de 

água armazenado nos reservatórios [PMRFL08]. Portanto, as centrais 

hidrelétricas têm suas capacidades alteradas mensalmente em função das 

condições de armazenamento dos reservatórios.  
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Dessa forma, são utilizadas séries hidrológicas contendo valores 

percentuais referentes à média mensal dos volumes armazenados nos 

respectivos reservatórios, extraídas de sistemas reais da Europa [MLRFL09]. 

Estes valores são dispostos no Apêndice B. 

 

4.10- ALGORITMO DE SIMULAÇÃO 

 

O algoritmo final, utilizado neste estudo, para a avaliação da confiabilidade 

preventiva via simulação Monte Carlo Não-Sequencial fica então definido pelos 

seguintes passos: 

a) Um estado operativo do sistema é sorteado com base na distribuição 

probabilística dos equipamentos; Sorteia-se o ano das séries históricas 

que será utilizado, entre 1 e 5, sorteia-se em seguida um valor entre 0 e 

8760 para a definição do ponto de operação na curva horária de ventos 

e nível do reservatório hidráulico. As potências elétricas disponíveis pela 

central eólica e pela hidrelétrica são ajustadas de acordo com os 

respectivos valor em p.u., sorteados nas séries cronológicas; 

 

b) É feita uma análise de desempenho do sistema para o estado 

amostrado, através de estudos de fluxo de potência. Se necessário, 

medidas corretivas podem ser acionadas, tais como redespacho de 

geração, corte de carga, etc. Se o estado for de falha, acumula-se as 

funções teste para a probabilidade de falha (Pr) e energia não suprida 

(EPNS), e segue-se para o passo d. Caso contrário, prossiga para o 

passo c; 

 

c) O estado é então submetido à lista de contingências, se ele for 

saudável, estima-se a probabilidade de estados saudáveis (Ph), caso 

contrário, estima-se a probabilidade de estados marginais (Pm); 

 

d) Avalia-se o coeficiente de variação β, se a convergência não for obtida, 

retorne ao passo a. Caso contrário estima-se os índices de adequação 

(LOLE) e segurança (EMS) e finaliza-se o algoritmo. 
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4.11- METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE 

 

O estudo da flexibilidade do sistema será feito através da adição de 

centrais eólicas em diferentes localidades (barras) do sistema, de forma a se 

avaliar qual configuração desta nova injeção de potência resultará em melhores 

índices para o sistema. Foram escolhidas as barras de número 8, 13 e 18, de 

forma a representar as regiões sul, centro e norte do sistema. 

Serão considerados níveis crescentes de capacidade para estas centrais, 

com o objetivo de avaliar qual conexão é capaz de distribuir melhor diferentes 

níveis de potência injetada para o restante do sistema. 

Sabendo do efeito intermitente dos ventos e da forte influência de suas 

características aleatórias na potência gerada pelas usinas, são utilizadas 

curvas históricas referentes à níveis de ventos fracos, médios e altos. É 

importante ressaltar que, para o correto estudo da flexibilidade, é necessário 

considerar que as localidades avaliadas estarão sob o mesmo regime de 

ventos simultaneamente. Dessa forma, avalia-se a conexão nas três barras 

para um regime de ventos fracos, em seguida, para ventos de nível médio e 

por fim para o caso com níveis altos de ventos. 

A flexibilidade do sistema será então, definida com base nos índices de 

adequação e segurança do sistema, Equações (3.7) e (3.8), respectivamente. 

Estes índices são comparados à valores de referência, normalmente definidos 

pelo operador do sistema elétrico, com base em normas de operação ou de 

acordo com valores desejados. Neste estudo, os valores de referência para os 

índices de adequação e segurança foram definidos através da análise inicial da 

confiabilidade preventiva do Caso Inicial do sistema. O Caso Inicial nada mais 

é do que a configuração original do sistema IEEE-RTS, descrita na Seção 4.2, 

sem a adição de qualquer central eólica. 

 

4.12- CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresentou as principais considerações utilizadas na 

metodologia de avaliação da flexibilidade de sistemas elétricos considerando a 
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inclusão de fontes de energia eólica. São utilizados modelos de Markov com 

múltiplos estados, não-agregados, para a representação adequada da carga e 

das unidades renováveis. Estes modelos são extremamente apropriados para a 

simulação Monte Carlo não-sequencial, pois mantêm as informações 

cronológicas, tanto da carga, quanto das séries energéticas. 

As linhas de transmissão e unidades térmicas são representadas 

normalmente por meio de modelos de Markov a dois estados, através de suas 

taxas de falha e reparo. 

A lista de contingências foi construída considerando experiências previas 

do sistema teste utilizado. Nela, foram considerados os elementos de geração 

e transmissão os quais a falha causa um impacto maior ao sistema, além de 

considerar também os elementos com maior incidência de falhas. A variação 

na carga também pode fazer com que o sistema transite de um estado à outro, 

dessa forma, o próximo ponto na curva de carga também é incluído na lista de 

contingências. 

As informações das séries históricas de ventos e nível do reservatório, 

utilizadas na representação das fontes renováveis, correspondem a dados 

reais. A disposição do sistema teste utilizado permite que estas informações 

sejam utilizadas de maneira eficiente no estudo da flexibilidade, através da 

consideração de diferentes barras, em regiões distintas. São considerados 

também, níveis diferentes de intensidade dos ventos, de forma a se avaliar a 

susceptibilidade do sistema frente às variações naturais que ocorrem com tal 

fonte de energia. 

Por meio de funções apropriadas, pode-se avaliar a flexibilidade do sistema 

através dos níveis de adequação e segurança obtidos para diferentes 

configurações de conexão de energia renovável.  

O próximo capítulo apresenta a aplicação desta metodologia em diferentes 

cenários, caracterizados por diferentes pontos de conexão das centrais eólicas 

e da consideração de diferentes níveis de vento. Os índices obtidos para a 

adequação e segurança servirão como base para a tomada de decisões do 

operador, em relação ao planejamento e operação do sistema. 

 



   

 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 

5.1- INTRODUÇÃO 

 

Seguindo-se todas as considerações feitas no capítulo anterior a respeito 

da metodologia empregada neste trabalho, serão apresentados a seguir os 

resultados obtidos, bem como a discussão sobre eles. Vale ressaltar que 

durante as simulações, foram adotados dois critérios de parada. O primeiro, 

através do coeficiente de convergência β, definido em 5%, tanto para os 

índices da confiabilidade convencional, quanto para os índices de 

confiabilidade preventiva. O segundo, se refere ao número máximo de casos 

simulados, onde definiu-se o valor de 2.000.000 (2 milhões).  

O equipamento utilizado para as simulações trata-se de um Intel Core i5, 

2.6Ghz, 6 GB de RAM, Sistema Operacional Windows 8.1, 64 bits. O 

compilador utilizado para implementar o algoritmo é o Intel Visual Fortran 11.1. 

 

5.2- VALIDAÇÃO 

 

Inicialmente, foram calculados os índices de confiabilidade preventiva do 

Caso Base, no qual o sistema opera com sua configuração original, utilizando a 

curva de carga original e não há acréscimo de energia eólica em nenhum 

barramento. Nesta situação, como o objetivo era a validação do algoritmo 

implementado, foi considerado que a unidade hidráulica possui toda a sua 

potência instalada disponível, sem a utilização da série hidrológica para o nível 

do reservatório, de forma a se considerar as mesmas condições operativas 

utilizadas pela referência. Assim, de forma a validar o algoritmo implementado, 

os índices obtidos foram comparados aos encontrados em [R02], o qual utiliza 

o mesmo sistema teste IEEE-RTS de geração e transmissão. 
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Tabela 5.1 - Índices de confiabilidade convencional e preventiva do Caso Base 

Caso Base Simulado REF [R02] Diferença (%) 

LOLP 0,00115 0,0011 4,545 

LOLE (h/ano) 10,074 9,956 1,185 

EPNS (MW) 0,1478 0,1414 4,526 

EENS (MWh/ano) 1294,73 1235,00 4,836 

Prob[H] 0,9848 0,9846 0,020 

Prob[M] 0,0140 0,0143 2,098 

EMS (h/ano) 122,64 125,27* 2,099 

 

 

A Tabela 5.1 apresenta os índices de confiabilidade tradicional e preventiva, 

obtidos pelo algoritmo implementado e por [R02]. Nem todos os índices 

considerados em [R02] eram objeto de estudo desta dissertação. Entretanto, o 

índice EMS que não foi implementado em [R02], pode ser obtido através da 

probabilidade de estados marginais e a Equação (3.8). Dessa forma, os índices 

que não foram fornecidos diretamente, mas que foram calculados aqui, são 

indicados por um asterisco (*) na Tabela 5.1. 

O sistema opera em torno de 98,48% do tempo em estados saudáveis, 

1,4% em estados marginais e cerca de 0,15% em estado de falha, ou risco. A 

expectativa é de que o sistema fique aproximadamente 10 horas por ano em 

situação de corte de carga e o valor esperado deste corte é em torno de 0,1478 

MW. O valor esperado de estados marginais ao longo do ano é de 

aproximadamente 122,64 horas. 

É possível observar que a diferença percentual entre os índices aqui 

obtidos, e os da referência, ficaram todos abaixo de 5%, que é o valor do 

coeficiente de variação adotado na simulação. Dessa forma, fica constatado 

que o algoritmo implementado é capaz de avaliar a confiabilidade preventiva de 

sistemas compostos de maneira eficaz, o que habilita sua aplicação no estudo 

da flexibilidade proposto. 
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5.3- DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA 

 

Após a definição da validação do algoritmo, uma nova simulação é feita de 

forma a se considerar o efeito do nível do reservatório hidrelétrico, 

representado através da série cronológica de afluências, no sistema elétrico. 

Foi adotada uma série correspondente a um nível mediano de afluências, 

convertida diretamente para a potência elétrica em p.u., a qual pode ser 

verificada no Apêndice C. Este caso é denominado Caso Inicial. 

 

Tabela 5.2 - Índices de confiabilidade convencional e preventiva do Caso Inicial 

 Caso Inicial 

LOLP 0,00189 

LOLE (h/ano) 16,556 

EPNS (MW) 0,2568 

EENS (MWh/ano) 2249,57 

Prob[H] 0,97787 

Prob[M] 0,02024 

EMS (h/ano) 177,3 

 

A Tabela 5.2 apresenta os índices obtidos para a análise do Caso Inicial. 

Observa-se que houve um acréscimo nos índices de adequação e segurança, 

passando a aproximadamente 16,5 horas por ano e 177,3 horas por ano 

respectivamente. 

 Verifica-se que todos os índices tiveram uma pequena deterioração, 

relacionados aos índices apresentados na Tabela 5.1 referentes ao Caso Base. 

Isso já era esperado, devido à consideração da série hidrológica aplicada à 

usina hidrelétrica da barra 22, a qual não mais fornece a capacidade nominal 

instalada, mas sim um valor percentual em função do nível do reservatório, o 

que se reflete na redução da potência elétrica total disponível do sistema e 

consequente piora dos índices de confiabilidade. 

Os valores obtidos para os índices de adequação e segurança do Caso 

Inicial servirão como base para a definição dos limites operacionais a serem 

alcançados através da adição de energia eólica ao sistema. Em estudos de 
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planejamento da expansão e operação de sistemas elétricos, a LOLE é muitas 

vezes utilizada como parâmetro para quantificar a adequação do sistema e 

propor melhorias, considerando um valor máximo esperado, de horas por ano, 

em que o sistema opere com corte de carga. 

Dessa forma, neste estudo serão estabelecidos os valores de 10 horas para 

a LOLE e 80 horas para o EMS, que deverão ser atendidos através do 

acréscimo de energia eólica no sistema. 

 

5.4- APLICAÇÃO 

5.4.1- CASO 1: Ventos com média intensidade 

 

O Caso 1 se refere a um cenário de operação com ventos em um nível 

médio de intensidade. A capacidade instalada da central eólica é aumentada 

gradualmente em 200, 400 e 600 MW. 

 

Tabela 5.3 - Índices de confiabilidade convencional e preventiva do Caso 1 

Pot. Eólica  

Adicionada (MW) 

Barra de  

conexão 

LOLE (h) EMS (h) 

200 8 11,48 129,86 

200 13 11,48 130,56 

200 18 11,48 130,69 

    

400 8 8,41 100,14 

400 13 8,40 99,94 

400 18 8,40 100,08 

    

600 8 6,71 82,40 

600 13 6,53 81,12 

600 18 6,53 80,79 

 

Pela Tabela 5.3, observa-se que, se somente o critério de adequação fosse 

considerado, seriam necessários cerca de 400 MW adicionados ao sistema por 

meio de usinas eólicas, para que a nova restrição operacional de 10 horas 
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fosse atendida. Nesta situação, as três barras apresentam valores 

praticamente iguais para a LOLE. O critério de segurança poderia ser utilizado 

então como desempate, o qual aponta a barra 13 como sendo a melhor opção, 

e mais flexível, para a injeção da potência, devido ao valor ligeiramente menor 

para a expectativa de estados marginais durante o ano, 99,94 horas. 

Se o operador decidir que ambos os critérios são imprescindíveis para a 

operação do sistema, seriam necessários aproximadamente 600 MW de 

potência para que o sistema atendesse aos requisitos. Para este nível de 

potência injetada, a melhor opção de conexão seria a barra 18, que apresenta 

resultados de segurança ligeiramente melhores que a barra 13. 

 

5.4.2- CASO 2: Ventos com baixa intensidade 

 

O Caso 2 se refere a um cenário de operação com ventos em um nível 

baixo de intensidade. A capacidade instalada da central eólica é aumentada 

gradualmente em 200, 400, 600 e 800 MW. 

A Tabela 5.4 apresenta os resultados obtidos para um cenário de operação 

com ventos em um nível baixo de intensidade. A diminuição na intensidade 

e/ou frequência dos ventos reflete diretamente na capacidade de geração de 

energia pelas centrais eólicas, e, como já foi explicado, é uma característica 

inerente e bastante marcante dos sistemas eólicos. Esta variação pode ser 

comprovada através da comparação dos índices apresentados nas Tabelas 5.3 

e 5.4. De fato, houve uma singela piora dos índices de adequação e segurança 

para o caso onde a central eólica trabalha sob um regime de ventos de fraca 

intensidade e/ou com maiores períodos de intermitência. 

Nesta situação, fica evidente uma necessidade de incremento na 

capacidade instalada, comparado ao caso anterior, de forma a compensar a 

potência que deixou-se de gerar devido a diminuição dos ventos na região, 

visando atingir os valores de referência estabelecidos. Embora o critério de 

adequação continue sendo atendido com a injeção de 400 MW em qualquer 

uma das barras, devido aos valores praticamente idênticos, a barra 13 poderia 

ser a escolhida por desempate, devido ao menor valor de EMS apresentado, 

apesar da diferença entre as demais ser praticamente irrelevante.  
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Tabela 2.4 - Índices de confiabilidade convencional e preventiva do Caso 2 

Pot. Eólica  

Adicionada (MW) 

Barra de  

conexão 

LOLE (h) EMS (h) 

200 8 11,88 133,56 

200 13 11,88 133,64 

200 18 11,88 132,98 

    

400 8 8,94 105,38 

400 13 8,92 105,01 

400 18 8,92 105,11 

    

600 8 7,10 88,25 

600 13 6,96 87,04 

600 18 6,96 86,65 

    

800 8 6,04 76,41 

800 13 5,78 73,06 

800 18 5,78 73,01 

 

Para que o sistema opere dentro dos dois limites impostos, a barra 18 

continua sendo a melhor opção de conexão. Porém, dessa vez com 

expectativa de 73,01 horas de estados marginais ao ano e uma capacidade 

instalada em torno de 800 MW, muito superior ao caso anterior. Do ponto de 

vista técnico e econômico, uma central com esta capacidade pode ser 

considerada inviável. O valor nominal das turbinas eólicas empregadas neste 

estudo é de 2,5 MW, dessa forma seriam necessárias 320 unidades e uma 

área com dimensões consideravelmente grandes para alocá-las. Entretanto, 

como o objeto de estudo deste trabalho é direcionado à flexibilidade do 

sistema, estas observações são deixadas à parte. 
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5.4.3- CASO 3: Ventos com forte intensidade 

 

O Caso 3 considera um cenário de operação com ventos em alta 

intensidade e/ou com menores períodos de interrupção. 

 

Tabela 5.5 - Índices de confiabilidade convencional e preventiva do Caso 3 

Pot. Eólica  

Adicionada (MW) 

Barra de  

conexão 

LOLE (h) EMS (h) 

200 8 9,86 114,19 

200 13 9,86 114,66 

200 18 9,86 114,96 

    

400 8 6,48 82,62 

400 13 6,43 82,31 

400 18 6,43 82,04 

    

600 8 4,80 66,03 

600 13 4,49 61,95 

600 18 4,49 61,94 

 

 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados obtidos para este cenário favorável 

de geração eólica. Nesta condição, como se espera, há um aumento na 

potência elétrica disponível pela central eólica, diretamente relacionado às 

melhores condições ambientais. Tal melhoria pode ser observada através da 

relação capacidade instalada versus índices analisados, na qual, o atendimento 

ao critério de adequação pode ser obtido através da injeção de 200 MW de 

energia em qualquer uma das barras, que apresentam 9,86 horas para a LOLE. 

Utilizando o critério de segurança como desempate, a barra 8 apresenta-se 

como a mais flexível, capaz de absorver e distribuir melhor este nível de 

potência ao sistema, proporcionando melhores índices de forma geral, i.e., 

mesma LOLE e menor EMS, que é de 114,19 horas. 
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Considerando que o critério de segurança deva ser igualmente atendido, 

são necessários pouco mais de 400 MW instalados para que isso ocorra. Neste 

caso, a barra 18 é novamente indicada para a conexão da central eólica, 

proporcionando os menores índices de EMS, tanto para 400 MW (82,04 horas) 

quanto para 600 MW (61,94 horas), que foram os casos simulados. Embora 

novamente deva ser ressaltada a pequena diferença entre os valores das 

demais barras, principalmente em relação à barra 13. 

Com base nestes resultados, é possível afirmar que a barra 18 é a mais 

flexível, dentre as analisadas, para receber e distribuir a potência elétrica 

proveniente de fontes eólicas, independentemente das condições dos ventos. A 

conexão através deste barramento, embora apresente resultados de 

adequação do sistema semelhantes à barra 13, proporciona níveis de 

segurança um pouco melhores. 

 

5.5- CONCLUSÃO 

 

O presente capítulo apresentou a aplicação da metodologia utilizada na 

avaliação da flexibilidade de sistemas compostos, através de índices de 

confiabilidade preventiva e da adição de usinas eólicas de energia. Foram 

estabelecidos valores limites para os índices de adequação e segurança do 

sistema. Através da adição de diferentes níveis de potência em localidades (i.e. 

barras) diferentes do sistema, observou-se quais configurações atendiam ao 

critério estabelecido e qual delas oferecia os melhores resultados ao sistema. 

A definição da barra que oferece os melhores índices de adequação e 

segurança ao sistema a caracteriza como sendo a mais flexível para a conexão 

deste novo centro gerador. A análise também considerou diferentes cenários 

de disponibilidade dos ventos, de forma a avaliar os impactos no sistema, de 

fatores característicos da geração eólica como intermitência e variação de 

intensidade. 

É importante ressaltar que, neste tipo de análise da flexibilidade, é 

importante considerar que as barras avaliadas estão todas sob as mesmas 

condições ambientais, para a conexão da central eólica. Pois como verificado, 
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diferentes cenários de ventos influenciam de maneira significativa os índices do 

sistema. 

A análise da confiabilidade preventiva pode ser vista como uma ferramenta 

adicional na tomada de decisões nas etapas de planejamento e operação de 

sistemas elétricos. Principalmente nos casos nos quais há impasses referentes 

ao mesmo nível de adequação, para diferentes opções de configurações do 

sistema.  

Através da caracterização prévia dos estados marginais, a confiabilidade 

preventiva proporciona ao operador tempo hábil para a tomada de decisões, de 

modo a evitar que o sistema transite para um estado de falha, melhorando 

assim a segurança do mesmo. Além disso, estas informações podem ser 

utilizadas como restrições operacionais, de forma a reduzir a média de 

ocorrência de estados marginais. 
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O desenvolvimento dos sistemas elétricos tem indicado que a participação 

de fontes renováveis na matriz energética será cada vez maior ao longo dos 

próximos anos. A utilização de recursos alternativos naturais na geração de 

energia elétrica traz inúmeras vantagens ao setor elétrico, ao consumidor e ao 

meio ambiente. Do ponto de vista econômico, é possível reduzir os custos 

operacionais relacionados ao preço de combustíveis fósseis por exemplo, o 

que pode contribuir para a diminuição tarifária imposta ao consumidor final. 

Além disso, a utilização de recursos alternativos proporciona uma robustez 

maior ao sistema, tornando-o não dependente de uma única fonte. Em 

sistemas com geração predominantemente hidráulica por exemplo, o período 

de secas pode ocasionar quedas na capacidade de geração, aumentando as 

chances de ocorrência de corte de carga devido à geração insuficiente. Neste 

cenário, a geração através de fontes eólicas e solares, em condições 

favoráveis, pode ser utilizada para compensar esse déficit. 

Sob o aspecto social, além da redução tarifária mencionada, a geração 

através de fontes renováveis tem sido utilizada para atender regiões mais 

afastadas do sistema elétrico, nos quais os custos relacionados à construção 

de linhas de transmissão para atender estes locais é relativamente alto e 

inviável. Além disso, nos últimos anos, muitos consumidores têm aderido à 

modalidade de geração própria, através de painéis solares. 

Do ponto de vista ambiental, a substituição de fontes térmicas por 

renováveis tem contribuído para a redução da emissão de poluentes. Outro 

ponto positivo está relacionado à construção de centrais eólicas ao invés de 

grandes hidrelétricas, que, além de tornar o sistema mais flexível do ponto de 

vista de recursos primários de geração, reduz o impacto ambiental causado 

pela demarcação de uma grande área destinada ao reservatório hidráulico. 

Entretanto, a utilização de fontes renováveis implica em um aumento da 

complexidade operacional do sistema e do seu nível de incerteza, devido ao 

número maior de variáveis a serem monitoradas e a alta variabilidade dos 
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recursos naturais relacionados às condições ambientais. Dessa forma, estudos 

de confiabilidade são cada vez mais necessários aos operadores do sistema, 

de forma a avaliar a disponibilidade dos recursos e equipamentos e garantir o 

atendimento da demanda. No planejamento, é necessário avaliar os impactos 

que a entrada destas novas fontes pode causar ao sistema, garantindo a 

melhor alternativa de expansão sem deteriorar o nível atual do mesmo. 

Assim, o desenvolvimento de metodologias de avaliação do risco 

associado à operação do sistema se torna cada vez mais necessário. Embora 

os planejadores e operadores ainda terem preferência por métodos 

determinísticos na avaliação dos sistemas, os métodos probabilísticos têm se 

mostrado bastante adequados na consideração das características aleatórias 

da operação do sistema. 

O desenvolvimento de novas técnicas e funções teste tem possibilitado por 

exemplo, a aplicação da simulação Monte Carlo não-sequencial em sistemas 

compostos de geração e transmissão, mantendo as informações cronológicas 

do mesmo e aumentando sua eficiência. Outras abordagens têm sido 

desenvolvidas, objetivando novas formas de avaliação da confiabilidade dos 

sistemas elétricos. Entre elas, pode-se citar a confiabilidade preventiva, que 

além de avaliar o risco relacionado à operação do sistema e seu nível de 

adequação, ainda fornece informações relacionadas ao nível de segurança do 

mesmo, caracterizando os estados de sucesso em saudáveis ou marginais. 

O presente trabalho apresentou a metodologia da confiabilidade preventiva, 

aplicada ao estudo da flexibilidade de sistemas compostos através de fontes 

eólicas de energia. Além das informações tradicionais referentes ao nível de 

adequação do sistema, é possível mensurar sua operação quanto ao seu nível 

de segurança. Tais informações se mostraram úteis na tomada de decisões 

sobre o planejamento e operação de sistemas elétricos, principalmente quando 

há impasses relacionados ao nível de adequação do mesmo. Além disso, estas 

informações podem ser utilizadas como um critério de melhoria para o sistema, 

reduzindo o tempo em que o mesmo opera em estados marginais. 

Através do estudo da flexibilidade, é possível definir qual barramento de um 

sistema é mais indicado para a entrada de novas centrais de geração 

baseados em energia eólica, considerando que os barramentos avaliados 
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estão sob as mesmas condições de ventos. O estudo também se mostrou 

condizente com a realidade, considerando as variações nas intensidades e 

frequência dos ventos, os quais as centrais eólicas estão sujeitas ao longo do 

ano. 

Dessa forma, justifica-se a aplicação da confiabilidade preventiva tanto na 

operação de sistemas elétricos, informando sobre a ocorrência de estados 

marginais, quanto no planejamento, visando configurações mais flexíveis e que 

proporcionem um grau de segurança maior ao mesmo.  

A seguir são apresentadas as principais contribuições desta dissertação. 

 

 Foram revisadas as principais metodologias de avaliação da 

confiabilidade de sistemas elétricos de potência, de forma a se 

identificar qual modelo era mais apropriado para o estudo de 

sistemas compostos de geração e transmissão; 

 

 Foram modelados os diversos componentes do sistema elétrico, de 

forma a manter e representar suas principais características de 

funcionamento, tornando o método de avaliação mais próximo o 

possível da realidade; 

 

 A confiabilidade preventiva foi aplicada, de forma a caracterizar e 

identificar os estados marginais do sistema, informando sua 

ocorrência através de valores médios esperados por ano. A 

segurança do sistema foi então mensurada através do índice EMS 

apresentado.  

 

 Foram feitas considerações importantes sobre a construção da lista 

de contingências utilizada como critério determinístico na avaliação 

da confiabilidade preventiva de sistemas compostos; 

  

 Foi feita a representação de fontes eólicas de energia e considerada 

a característica aleatória dos ventos na produção de energia elétrica. 
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Também foram avaliados diferentes cenários de ventos e o seu 

impacto nos índices do sistema elétrico; 

 

 O estudo da flexibilidade de sistemas compostos foi realizado através 

da avaliação de diferentes configurações do mesmo, obtidas com a 

inclusão de uma nova central eólica em diferentes barramentos. A 

flexibilidade foi caracterizada através dos níveis de adequação e 

segurança que cada configuração proporcionava, visando o 

atendimento à valores pré-estabelecidos como referência. 

 

 Os índices de confiabilidade preventiva também podem ser utilizados 

como parâmetros de melhoria do sistema, através da definição de 

índices de segurança, que devem ser atendidos durante a operação. 

 

 O estudo foi aplicado ao sistema teste IEEE-RTS e atingiu seu 

objetivo de avaliar a flexibilidade do mesmo frente à inserção de 

geração através uma fonte renovável de energia. Foi possível definir 

qual barramento era o mais indicado (i.e. flexível) para receber e 

distribuir esta nova injeção de potência ao sistema, proporcionando 

melhores índices de adequação e segurança. 

 

6.1- PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do que foi realizado nesta dissertação, é possível apresentar 

algumas sugestões de trabalhos futuros como: 

 Avaliar financeiramente o custo do MW instalado através de energia 

eólica em função da variação nos índices de adequação e segurança do 

sistema; 

 

 Avaliar os índices de confiabilidade preventiva por barra, visando 

identificar quais delas estão em situação mais crítica em relação a 

segurança; 
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 No estudo da flexibilidade do sistema compostos, comparar qual 

alternativa traz mais benefícios, entre a melhoria do sistema de geração 

(através da inclusão de novas usinas) ou do sistema de transmissão 

(reforçando ou aumentando o número de linhas). Avaliar também sob o 

aspecto econômico. 

 

 Aplicar o estudo a um sistema real, considerando as características 

ambientais da região e diferentes fontes renováveis, avaliando inclusive 

a transmissão de energia durante as estações do ano, as quais 

fornecem condições ambientais opostas à alguns recursos naturais. 

 

 Estender a metodologia da confiabilidade preventiva à sistemas de 

distribuição (NH3). 
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Apêndice A – Dados do Sistema IEEE-RTS 

 

As tabelas a seguir são apresentam os principais dados do sistema IEEE-RTS. 
 

 

Tabela A.1 - Dados de Classe 

CLASSE NOME ESTADOS λ (1/ano) MTTR 
(horas) 

1 Classe 1 2 2,97959 60,00 

2 Classe 2 2 19,46670 50,00 

3 Classe 3 2 4,42424 20,00 

4 Classe 4 2 4,46939 40,00 

5 Classe 5 2 7,30000 50,00 

6 Classe 6 2 9,12500 40,00 

7 Classe 7 2 9,22105 50,00 

8 Classe 8 2 7,61739 100,00 

9 Classe 9 2 7,96364 150,00 
 

 

Tabela A.2 - Dados de Usina 

USINA NOME BAR
RA 

UNIDA
DES 

CLAS
SE 

POT. ATIVA 
(MW) 

POT. REATIVA 
(MVAr) 

Min Max Min Max 

1 USINA 1 15 5 1 12,0 24,0 0,00 4,80 

2 USINA 2 1 2 2 20,0 40,0 0,00 32,00 

3 USINA 3 2 2 2 20,0 40,0 0,00 32,00 

4 USINA 4 1 2 4 60,0 152,0 -50,00 30,40 

5 USINA 5 2 2 4 60,0 152,0 -50,00 30,40 

6 USINA 6 7 3 5 120,0 200,0 0,00 50,00 

7 USINA 7 15 1 6 160,0 310,0 -100,00 108,60 

8 USINA 8 16 1 6 160,0 310,0 -100,00 108,60 

9 USINA 9 23 2 6 160,0 310,0 -100,00 108,60 

10 USINA 10 13 3 7 160,0 394,0 0,00 137,80 

11 USINA 11 23 1 8 300,0 700,0 -50,00 280,00 

12 USINA 12 18 1 9 400,0 800,0 -100,00 200,00 

13 USINA 13 21 1 9 400,0 800,0 -100,00 200,00 

14 USINA 14 22 6 3 32,0 100,0 -20,00 10,00 
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Tabela A.3 – Composição da Carga 

BARA CARGA PARTICIPAÇÃO (%) 

(MW) (MVAr) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

1 216,6 44,00 20,0 40,0 40,0 

2 193,8 39,40 30,0 70,0 0,0 

3 359,0 73,00 20,0 10,0 70,0 

4 148,2 30,00 20,0 80,0 0,0 

5 142,6 29,00 10,0 20,0 70,0 

6 273,6 55,60 30,0 10,0 60,0 

7 250,8 51,00 20,0 10,0 70,0 

8 342,0 69,40 50,0 50,0 0,0 

9 347,8 70,60 20,0 30,0 50,0 

10 387,6 78,80 20,0 10,0 70,0 

13 530,0 107,60 10,0 20,0 70,0 

14 387,6 78,80 20,0 20,0 60,0 

15 632,6 128,40 10,0 30,0 60,0 

16 199,6 40,60 20,0 40,0 40,0 

18 667,0 135,40 10,0 10,0 80,0 

19 364,8 74,00 20,0 10,0 70,0 

20 256,6 52,00 20,0 20,0 60,0 
 

 

Tabela A.4 - Dados Determinísticos de Circuitos 

DE PARA R (%) X (%) SUS (MVAr) CAPAC. (MVA) 

1 2 0,26 1,39 46,11 175,00 

1 3 5,46 21,12 5,72 175,00 

1 5 2,18 8,45 2,29 175,00 

2 4 3,28 12,67 3,43 175,00 

2 6 4,97 19,20 5,20 175,00 

3 9 3,08 11,90 3,22 175,00 

3 24 0,23 8,39 0,00 400,00 

4 9 2,68 10,37 2,81 175,00 

5 10 2,28 8,83 2,39 175,00 

6 10 1,39 6,05 245,90 175,00 

7 8 1,59 6,14 1,66 175,00 

8 9 4,27 16,51 4,47 175,00 

8 10 4,27 16,51 4,47 175,00 

9 11 0,23 8,39 0,00 400,00 

9 12 0,23 8,39 0,00 400,00 

10 11 0,23 8,39 0,00 400,00 

10 12 0,23 8,39 0,00 400,00 

11 13 0,61 4,76 9,99 500,00 

11 14 0,54 4,18 8,79 500,00 

12 13 0,61 4,76 9,99 500,00 
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12 23 1,24 9,66 20,30 500,00 

13 23 1,11 8,65 18,18 500,00 

14 16 0,50 3,89 8,18 500,00 

15 16 0,22 1,73 3,64 500,00 

15 21 0,63 4,90 10,30 500,00 

15 21 0,63 4,90 10,30 500,00 

15 24 0,67 5,19 10,91 500,00 

16 17 0,33 2,59 5,45 500,00 

16 19 0,30 2,31 4,85 500,00 

17 18 0,18 1,44 3,03 500,00 

17 22 1,35 10,53 22,12 500,00 

18 21 0,33 2,59 5,45 500,00 

18 21 0,33 2,59 5,45 500,00 

19 20 0,51 3,96 8,33 500,00 

19 20 0,51 3,96 8,33 500,00 

20 23 0,28 2,16 4,55 500,00 

20 23 0,28 2,16 4,55 500,00 

21 22 0,87 6,78 14,24 500,00 
 

 

Tabela A.5 - Dados Estocásticos de Circuitos 

DE PARA λ ( 1/ano) MTTR (horas) 

1 2 0,24 16,00 

1 3 0,51 10,00 

1 5 0,33 10,00 

2 4 0,39 10,00 

2 6 0,48 10,00 

3 9 0,38 10,00 

3 24 0,02 768,00 

4 9 0,36 10,00 

5 10 0,34 10,00 

6 10 0,33 35,00 

7 8 0,30 10,00 

8 9 0,44 10,00 

8 10 0,44 10,00 

9 11 0,02 768,00 

9 12 0,02 768,00 

10 11 0,02 768,00 

10 12 0,02 11,00 

11 13 0,40 11,00 

11 14 0,39 11,00 

12 13 0,40 11,00 

12 23 0,52 11,00 

13 23 0,49 11,00 

14 16 0,38 11,00 
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15 16 0,33 11,00 

15 21 0,41 11,00 

15 21 0,41 11,00 

15 24 0,41 11,00 

16 17 0,35 11,00 

16 19 0,34 11,00 

17 18 0,32 11,00 

17 22 0,54 11,00 

18 21 0,35 11,00 

18 21 0,35 11,00 

19 20 0,38 11,00 

19 20 0,38 11,00 

20 23 0,34 11,00 

20 23 0,34 11,00 

21 22 0,45 11,00 
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Apêndice B – Distribuição de Probabilidade Acumulada das Séries 

Eólicas 

 

A seguir são apresentadas as séries históricas dos ventos, medidas 

diariamente durante cinco anos. Devido ao número elevado de dados e para 

uma melhor visualização dos mesmos, aqui eles são dispostos através da sua 

distribuição de probabilidade acumulada. 

 

B.1 - Ventos Fracos 

 

 

Figura B1.1 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fracos – ano 1 
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Figura B1.2 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fracos – ano 2 

 

 

 

Figura B1.3– Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fracos – ano 3 
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Figura B1.4– Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fracos – ano 4 

 

 

 

Figura B1.5– Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fracos – ano 5 
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B.2 - Ventos Médios 

 

 

Figura B2.1 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos médios – ano 1 

 

 

 

Figura B2.2 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos médios – ano 2 
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Figura B2.3 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos médios – ano 3 

 

 

 

Figura B2.4 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos médios – ano 4 
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Figura B2.5 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos médios – ano 5 
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B.3 - Ventos Fortes 

 

 

Figura B3.1 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fortes – ano 1 

 

 

 

Figura B3.2 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fortes – ano 2 
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Figura B3.3 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fortes – ano 3 

 

 

 

Figura B3.4 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fortes – ano 4 
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Figura B3.5 – Distribuição de Prob. Acumulada da série eólica – ventos fortes – ano 5 
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Apêndice C – Séries Hidrológicas 

 

A seguir são apresentadas as séries hidrológicas utilizadas para 

representar o nível do reservatório da usina hidrelétrica conectada na barra 22. 

Os dados correspondem aos valores da potência gerada em p.u. em função do 

nível do reservatório para valores observados mensalmente durante 5 anos. 

 

Tabela C.1 – Séries Hidrológicas mensais observadas durante 5 anos 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Janeiro 0,795803 0,775145 0,766476 0,778223 0,734428 

Fevereiro 0,774087 0,783143 0,765516 0,765059 0,742351 

Março 0,817404 0,801634 0,789258 0,771465 0,761019 

Abril 0,855691 0,815916 0,828402 0,795218 0,804658 

Maio 0,854634 0,830597 0,854566 0,823979 0,835167 

Junho 0,853274 0,851715 0,853665 0,835978 0,82803 

Julho 0,845782 0,850597 0,843556 0,825256 0,80116 

Agosto 0,823483 0,830865 0,821019 0,792997 0,771149 

Setembro 0,795889 0,802521 0,776948 0,751571 0,746985 

Outubro 0,770654 0,779139 0,738214 0,71981 0,734917 

Novembro 0,759598 0,771856 0,737604 0,757185 0,755721 

Dezembro 0,765516 0,773367 0,749945 0,786317 0,775943 
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Figura C1.1 - Potência elétrica disponível em função do nível do reservatório 
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