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RESUMO 

Esta dissertação investiga o impacto da consideração da confiabilidade no 

Planejamento Dinâmico da Expansão da Transmissão (PDET). Para tal, é 

inserido na função objetivo do problema de otimização o índice de confiabilidade 

LOLC (Loss of Load Cost), obtido via simulação Monte Carlo não sequencial, o 

qual fornece o valor esperado do custo de interrupção de energia e permite 

avaliar e garantir a qualidade no fornecimento de energia aos consumidores. 

Para reduzir os elevados tempos de processamento necessários para a solução 

do PDET proposto, sobretudo aqueles decorrentes da avaliação da LOLC, a 

busca por um conjunto de planos de expansão de alta qualidade é realizada via 

meta-heurística Estratégias de Evolução e emprega um algoritmo de 

armazenamento utilizando listas encadeadas. Para garantir maior diversidade ao 

processo de busca, um algoritmo de agrupamento, denominado K-means, é 

utilizado. A eficiência da metodologia proposta é ilustrada por meio de estudos 

de caso utilizando o sistema IEEE-RTS. Os resultados são apresentados na 

forma de uma discussão acerca das diferenças de qualidade entre as soluções 

obtidas por meio da abordagem dinâmica proposta e aquelas encontradas ao se 

utilizar uma abordagem multiestágio, a qual considera soluções estáticas 

sequenciadas, partindo do ano horizonte em direção ao ano base.



 

ABSTRACT 

This dissertation aims to investigate the impact of consideration of the reliability 

in the Dynamic Transmission Expansion Planning (DTEP) problem. For this 

purpose, the LOLC (Loss of Load Cost) reliability index is inserted into the 

objective function of the optimization problem. This index provides the expected 

cost of the not supplied energy and was obtained through non-sequential Monte 

Carlo simulation. This procedure allows assessing and assuring the quality of 

energy supply to consumers. To reduce the high processing time required for the 

proposed DTEP solution, the search for a set of high-quality expansion plans is 

performed by Evolutionary Strategies meta-heuristic and employs an algorithm 

using threaded lists. To ensure greater diversity to the search process, a 

clustering algorithm called K-means is applied. The efficiency of the proposed 

methodology is illustrated through case studies using the IEEE-RTS. The results 

are presented in the form of a discussion about the quality differences between 

the solutions obtained through the proposed dynamic approach and those found 

when using a multistage approach, which considers sequenced static solutions, 

starting from the horizon year towards the base year.
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUÇÃO 

1.1  UM BREVE HISTÓRICO 

Por um longo período, as poucas alternativas disponíveis para realizar o 

Planejamento da Expansão da Transmissão (PET) foram ferramentas 

computacionais básicas como fluxo de potência, curto-circuito e estabilidade 

transitória. A partir de 1970, Garver [G70] propôs uma das primeiras abordagens 

que tentou solucionar o problema PET de forma automática. O autor formula o 

problema utilizando o modelo de transportes e um algoritmo de Programação 

Linear (PL). O objetivo consiste em definir o melhor conjunto de ramos que 

reforçam a rede para atender a carga com mínimo custo de investimento. É 

considerado entre cada par de barras da rede um ramo de sobrecarga para 

passagem de fluxo excedente entre as barras. A adição de equipamentos é 

realizada no ramo de sobrecarga onde há maior fluxo. Após adicionar um ramo, 

um novo fluxo de potência é computado e o processo de adição se repete até 

não haver mais ramos sobrecarregados. 

Kaltenbatch et al. [KPG70], também em 1970, propuseram um uso combinado 

de programação linear e dinâmica. O PL é utilizado para solucionar o problema 

de mínimo investimento. Depois, a programação dinâmica é utilizada para 

buscar por uma sequência de decisões de investimentos de alta qualidade. Em 

sequência, Dusonchet e El-Abiad [DE73] propuseram uma programação 

dinâmica pura, mas devido ao elevado esforço computacional demandado, suas 

aplicações ficaram bem restritas. Após este período, muitos trabalhos foram 

desenvolvidos em sequência, trazendo avanços significativos para a solução do 

problema.  

Em [BOA01] é apresentado um levantamento histórico das principais 

publicações na área PET entre 1970 e 1995, assim, pode-se observar como a 

melhoria das tecnologias computacionais possibilitaram a aplicação de técnicas 
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de solução inteligentes, baseadas em regras preestabelecidas pelos 

planejadores como, por exemplo, as meta-heurísticas. 

Nos últimos anos, ainda é observado um constante crescimento das pesquisas 

na área de modelos e técnicas de solução aplicadas ao problema PET. Uma 

grande quantidade de artigos e relatórios tem sido publicada na literatura 

especializada devido, principalmente, ao surgimento de novos algoritmos de 

otimização e ao maior nível de incerteza introduzido pela nova regulamentação 

do setor elétrico em que o despacho das unidades geradoras é realizado em um 

ambiente desregulado e competitivo. Em [HHK13] são reunidas 88 publicações 

datadas principalmente entre 2000 e 2010 onde os autores classificam os 

trabalhos que buscam solucionar o problema PET de acordo com: modelagem 

da rede, método de solução, consideração da confiabilidade, impactos 

ambientais, congestionamento na rede de transmissão e outros. 

1.2  PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SEP 

A função básica de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) consiste em fornecer 

um suprimento de energia aos consumidores da maneira mais econômica 

possível, com um nível adequado de confiabilidade e respeitando as restrições 

ambientais e sociais. Seu planejamento deve considerar alternativas para todo 

o sistema elétrico: geração, transmissão e demanda. Alternativas para atuar na 

demanda contam com estratégias de gerenciamento de energia. Por exemplo, 

mudar o padrão de uso da energia para que a demanda possa ser alternada em 

períodos controlados de picos e não picos através de técnicas de controles 

diretos e indiretos. 

A estrutura do planejamento da expansão do SEP pode ser representada pela 

Figura 1.1. Este esquema mostra a influência mútua entre previsão da carga e 

os planejamentos da geração e transmissão. Os três são geridos pelas políticas 

de energia e pelo planejamento econômico de recursos energéticos. As 

subseções seguintes introduzem brevemente a estrutura apresentada. 
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Figura 1.1: Estrutura geral do planejamento da expansão do SEP [WM94]. 

1.2.1  Políticas de Energia 

As políticas de energia motivam o desenvolvimento do planejamento para todo 

o SEP e incluem o planejamento econômico de recursos energéticos cujo 

objetivo é coordenar e relacionar tais recursos (e.g.: carvão, óleo diesel, 

biomassa, hídrico, eólico, solar). 

1.2.2  Previsão da Carga do Sistema de Potência 

Para que o planejamento do SEP possa assegurar um suprimento de eletricidade 

com qualidade sem que o sistema opere de forma sobre ou subutilizado, a 

previsão do comportamento futuro do sistema deve ser a mais precisa possível. 

As muitas incertezas envolvidas no planejamento podem ser classificadas em 

três escalas de tempo [VWRB16]: curto, médio e longo prazo. No curto prazo, 

cobrindo um intervalo de horas, dias ou semanas, são estudadas as incertezas 

como: demanda horária, disponibilidade de equipamentos, produção de energia 

eólica/solar e preços spot de combustível, compreendendo as decisões de 

operação relacionadas à compensação de mercado e despacho econômico. A 

médio prazo, de meses a anos, torna-se relevante o estudo de contratos de 

fornecimento de energia, avanços tecnológicos e crescimento da demanda e 
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geração. As decisões de planejamento a médio prazo envolvem a expansão dos 

sistemas de transmissão, alterando a composição e a topologia do sistema, mas 

não sua estrutura principal. No ambiente altamente incerto a longo prazo, 

cobrindo o intervalo de décadas, podem ser tomadas decisões estratégicas com 

menor detalhe, mas com um impacto maior. Em geral, tais decisões estão 

associadas a: grandes corredores de transmissão, interconexões regionais, 

estrutura de mercado e formulação de políticas em geral. 

Abordagens de previsão que utilizam o método de múltiplos cenários produzem 

vários possíveis futuros, permitindo definir diferentes alternativas e estimar suas 

probabilidades de ocorrência. Desta forma, as incertezas envolvidas no PET 

podem ser modeladas de forma simples. Por exemplo, o planejador poderá criar 

situações em que a carga irá crescer muito ou pouco, mais em determinada 

região do que em outra. O método possibilita minimizar o custo da expansão 

atendendo a rede de forma satisfatória às diferentes possibilidades de 

crescimento da demanda. 

A previsão da demanda forma a base do planejamento do SEP, fornecendo 

informações acerca do aumento esperado de consumo, perfis de curvas de 

carga e distribuição da demanda. Não há como solucionar o PET sem antes 

estudar o comportamento futuro da carga. A demanda está fortemente 

relacionada com o produto interno bruto [ANEEL08], logo, a expansão do 

sistema elétrico está diretamente relacionada com o crescimento econômico do 

país. 

1.2.3  Planejamento da Expansão da Geração 

O Planejamento da Expansão da Geração (PEG) busca encontrar um esquema 

de expansão capaz de suprir o aumento previsto da demanda da forma mais 

econômica possível assegurando certo nível de confiabilidade. Para solucionar 

o problema de PEG, as seguintes questões devem ser respondidas: quando e 

onde investir, e quais serão os tipos e as capacidades das unidades geradoras. 
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Além disso, para justificar a escolha do plano ótimo de expansão, as seguintes 

análises quantitativas devem ser realizadas: 

• A viabilidade da estrutura geradora. 

• O custo dos recursos energéticos primários e combustíveis. 

• Os custos anuais de investimento e operação. 

• Os índices de confiabilidade da energia suprida. 

• A sensibilidade do plano de expansão em relação a variações nos custos 

envolvidos. 

• O efeito de atrasos em projetos-chave. 

Matematicamente, o PEG é um problema de alta dimensão, não linear e com 

características estocásticas. Em primeiro lugar, muitos tipos de unidades 

geradoras são considerados no problema, o que implica num elevado número 

de variáveis de decisão envolvidas no processo de otimização. Em segundo 

lugar, os cálculos de valores presentes de investimentos, custos anuais de 

operação e avaliação de confiabilidade são funções não lineares. E por último, 

todos os dados necessários para planejar a operação são incertos, como: 

previsão da demanda, custos de combustíveis e equipamentos e taxas de 

desconto. 

Os esquemas de geração e transmissão dependem de características muito 

distintas do SEP, porém, o PET é fechado em relação ao PEG. Ou seja, as 

soluções dos planejamentos da transmissão e geração se influenciam. 

Normalmente o PEG não considera (ou considera de maneira simplificada) a 

influência geográfica da distribuição dos geradores e os custos da transmissão, 

reunindo todo o sistema de geração e toda a demanda em um problema de barra 

única.  

O PET pode ser usado para corrigir o esquema do PEG baseando-se em 

decomposição e coordenação com o intuito de otimizar o planejamento de 

expansão do SEP. A decomposição separa o problema de planejamento da 

expansão do SEP nos subproblemas PET e PEG, e a coordenação utiliza o 
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resultado obtido em um subproblema no outro sequencialmente até que ambos 

os planejamentos estejam em harmonia. 

1.2.4  Fundamentos de Análise Econômica 

A avaliação econômica é um aspecto fundamental para o planejamento da 

expansão do SEP uma vez que a economia é a base que possibilita realizar os 

investimentos na rede. Qualquer projeto de engenharia com diferentes 

esquemas de investimento, tecnologias e escalas devem considerar uma 

rigorosa avaliação econômica.  

Se o aspecto cronológico do investimento não é considerado, a avaliação dos 

efeitos econômicos é chamada de estática. O método de avaliação estático é 

simples e direto, geralmente utilizado apenas para uma fase inicial de um projeto. 

O planejamento da expansão de um SEP envolve vários projetos de engenharia 

em longo prazo que consideram diferentes tecnologias e vários subprojetos 

como termoelétricas, hidroelétricas, aerogeradores, linhas de transmissão e 

transformadores. Portanto, uma análise do fluxo de caixa do planejamento é 

complexa e o método estático não é adequado. Os modelos para planejamento 

da geração e transmissão devem utilizar o método de avaliação dinâmica para 

levar em conta os efeitos temporais da economia e adequar melhor suas 

soluções às leis do movimento de capital [WM94]. Como resultado, esta 

avaliação econômica fornece resultados mais precisos.  

1.3  PROPOSTA E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Em [MARL12] é proposta a solução do problema da expansão da transmissão 

considerando o custo da confiabilidade durante o processo de otimização.  No 

entanto, é adotada uma abordagem estática, a qual não permite obter, de forma 

ótima, o momento adequado para realizar a instalação dos novos equipamentos 

na rede elétrica. Visando eliminar esta deficiência, a presente dissertação de 

mestrado propõe uma metodologia capaz de viabilizar a inserção do custo da 

confiabilidade na função objetivo do problema de Planejamento Dinâmico da 
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Expansão da Transmissão (PDET). A abordagem dinâmica desenvolvida é 

similar à adotada em [R11], cujo modelo ficou restrito ao planejamento 

determinístico. Para reduzir o elevado custo computacional dispendido com as 

avaliações de confiabilidade, a metodologia desenvolvida introduz duas 

heurísticas baseadas na composição da função objetivo e um algoritmo de 

armazenamento/acesso das soluções avaliadas e seus respectivos índices. 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação de mestrado está dividida em 5 capítulos. O presente capítulo 

busca introduzir o leitor às questões mais gerais do planejamento da expansão 

do SEP. No Capítulo 2, apresenta-se, em linhas gerais, a modelagem do 

problema PET, bem como as principais abordagens adotadas na simplificação 

do problema. Também é apresentada uma revisão bibliográfica, considerando 

as principais ferramentas desenvolvidas para o PET. Esta revisão aborda a 

modelagem matemática, os principais métodos de otimização utilizados, além de 

metodologias desenvolvidas com o objetivo de considerar o valor da 

confiabilidade.  O Capítulo 3 apresenta, de maneira criteriosa, a formulação 

matemática envolvida na metodologia proposta para solucionar o problema PET 

considerando o custo da confiabilidade e abordagem dinâmica. O Capítulo 4 

apresenta os resultados obtidos com a aplicação da ferramenta construída 

utilizando o sistema teste Modified IEEE Reliability Test System. Por fim, o 

Capítulo 5 apresenta as principais conclusões obtidas neste trabalho e as 

propostas para trabalhos futuros.



 

CAPÍTULO 2: 

PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO 

2.1  INTRODUÇÃO 

O planejamento da expansão da transmissão deve responder às questões sobre 

quais, onde e quando os novos equipamentos devem ser instalados na rede de 

transmissão segundo as previsões da operação da geração e das condições de 

carregamento do sistema.  

Uma técnica de solução para o problema PET é definida em [LCAV03] como 

qualquer ferramenta de cálculo numérico que combina diferentes opções 

predefinidas de expansão da transmissão, de maneira a prover um ou mais 

planos de expansão. A técnica de solução pode ser automática ou interagir com 

o planejador. 

Comparando com o planejamento da geração, planejar a transmissão é uma 

tarefa mais complicada uma vez que é indispensável considerar a topologia da 

rede de transmissão, modelada por equações de fluxo de potência e restrições 

de operação. Tal modelagem é complexa, por exemplo, as restrições de 

operação podem ser não lineares (restrições do nível de tensão, etc.) e equações 

diferenciais (em problemas de estabilidade, por exemplo) demandando um alto 

custo computacional para a avaliação dos planos de expansão. Esses fatores 

dificultam a aplicação de um modelo matemático completo para solucionar o 

PET. Para contornar estas dificuldades, modelagens mais simples como o 

modelo de transportes, híbrido, disjuntivo ou fluxo de potência DC são 

amplamente utilizadas na literatura. 

O PET se configura em um problema de programação inteira mista e não linear 

de grande complexidade. A principal dificuldade na sua solução está relacionada 

à natureza combinatória do processo de planejamento devido a característica 
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discreta dos investimentos, o que normalmente leva a um número explosivo de 

alternativas. O problema apresenta uma estrutura multimodal, levando as 

soluções dos métodos aproximados a convergirem para um ótimo local e às 

vezes não satisfatório.  

Em [LCAV03], [LNZW06] e [HHK13] são apresentadas atualizações de revisão 

das publicações mais importantes envolvendo as técnicas de solução para o 

PET. Muitas técnicas são baseadas na combinação de uma gama de estudos 

como: fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade, confiabilidade, econômicos, 

políticos, ambientais, entre outros. As técnicas requerem um grande número de 

simulações e boa experiência dos planejadores para determinar um plano de 

expansão de qualidade.  

Este capítulo busca introduzir as principais questões relacionadas à modelagem 

do problema PET envolvendo: tratamentos de incertezas, tratamentos do 

horizonte de planejamento, técnicas de solução e consideração da 

confiabilidade. Estas questões devem ser consideradas, porém, desenvolver 

uma ferramenta capaz de modelar de forma completa o problema é um desafio 

em aberto. Normalmente, as ferramentas apresentam algumas simplificações 

em determinadas questões de menor interesse para o planejador e possuem 

uma ou mais das desvantagens apresentadas abaixo [LCAV03]: 

• A modelagem da rede não considera perdas ôhmicas. 

• Os custos de operação, confiabilidade, segurança e qualidade não são 

levados em conta pelo algoritmo. Normalmente são calculados a posteriori 

considerando um conjunto de planos alternativos que foram selecionados 

via minimização apenas dos custos de investimento e corte de carga. 

• Cenários hidrológicos são desconsiderados. 

• Contingências múltiplas são desconsideradas. 

• A característica cronológica do planejamento não é considerada. 

• A alteração do custo do corte de carga segundo sua profundidade e 

duração é negligenciada. Em alguns casos considera-se o mesmo custo 

de corte de carga para todo o sistema de potência. 
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2.2  MODELAGEM DA REDE 

De maneira geral há duas formas de modelar a rede: pelo modelo não linear ou 

por modelos linearizados. A Figura 2.1 apresenta as principais formas de 

modelar a rede. 

 

Figura 2.1: Principais modelagens da rede utilizados no PET. 

Poucos trabalhos utilizam a modelagem não linear nas ferramentas de 

planejamento [NVM16]. O modelo não linear AC é completo, capaz de associar 

o planejamento de reativos na rede, modelar de forma precisa as perdas e levar 

em consideração estudos de estabilidade de tensão. Porém, o planejamento 

pela modelagem AC é um problema de programação inteira-mista não linear 

extremamente complexo que exige uma técnica de otimização eficiente para 

solucioná-lo. Portanto, a utilização deste modelo se mostra inviável caso seja 

considerada uma abordagem dinâmica e/ou incertezas, sobretudo para sistemas 

de grande porte. A aplicação do modelo AC é mais adequada em uma segunda 

fase do planejamento, quando se deseja avaliar com maiores detalhes os planos 

já obtidos numa primeira fase do processo de otimização, realizada via modelos 

lineares [M83]. 

O modelo DC é uma simplificação do AC em que as condições de operação do 

sistema devem satisfazer as duas leis de Kirchhoff. Os níveis de tensão, os tapes 

dos transformadores e as potências reativas são desconsiderados. Sua maior 

Modelagem da rede

Linear

Modelo de 
Transportes
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desvantagem consiste em não possibilitar a modelagem dos reativos e níveis de 

tensão, além disso, o plano de expansão obtido pelo modelo DC pode ser não 

factível quando a operação em modelagem AC é considerada. Em contrapartida, 

algoritmos de programação linear conseguem solucionar o problema de forma 

rápida e alcançam boa precisão. 

Modelos mais simplificados que a modelagem DC podem ser encontrados na 

literatura. O modelo de transportes  [G70], em que as equações de fluxo não 

precisam satisfazer à lei de Kirchhoff das tensões é o mais simplificado.  A 

solução do fluxo de potência passa a ser factível se o somatório dos fluxos em 

cada barra for nulo, não levando em consideração a abertura angular entre as 

barras. A eficiência computacional obtida pelos modelos baseados nas 

equações de fluxo de potência linearizados superam em muito às alcançadas 

pela modelagem AC, assim, os modelos linearizados são os mais aplicados ao 

problema PET. 

Em [RM94], é utilizado um tratamento hierárquico em que o PET é avaliado em 

três modelagens da rede de modo a elevar a complexidade do problema 

gradativamente. Utiliza-se inicialmente o modelo de transporte, encontrando 

soluções de forma rápida. Em seguida, é adotado um modelo híbrido, em que os 

novos circuitos são avaliados pelo modelo de transportes e os circuitos 

existentes pelo fluxo DC. Finalmente, na fase final do processo de otimização, é 

utilizado o modelo DC para todos os circuitos. Os modelos mais complexos 

apresentam soluções mais ricas e aproximam a solução computacional do que 

será realizado no sistema real. O chaveamento de modelos de rede pode ser 

utilizado para acelerar o processo de convergência. 

2.3  TRATAMENTO DO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO 

O planejamento da expansão de sistemas de potência pode ser estático, 

produzindo respostas às questões sobre quais e onde os equipamentos deverão 

ser instalados na rede. Se a abordagem dinâmica é considerada, responde 

também à questão sobre o momento mais adequado das instalações. Com o 
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intuito de discutir as diferenças entre os modos de tratar a natureza dinâmica do 

planejamento, este trabalho distingue como: abordagem multiestágio, as 

metodologias que solucionam os subproblemas separadamente a partir da 

solução estática para o ano horizonte; e abordagem dinâmica, as metodologias 

que solucionam os subproblemas de forma simultânea e não condicionada à 

solução estática do ano horizonte. A Figura 2.2 apresenta as formas de tratar o 

horizonte de planejamento. Nesta, a abordagem multiestágio está atrelada à 

abordagem estática, enquanto a abordagem dinâmica se difere de ambas. 

 

Figura 2.2: Tratamento do horizonte de planejamento. 

2.3.1  Planejamento estático 

O planejamento estático busca determinar o conjunto de equipamentos que 

devem ser adicionados para que, ao final do horizonte de planejamento, a 

topologia da rede de transmissão suporte o cenário previsto. Apesar da 

simplificação, a abordagem é interessante quando há a necessidade de 

determinar o estado ótimo final da rede para a situação futura definida.  

A partir da solução do planejamento estático, é possível realizar um 

planejamento dinâmico a posteriori conhecido como abordagem multiestágio. A 

solução do planejamento via multiestágio define o momento adequado para 

realizar a instalação dos equipamentos definidos pela solução do planejamento 

estático. Porém, o planejamento estático desconhece a cronologia do 

Horizonte de Planejamento

DinâmicaEstática

Multiestágio
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crescimento da carga ao longo do horizonte de estudo, reduzindo a qualidade da 

solução multiestágio quando comparado com o dinâmico. 

2.3.2  Planejamento dinâmico 

A solução do PET via abordagem dinâmica permite fornecer os momentos 

ótimos para a instalação de novos equipamentos na rede. É imprescindível que 

a metodologia envolvida represente a evolução temporal do comportamento do 

sistema elétrico e da alocação de reforços ao longo do período de estudo. Com 

o intuito de solucionar o problema dinâmico por um processo prático, o horizonte 

de planejamento é discretizado em um número finito de estágios (em geral, 

anuais ou bianuais). Assim, sua solução indica em quais estágios devem ser 

realizadas as entradas dos novos equipamentos e a abordagem também é 

tratada na literatura como pseudo-dinâmica ou multiestágio. 

O conjunto de reforços definidos para ser instalado em um estágio é tratado 

como configuração. As configurações devem ser acopladas pelo modelo 

matemático a ser utilizado para considerar as restrições cronológicas inerentes 

ao problema. A abordagem estática pode ser vista como um caso particular da 

abordagem dinâmica ao considerar um único estágio no horizonte de estudo. De 

maneira análoga, o problema com abordagem dinâmica é composta por uma 

sequência de subproblemas estáticos. Aumentar o número de estágios na 

abordagem dinâmica implica num aumento exponencial da dimensão do espaço 

de busca, elevando em muito a complexidade do problema. Em sistemas de 

potência reais, um baixo número de estágios pode requerer um enorme esforço 

computacional. 

O trabalho [LSRMSR06] aplica a meta-heurística Estratégias de Evolução (ES – 

Evolution Strategies) no planejamento multiestágio considerando o custo da 

confiabilidade a priori. A metodologia apresenta bons resultados quando 

aplicada aos sistemas Garver de 6 barras e CEMIG Pirapora 2 de 12 barras. 

Porém, o algoritmo proposto soluciona o PDET utilizando uma sequência 

cronológica do último estágio para o primeiro. Isto implica na solução de um 
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primeiro subproblema estático para definir o estado final da rede e na solução 

sucessiva das demais configurações segundo a solução da configuração recém 

calculada. Esta dependência da configuração posterior aborda a natureza 

dinâmica do problema em subproblemas que são solucionados separadamente. 

A presente dissertação pretende contornar esse problema ao minimizar os 

custos envolvidos no PDET em todos os estágios de forma simultânea, de 

maneira similar à adotada em [R11]. 

2.4  TRATAMENTO DE INCERTEZAS 

O método de solução do problema de planejamento pode não considerar 

incertezas. Porém, considerar incertezas internas e/ou externas torna a solução 

encontrada mais robusta. A Figura 2.3 classifica os tratamentos de incertezas no 

PET. Salienta-se que a qualidade da entrega de energia pela rede planejada 

pode ser garantida por critérios de segurança, sob uma abordagem 

determinística. Porém, seus custos podem ficar elevados. Os investimentos na 

rede ficam mais adequadamente dimensionados quando são consideradas as 

incertezas internas, por meio de índices de confiabilidade. Além disso, para 

avaliar a capacidade de um plano de expansão se adaptar a diferentes cenários 

futuros é importante a consideração de incertezas externas [MRSLR09]. 

 

Figura 2.3: Tratamento de Incertezas no PET. 
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2.4.1  Planejamento Determinístico 

O planejamento determinístico é aquele que não considera incertezas para 

determinar o plano ótimo de expansão, neste caso, são considerados apenas os 

cálculos relacionados à rede intacta (ou à rede submetida a contingências 

determinadas). As primeiras técnicas utilizadas pelos planejadores para avaliar 

a confiabilidade dos planos de expansão eram de natureza determinística. Essas 

técnicas consistem em satisfazer critérios de segurança durante o processo de 

otimização. A segurança da rede está relacionada à robustez do sistema frente 

a distúrbios, dependendo das condições operativas e da probabilidade de 

ocorrência de distúrbios. A maior fraqueza dessas abordagens consiste em não 

refletir a natureza probabilística ou estocástica do comportamento do sistema, 

demandas de consumidores e saídas não esperadas de equipamentos. O critério 

de segurança N-1 [MSPCPP82], amplamente aplicado na literatura, garante a 

operação adequada da rede (ou uma região da rede) sem aplicar corte de carga 

sob a perda de qualquer equipamento. Levar em conta o critério N-1 eleva 

substancialmente o custo computacional da abordagem, uma vez que o estado 

operativo da rede reforçada só é obtido após ser avaliado o comportamento para 

cada contingência de uma lista de equipamentos de interesse. 

2.4.2  Planejamento Não Determinístico: Incertezas Internas 

As incertezas internas são as inerentes ao sistema elétrico, ao considerá-las, a 

probabilidade de falha dos equipamentos é levada em conta. É adicionado à 

função objetivo do problema determinístico o custo relacionado à interrupção de 

energia elétrica, obtido por meio de índices de confiabilidade. Este trabalho utiliza 

o índice de confiabilidade Custo da Perda de Carga (LOLC – Loss of Load Cost) 

por fornecer o valor esperado do custo de interrupção e poder ser diretamente 

incorporado ao processo de otimização [MLM98]. O custo de interrupção é uma 

maneira de contabilizar os prejuízos sofridos pelos consumidores relacionados 

à interrupção do serviço de energia elétrica. Ao considerar o custo de interrupção 

no problema PET é possível obter planos de expansão que garantem uma 

qualidade do serviço prestado pela rede de transmissão. 
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Uma ampla variedade de técnicas probabilísticas foi desenvolvida durante as 

últimas décadas para aplicação na área de SEP incluindo técnicas de avaliação 

da confiabilidade [RLM10] e fluxos de potência probabilísticos [LRAAC90]. 

Ademais, as melhorias na capacidade computacional, um aumento no 

entendimento e aceitação de técnicas probabilísticas tornaram tais técnicas 

possíveis de serem aplicadas.  

As considerações econômicas são as motivações primárias de investimentos 

neste setor, pois a confiabilidade avaliada de forma criteriosa garante um menor 

custo de investimento na rede quando comparada com a avaliação 

determinística do critério de segurança N-1. Em [H12], Hosseini relaciona 

explicitamente os investimentos realizados à melhoria da confiabilidade na rede 

através de uma análise de sensibilidade. Em [RLM10] e [LRMA10] é realizada 

uma extensa comparação entre o critério de segurança N-1 e a confiabilidade, 

os artigos concluem que a melhor estratégia parece ser utilizar o critério N-1 

apenas nas áreas vitais do sistema, áreas densamente interligadas e principais 

ramos de interconexões. 

2.4.3  Planejamento Não Determinístico: Incertezas Externas 

O planejamento da expansão do SEP envolve uma gama de incertezas externas 

que são difíceis de serem introduzidas na modelagem matemática. Pode-se citar 

incertezas quanto ao futuro crescimento da demanda, à disponibilidade e preço 

dos combustíveis e ao custo e tempo de instalação de novos reforços.  

Questões políticas também podem alterar a topologia futura da rede e devem ser 

levadas em conta. Pode-se citar mudanças na regulamentação do setor elétrico, 

livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, e crescente 

preocupação com impactos ambientais. 

O trabalho [FH03] frisa a importância de desenvolver uma rede de transmissão 

capaz de suportar a geração futura e a demanda de consumo em um mercado 

de eletricidade competitivo, desregulado e de livre acesso. É apresentado uma 
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nova estratégia de expansão da transmissão sob um ambiente de mercado 

competitivo. A estratégia é desenvolvida para considerar uma variedade de 

modelos de fluxos de potência orientados para o mercado. Segundo os autores, 

a programação linear inteira-mista tradicionalmente aplicada para solucionar o 

problema PET utilizando uma modelagem de fluxo linearizado é baseada num 

cenário em que o planejamento da geração é centralizado e o despacho de 

geração é completamente controlada por uma organização central. Porém, isto 

tem sido mudado num mercado desregulado onde a conexão entre o 

planejamento da transmissão e da geração não é tão forte e o planejamento da 

transmissão não pode mais controlar os ajustes de parâmetros de novos 

geradores.  

Em [H12] é proposto adicionar à função objetivo do problema PET o custo 

relacionado ao uso da rede no mercado desregulado, através de análises de 

sensibilidade. O autor apresenta a relação do custo de investimento do plano de 

expansão de acordo com diferentes custos de acesso à rede.  

Em [GNB12] são combinadas as vantagens das técnicas baseadas em 

confiabilidade e economia. Os autores baseiam sua metodologia no conceito de 

congestionamento na transmissão, fenômeno que ocorre quando o mercado 

desregulado realiza um despacho de geração que causa sobrecarga em linhas 

de transmissão. O fenômeno reduz a confiabilidade da rede e causa perdas 

econômicas uma vez que energias baratas não podem ser transferidas para os 

locais onde o preço da energia é alto devido à incapacidade do sistema de 

transmissão. Os autores deixam claro que técnicas baseadas apenas em 

confiabilidade beneficiam a rede economicamente, porém, de maneira não 

otimizada. 

2.5  TÉCNICAS DE SOLUÇÃO 

As técnicas de solução do problema PET objetivam a minimização dos custos 

envolvidos. Os métodos de otimização podem ser agrupados em três categorias: 
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métodos heurísticos, matemáticos e meta-heurísticos. As características destes 

métodos são brevemente descritas a seguir. 

2.5.1  Métodos Heurísticos 

Um método heurístico é constituído de regras formuladas por especialistas 

baseadas em análises intuitivas advindas de suas experiências. Tais métodos 

podem gerar boas soluções, no caso do PET. Abordagens heurísticas 

apresentam maior flexibilidade, o que permite considerar aspectos de 

planejamento que necessitariam de uma modelagem matemática muito 

complexa, como incertezas externas e envolvimento de decisões pessoais do 

planejador. Tais aspectos tornam as técnicas baseadas em heurísticas hábeis 

para obter soluções que levam em consideração exigências da engenharia 

prática. Os métodos heurísticos não identificam ou garantem que a solução seja 

ótima, no entanto, são capazes de fornecer boas alternativas de planos de 

expansão. 

Wang e McDonald [WM94] apresentam um modelo heurístico aplicado ao PET 

como um método que consiste basicamente de: verificação de sobrecarga, 

análises de sensibilidade e formação de planos de expansão, os quais são 

descritos abaixo.  

a. Verificação de sobrecarga. No estágio da formação de um plano de 

expansão, é questão chave saber se a rede reforçada suporta o fluxo de 

potência, ou seja, deve-se verificar se há linhas sobrecarregadas através de 

equações de fluxo de potência. 

b. Análises de sensibilidade. A análise de sensibilidade é utilizada para 

expandir a rede com um conjunto de equipamentos da forma mais efetiva. O 

modelo matemático que mede o quão efetivo é um investimento difere de 

uma técnica para outra por diferentes índices de sensibilidade. 

c. Formação de planos candidatos. Obtêm possíveis adições de reforços 

para a rede pela análise de sensibilidade. 
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Os modelos heurísticos vão gerando, avaliando e selecionando planos de 

expansão de forma automática ou assistida ao invés de usar um modelo 

matemático de otimização clássico. Para isto, o modelo é guiado por regras 

lógicas e/ou heurísticas [LCAV03]. O processo de busca é executado até que 

algum critério de parada seja satisfeito, normalmente até que o algoritmo não 

encontre novos planos de expansão melhores. As análises de sensibilidade 

podem estar relacionadas: ao corte de carga [PP85]; ao critério do mínimo 

esforço, que visa uma melhor distribuição dos fluxos de potência [MSPCPP82]; 

ou ao critério que estima o benefício em termos do índice de carga não suprida, 

o qual é baseado em mudanças nas susceptâncias dos ramos a partir de adições 

de novos reforços [BOA01]. 

Em [SSL89] é proposto uma heurística construtiva para determinar em duas 

etapas um plano de expansão que garanta um custo mínimo respeitando o 

critério de segurança N-1. Na primeira etapa encontra-se um plano de expansão 

de custo mínimo de investimento. Na segunda, a partir do plano de expansão 

obtido, busca-se por adições de reforços uma topologia capaz de suportar o 

critério de segurança N-1 com custo mínimo de investimento. 

Um tratamento interativo para o problema da expansão de longo prazo é 

proposto na referência [MSPCPP82] através de análises de sensibilidade, fluxo 

de potência DC e análise de contingências. O planejamento é dividido em duas 

fases. Na primeira fase, os reforços são automaticamente adicionados de modo 

a eliminar todas as sobrecargas do sistema pelo critério de mínimo esforço que 

visa uma melhor distribuição dos fluxos de potência. A topologia da rede gerada 

na primeira fase é novamente reforçada em uma segunda fase que considera os 

efeitos das contingências simples mais severas da rede.  

Um Algoritmo Heurístico Construtivo (CHA – Constructive Heuristic Algorithm) é 

desenvolvido em [RRMM03] para solucionar o problema PET. O CHA emprega 

o modelo de transportes para avaliar os planos de expansão de forma a indicar 

os melhores pontos da rede a serem reforçados via índices de sensibilidade 

baseados no carregamento das linhas de transmissão. Posteriormente, numa 
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segunda fase do planejamento, uma tentativa de retirada de reforços excedentes 

é realizada seguindo uma ordem dos mais dispendiosos. A metodologia é 

aplicada às abordagens estática e multiestágio. Apesar de bons resultados 

obtidos para sistemas de pequena dimensão, chega-se à conclusão que para 

sistemas maiores e mais complexos esta ferramenta torna-se ineficiente. 

Contudo, as topologias identificadas podem ser usadas para a definição de uma 

população inicial em outras técnicas de otimização mais eficientes como as 

meta-heurísticas. 

Em [RRMS05] e [SRMR05], o CHA anterior é aperfeiçoado para a resolução do 

problema PET estático. Em ambos os trabalhos, o modelo de transporte é usado 

apenas para estimar índices de sensibilidade e os planos de expansão são 

avaliados via modelagem DC. Em [RGR07], o CHA é utilizado para solucionar o 

problema PET via modelagem AC. Em [SRMR05], o método de pontos interiores 

é empregado para resolver o problema de programação não linear. 

2.5.2  Métodos Matemáticos 

Nestes métodos, o PET é formulado como um problema de otimização em que 

uma função custo (algum critério que mede a qualidade de cada plano candidato) 

está sujeita a uma série de restrições que buscam modelar grande parte dos 

critérios técnicos, econômicos e de confiabilidade impostos ao sistema de 

potência [LCAV03]. Os métodos matemáticos são compostos por variáveis, 

restrições e uma função custo, os quais são descritos a seguir: 

a. Variáveis. Há dois grupos de variáveis: de decisão e de estado. As variáveis 

de decisão alteram a topologia da rede no PET. Indicam o tipo, o momento 

e a localização em que os reforços devem ser instalados. 

Como sugere o nome, as variáveis de estados representam a situação da 

operação da rede e são calculadas a partir das equações de fluxo de 

potência e das variáveis de decisão. São exemplos variáveis o fluxo de 

potência nos ramos e as tensões de barras. Níveis de carga e capacidade 
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de geração também podem representar variáveis em abordagens não 

determinísticas. 

b. Restrições. As restrições representam os limites operativos que as variáveis 

devem respeitar para tornar o modelo matemático hábil para lidar com as 

condições reais de operação a que um sistema elétrico está submetido. 

Limites inferiores e/ou superiores definem as restrições. Tais valores 

numéricos podem ser ajustados para todas as variáveis. Limites de fluxo de 

potência nos ramos e tensão nas barras são exemplos de restrições de 

variáveis de estado; e número máximo de reforços por ramo são exemplos 

de restrições de variáveis de decisão. 

c. Função custo. A função custo, ou função objetivo, é a função matemática 

que mede a qualidade do plano de expansão de acordo com os interesses 

do planejador. Normalmente seu resultado é dado em valores monetários. 

Para o problema PET, a função custo deve calcular o somatório de todos os 

custos envolvidos no planejamento, por exemplo, os custos de investimento, 

operação e interrupção. 

O objetivo da técnica de solução é definir valores adequados para as variáveis 

de decisão que resultem em um estado de operação que satisfaça todas as 

restrições alcançando o valor mínimo (ou máximo) da função custo. 

Pode-se citar as principais técnicas de otimização aplicadas ao PET encontradas 

na literatura: PL [G70], programação dinâmica [DE73], programação inteira mista 

[SSL89], [AMC03] e [BOPG01], branch and bound [HMGMR00] e [ACRG05], 

decomposição de Benders [TGS08], [PPCO85] e [BPG01],  programação não 

linear [YH89] e Ordinal Optimization [XZW07].  

A decomposição de Benders tem sido usada com o intuito de solucionar o 

problema PET em dois subproblemas: investimento e operação. Nesta 

abordagem o subproblema de investimento seleciona um plano preliminar e, 

posteriormente, o subproblema de operação analisa o mesmo indicando as 

restrições operacionais violadas. O novo estado operativo é utilizado no 
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subproblema de investimento e uma nova “iteração de Benders” é repetida até 

que a convergência seja alcançada. 

No geral, as técnicas matemáticas possuem grandes limitações práticas, pois o 

número de variáveis é muito grande e as restrições são complexas de modelar. 

O plano de expansão obtido é ótimo apenas quando consideradas grandes 

simplificações. O plano deve ser ainda verificado tecnicamente, financeiramente 

e ambientalmente antes do planejador utilizar o resultado para fins práticos. A 

principal vantagem da utilização das técnicas matemáticas é a garantia de 

encontrar o ótimo global. 

2.5.3  Métodos Meta-Heurísticos 

É ainda um grande desafio desenvolver métodos heurísticos ou matemáticos 

que solucionam de forma eficiente o problema PET, principalmente quando a 

abordagem dinâmica e sistemas de grande porte são considerados. Os modelos 

meta-heurísticos são mais indicados uma vez que são capazes de encontrar 

soluções de melhor qualidade demandando um menor custo computacional 

quando comparados com modelos heurísticos [DDZ12]. 

As meta-heurísticas são, normalmente, baseadas em observações da natureza 

e caracterizadas por algoritmos populacionais, ou seja, são métodos que avaliam 

e direcionam um conjunto de possíveis soluções simultaneamente. Muitas estão 

disponíveis na literatura e foram aplicadas ao PET, pode-se citar dentre as 

existentes: Busca Tabu [LMRR08]; Estratégias de Evolução [A11]; Recozimento 

Simulado [RGM96]; Algoritmo Genético [EGR04]; Enxame de Partículas 

[SRC02]; Greedy Randomized Adaptive Search Procedure [BOA01] e Evolução 

Diferencial [SO12]. 

Tradicionalmente, as meta-heurísticas podem ser classificadas em dois grandes 

grupos: Algoritmos Evolucionários e Inteligência Coletiva. Entretanto, algumas 

técnicas não compartilham as mesmas características dos grupos mencionados 

anteriormente e, portanto, devem ser classificados separadamente, como a 
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Busca Tabu. Os trabalhos [A11], [R11] e [LRHM11] apresentam comparações 

de várias meta-heurísticas aplicadas no PET, sendo suas principais 

características descritas a seguir. 

1. Busca Tabu.  

A Busca Tabu é uma técnica de busca em vizinhança cuja ideia fundamental 

consiste no uso de uma memória flexível dos estados previamente analisados. 

Esta memória guia o processo de modo que a busca não seja interrompida ou 

prejudicada quando não existem deslocamentos que melhorem a solução 

corrente. Com esta exploração do espaço, evita-se que haja um aprisionamento 

em soluções de ótimos locais.  

O trabalho [LMRR08] aplica a Busca Tabu para solucionar o planejamento 

multiestágio. A metodologia proposta considera custos relacionados às perdas 

ôhmicas e confiabilidade para a escolha dos melhores planos de expansão. Os 

resultados apontam que assegurar o nível de confiabilidade possibilita a 

obtenção de uma melhor continuidade da rede após o horizonte de 

planejamento. Como desvantagem, a natureza dinâmica do problema PET é 

abordada através da solução de vários subproblemas estáticos separadamente 

(abordagem multiestágio). 

2. Algoritmos Evolucionários 

Os algoritmos evolutivos pertencem a um subconjunto da Computação 

Evolucionária que utilizam mecanismos inspirados na evolução biológica. Nestes 

algoritmos, as soluções representam uma população de indivíduos que são 

modificados ao longo das gerações (iterações) por meio da aplicação dos 

operadores reprodução, mutação, recombinação e seleção. 

a.  Algoritmo Genético. Neste algoritmo, uma população, formada por um 

conjunto de indivíduos, em que o mais adaptado ao meio terá maiores chances 

de sobreviver e gerar descendentes, passando as suas características para 
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gerações futuras. Cada indivíduo representa um ponto do espaço de busca e 

sua aptidão é avaliada pela função objetivo do problema de otimização. O 

processo evolutivo compreende as etapas de codificação/decodificação, clonagem, 

cruzamento, mutação, avaliação e seleção. 

b. Estratégias de Evolução. Desenvolvida por Fogel [F94], a meta-heurística 

não necessita de codificação/decodificação (geralmente necessário no Algoritmo 

Genético), uma vez que sua representação é baseada em variáveis reais. Esta 

ferramenta procura as melhores soluções por meio da aplicação de operadores de 

evolução em um conjunto de indivíduos (população). A cada geração, os indivíduos 

sofrem mutações e são avaliados pela função objetivo do problema. Posteriormente, 

os melhores indivíduos das populações original e mutada são selecionados para 

fazerem parte da população de progenitores da próxima geração. Este 

procedimento é repetido, geração após geração, até que um critério de interrupção 

de busca seja satisfeito. Salienta-se que esta meta-heurística obteve excelentes 

resultados quando aplicada ao problema PET [LSRMSR06], [MSLRSR07] e [A11]. 

Por essa razão, foi escolhida para os estudos realizados nesta dissertação. 

 

3. Inteligência coletiva 

Inteligência Coletiva é um tipo de inteligência artificial baseada no 

comportamento coletivo de busca. Estes métodos são tipicamente compostos de 

uma população que busca pelo mínimo global da função objetivo em vários 

pontos distintos por iteração, os conhecidos agentes de busca se interagem de 

maneira a tornar o mecanismo mais hábil para localizar o ótimo. Fazem parte 

deste grupo as meta-heurísticas Enxame de Partículas e Colônia de Formigas, 

entre outros. 

a.  Enxame de Partículas. A observação do movimento de bandos de 

pássaros, caracterizado pela sua sincronia e ausência de colisões entre seus 

membros, resultou no surgimento da meta-heurística baseada em Inteligência 

Coletiva. Foi observado que embora cada pássaro aparentemente se movimente 

de forma independente, existe alguma informação compartilhada entre seus 

membros. Esta técnica utiliza regras baseadas em movimentos físicos dos 
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pássaros (partículas), onde, a cada partícula, é atribuída uma velocidade e então 

as mesmas voam através do espaço de estados do problema seguindo as 

melhores partículas. 

b. Colônia de Formigas. Formigas são insetos que vivem em comunidade e 

que procuram estabelecer os menores caminhos entre sua colônia e fontes de 

alimentos. Tal resultado só é possível porque durante suas buscas as formigas 

deixam no solo rastros de uma substância conhecida por feromônio marcando 

todo o seu caminho percorrido. Através desta realimentação positiva de 

informações, com o tempo, a probabilidade de uma formiga escolher um 

determinado caminho aumenta em proporção ao número de formigas que 

anteriormente fizeram a mesma escolha. Este processo ocasiona um 

crescimento mais acelerado da quantidade de feromônio sobre o caminho mais 

curto. Esta tem sido a principal inspiração para a aplicação de colônia de 

formigas em diversos problemas de otimização. 

2.6  CONSIDERAÇÃO DA CONFIABILIDADE 

Para garantir, de maneira criteriosa, um nível de qualidade no atendimento à 

demanda, os estudos de expansão devem considerar incertezas relativas à 

disponibilidade de equipamentos. Apesar de tal importância, a maioria dos 

trabalhos encontrados na literatura não asseguram o nível de confiabilidade de 

entrega da energia devido, principalmente, ao elevadíssimo custo computacional 

exigido pela função objetivo ao considerar o custo da confiabilidade. 

Saídas inesperadas de equipamentos e o procedimento de previsão de carga 

possuem, naturalmente, características estocásticas e não devem ser 

analisadas por métodos determinísticos. A partir de dados estocásticos obtidos 

empiricamente segundo históricos de falhas (por exemplo, tempo médio entre 

falhas e frequência de falhas de equipamentos), as técnicas de confiabilidade 

buscam quantificar o quão confiável é um sistema. Em sistemas elétricos, a 

análise da confiabilidade quantifica a qualidade da entrega de energia aos 

consumidores através dos índices probabilísticos.  
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A confiabilidade dá suporte para que o planejador encontre um plano de 

expansão capaz de atender aos requisitos do sistema elétrico a um custo mínimo 

de investimento, respeitando índices de confiabilidade que assegurem uma 

qualidade nos serviços prestados. Em [SBL91], os índices LOLE (Loss of Load 

Expected) e EENS (Expected Energy not Supplied) são utilizados como 

restrições dentro do problema de otimização. 

Muitos países sofreram sucessivos blackouts de larga escala, crescendo assim, 

o interesse pelo estudo da confiabilidade no setor elétrico. Hoje, as pesquisas 

em confiabilidade no sistema elétrico de potência alcançaram um alto nível e são 

aplicadas em PET, medidas preventivas e regulamentações de concessionárias 

de energia, evitando a interrupção no fornecimento da eletricidade em grandes 

áreas.  

Apesar de todo o esforço, um fornecimento ininterrupto de energia elétrica para 

os consumidores é impraticável por conta das ocorrências aleatórias de falhas 

de equipamentos. Aumentar demasiadamente o nível da confiabilidade de um 

sistema elétrico implica em elevar os custos de investimento para valores 

exorbitantes. 

Os sistemas modernos têm dimensões colossais, o que torna impraticável a 

análise computacional da confiabilidade do sistema como um todo. Além disso, 

verifica-se na prática que cada subsistema possui suas próprias características 

com diferentes padrões de falha e índices de confiabilidade, o que torna a divisão 

em subsistemas uma abordagem interessante. 

Alguns trabalhos realizam a busca por um conjunto de planos de expansão com 

uma abordagem determinística e realizam a avaliação da confiabilidade apenas 

para este conjunto numa segunda fase da busca. Esta avaliação da 

confiabilidade a posteriori restringe-se às decisões com melhores custos de 

investimento obtidas na primeira fase a busca. Apesar da avaliação a posteriori 

incluir o estudo da confiabilidade no planejamento, esta avaliação não garante a 

mútua minimização de investimento e confiabilidade, pois a confiabilidade não 
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está diretamente incluída na função objetivo durante a busca, isto é, a avaliação 

da confiabilidade não é realizada a priori. Os trabalhos [LSRMSR06], 

[MSLRSR07], [LMRR08], [MRSLR09] e [RLH09] são exemplos de trabalhos que 

consideram a avaliação da confiabilidade a posteriori.  

Abreu [A11] considera a avaliação da confiabilidade a priori nos estudos de 

expansão da transmissão. Abreu realiza um estudo PET com abordagem 

estática e realiza uma comparação dos custos obtidos entre as avaliações a 

priori e a posteriori. A avaliação a priori considera na função objetivo o somatório 

dos custos de investimento e confiabilidade. O autor conclui que a avaliação a 

posteriori encontra soluções com custos de investimento minimizados, porém, 

com custos globais (investimento e confiabilidade) maiores que a avaliação a 

priori. O custo da confiabilidade depende fundamentalmente do custo unitário de 

interrupção (UC – Unit Cost) de cada classe consumidora, usualmente dada em 

US$/kWh. O UC é obtido através de estudos econômicos específicos (pesquisas 

diretas ao consumidor).  

Em [WB89], os autores agrupam uma variedade de métodos para avaliar os 

impactos financeiros que interrupções do fornecimento de energia causam aos 

consumidores. São definidos três grupos baseados na abordagem metodológica: 

avaliação de várias análises indiretas; estudos de caso de blackouts; e pesquisa 

com clientes. Segundo os autores, é de grande importância compreender as 

naturezas e as variedades dos impactos aos consumidores resultados por 

interrupções para determinar o UC. Os impactos podem ser classificados como: 

diretos ou indiretos; econômicos ou sociais; e de curto ou longo prazo. O UC é 

dependente das características dos consumidores e características das 

interrupções. As características dos consumidores incluem: tipo do consumidor, 

natureza de suas atividades, tamanho da operação, dados demográficos, 

demanda de energia e dependência da energia em função do horário. Quanto 

às características da interrupção pode-se citar: duração, frequência, horário de 

ocorrência e profundidade do corte de energia. 
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Em [ML04], é proposto um método de planejamento da expansão de sistemas 

compostos de geração e transmissão utilizando critérios probabilísticos. O 

método realiza um processo de seleção para eleger as melhores alternativas de 

expansão aplicando diferentes modelos de confiabilidade através de um 

procedimento hierárquico divido em quatro etapas, permitindo uma avaliação 

rigorosa dos custos de produção e confiabilidade. Nas etapas iniciais, são 

utilizados modelos de avaliação simplificados e velozes e à medida que o 

processo de busca evolui, são utilizados modelos mais complexos. O trabalho 

utiliza três métodos: enumeração de estados e as simulações Monte Carlo não 

sequencial e pseudo-cronológica. 

Em [B04], Barros propõe uma metodologia para o planejamento da expansão de 

redes de transmissão, interligações entre subsistemas energéticos e de suporte 

de reativos em derivação nomeada Econômico-Probabilística. A metodologia é 

baseada em heurísticas, análises probabilísticas e decisão multicritério, 

englobando os custos de investimento e perdas ativas, o valor da confiabilidade, 

os custos marginais de confiabilidade, os custos de congestionamento e os 

custos associados a penalidades por indisponibilidades dos equipamentos. Este 

trabalho representa um importante passo para a incorporação de critérios de 

confiabilidade no planejamento de sistemas de transmissão. No entanto, o valor 

da confiabilidade é avaliado de maneira simplificada, considerando apenas as 

contingências mais críticas, através do método de Enumeração de Estados. 

2.7  CONCLUSÕES 

Diante do exposto neste capítulo, percebe-se que a modelagem do problema 

PET é uma tarefa complexa. Apesar dos avanços das tecnologias e dos novos 

métodos matemáticos, muitas simplificações devem ser levadas em conta para 

que um modelo possa ser viável computacionalmente. Cada modelagem 

apresentada pode ser útil em diferentes fases do planejamento e guia o 

planejador para uma escolha de uma alternativa de expansão de alta qualidade. 
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O planejamento pode ser classificado de acordo com a modelagem das 

equações de fluxo de potência, tratamento do horizonte de planejamento e 

incertezas e técnicas de solução. As modelagens das equações de fluxo vão das 

mais simples, como o modelo de transportes que não considera a segunda lei 

de Kirchhoff, até as modelagens mais complexas, capazes de considerar os 

efeitos dos reativos na rede. O tratamento do horizonte de planejamento 

dinâmico é uma abordagem mais interessante, pois torna a ferramenta 

computacional capaz de responder às questões mais básicas do planejamento 

da expansão da transmissão: quais, onde e quando instalar os reforços na rede. 

A abordagem determinista não garante um controle do nível adequado de 

entrega de energia. Este papel é bem desempenhado por abordagens 

probabilísticas. Porém, a consideração de incertezas é complexa e 

computacionalmente cara, o que torna a tarefa de propor uma metodologia capaz 

de considera-las de forma criteriosa de grande importância.



 

 

CAPÍTULO 3: 

METODOLOGIA PROPOSTA 

3.1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma ferramenta computacional para solucionar o 

problema PDET considerando o custo da confiabilidade em sua função objetivo. 

Inicialmente são apresentados os conceitos básicos da meta-heurística ES, 

utilizada no processo de busca. Em seguida, descreve-se a simulação Monte 

Carlo não sequencial (SMCNS), cuja finalidade é estimar o índice de 

confiabilidade LOLC, o qual fornece o valor esperado do custo de interrupção. 

Com o intuito de aumentar a velocidade de busca da meta-heurística ES foram 

propostas duas heurísticas que exploram a composição da função objetivo, além 

de um algoritmo de armazenamento/acesso de configurações, para evitar a 

reavaliação da confiabilidade de indivíduos. 

A metodologia tem como objetivo definir uma estratégia capaz de atender a 

demanda prevista com mínimo custo e máxima confiabilidade. Os dados desse 

problema geralmente são: a topologia atual (ano base), os ramos candidatos, as 

restrições de investimento e a geração e a demanda para o ano horizonte. O 

sistema elétrico é modelado por equações de fluxo de potência DC. Em grande 

parte das análises realizadas, são detectados problemas que precisam ser 

resolvidos por ações remediadoras, as quais são definidas por um algoritmo de 

otimização baseado em PL. 

3.2  META-HEURÍSTICA ES 

A meta-heurística ES consiste em uma metodologia iterativa de otimização que 

simula um processo evolucionário artificial baseado na teoria de mutação 

genética natural dos seres vivos. A ES trabalha com uma população de 
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indivíduos, sendo cada indivíduo no PDET modelado matematicamente por uma 

matriz cujos elementos são tratados como genes. A Figura 3.1 ilustra a busca 

por um conjunto de indivíduos de alta qualidade, realizada através dos processos 

de clonagem, mutação, avaliação e seleção até que um critério de parada seja 

satisfeito. 

 

Figura 3.1: Fluxograma da meta-heurística estratégias de evolução. 

Para iniciar o processo de busca via ES, conforme apresentado na Figura 3.4, 

deve-se definir uma população inicial. Este procedimento pode ser realizado 

aleatoriamente ou utilizando, por exemplo: heurísticas construtivas, análises de 

sensibilidade e técnicas inteligentes. A população inicial deve possuir indivíduos 

que estejam bem distribuídos pelo espaço de busca aumentando a probabilidade 

de encontrar o ótimo global.  

Cada geração/iteração realiza os processos de clonagem, mutação, avaliação e 

seleção sequencialmente. A clonagem consiste em realizar uma cópia dos 

indivíduos da população da geração atual, dando origem à população clonada. 

A mutação consiste em alterar alguns genes de cada indivíduo da população 

clonada, segundo uma função de mutação. Esta função deve estar adequada à 

formulação matemática do problema e calibrada de tal maneira que reduza o 

custo computacional do processo de busca. Em geral, a ES utiliza como função 

de mutação um gerador de números pseudorrandômicos que segue uma 

distribuição gaussiana de média zero e desvio padrão ajustável, conhecido como 

Mutação

Avaliação

Seleção
Critério de 

Parada

Clonagem

Geração da 
População Inicial

Fim
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passo de mutação. A população é avaliada segundo a função objetivo do 

problema. Neste trabalho, esta função é dada pela soma dos custos de 

investimento e interrupção, além de uma penalidade aplicada ao corte de carga 

para a condição de rede intacta. Os indivíduos são selecionados para comporem 

a próxima população seguindo seus custos e sua posição no espaço de busca, 

visando manter a qualidade e a diversidade durante todo o processo de busca. 

Finalizada a seleção, os critérios de parada são avaliados. Se não satisfeitos, a 

nova população é submetida aos mecanismos de clonagem, mutação e seleção. 

3.3  AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE COMPOSTA 

Para os sistemas de geração e transmissão, as estimativas dos custos 

relacionados à interrupção do fornecimento de energia são obtidas através de 

algoritmos de avaliação da confiabilidade composta, os quais podem ser 

baseados em duas representações distintas: espaço de estados ou modelagem 

cronológica [PB92]. Os passos necessários para avaliar índices de 

confiabilidade, considerando as duas representações são, em geral, os mesmos:  

a. Selecionar um estado do sistema, definindo suas condições operativas, a 

disponibilidade de seus equipamentos e os níveis de carga; 

b. Analisar o desempenho do estado selecionado, isto é, verificar se esta 

configuração de geradores e circuitos é capaz de atender a carga definida 

para este estado sem violar os limites operativos. Se necessário, acionar 

medidas corretivas tais como redespacho de geração, correção de tensões 

e corte de cargas;  

c. Estimar índices de confiabilidade. Caso a precisão da estimativa dos índices 

for aceitável, parar; caso contrário retornar ao passo (a); 

A diferença básica entre as duas abordagens está na forma como os estados 

são gerados. A representação cronológica seleciona os estados 

sequencialmente no tempo enquanto a representação por espaço de estados 

seleciona os estados de forma aleatória [LMMB00].  
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A representação por espaço de estados utiliza modelos de Markov para 

reproduzir as transições de estado dos equipamentos e cargas. Nesta 

representação, os estados são selecionados sem qualquer conexão cronológica 

ou memória. Métodos baseados na Enumeração de Estados e SMCNS são 

exemplos de algoritmos baseados na representação por espaço de estados. Os 

métodos baseados na Enumeração de Estados buscam selecionar o conjunto 

de estados a ser simulado segundo a severidade de cada estado e sua 

probabilidade de ocorrência. A severidade pode ser estimada por índices de 

desempenho que buscam prever o impacto da saída de equipamento do sistema. 

Estes métodos são aplicados em estudos de confiabilidade da transmissão, nos 

quais as indisponibilidades dos circuitos são usualmente baixas e as 

contingências de níveis mais elevados têm probabilidades insignificantes.  

Os métodos baseados em SMCNS são mais atrativos para avaliação da 

confiabilidade composta quando a ocorrência de contingências de maior ordem 

é mais provável. Os geradores possuem taxas de saída forçada mais elevadas 

do que os transformadores e linhas de transmissão da rede, elevando a 

probabilidade de ocorrência de contingências múltiplas. Este trabalho avalia o 

custo de confiabilidade considerando a falha dos equipamentos da geração e da 

transmissão, por esta razão, a SMCNS é o modelo escolhido para avaliar as 

configurações de expansão. 

Através da SMCNS, de maneira geral, os índices de confiabilidade podem ser 

estimados como a média dos valores de funções testes 𝐹(∙) que recebem o 𝑘-

ésimo estado da rede 𝑥𝑘 como entrada. O objetivo das funções teste é mensurar 

a qualidade de energia suprida para uma carga através de uma determinada 

configuração de geradores e circuitos.  A Equação (3.1) apresenta o cálculo da 

média dos valores das funções teste �̃�[𝐹], onde 𝑁𝑆 é o número de estados 

amostrados. Este trabalho utiliza apenas a função teste 𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆 , obtida pela 

Equação (3.2), que permite estimar o índice de confiabilidade EENS. 

 �̃�[𝐹] =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹(𝑥𝑘)

𝑁𝑆

𝑘=1

 (3.1) 
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 𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆 = {
0    , 𝑠𝑒 𝑥𝑘  𝜖 Χ𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

∆𝑃𝑘×𝑇 , 𝑠𝑒 𝑥𝑘  𝜖 Χ𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 (3.2) 

Na Equação (3.2), Χ𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜  representa os estados de sucesso e Χ𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎  os 

estados de falha, sendo que a união dos estados de sucesso e falha forma todos 

os possíveis estados do sistema; ∆𝑃𝑘 recebe o montante de carga não suprida, 

dado em MW; 𝑇 é um fator multiplicador correspondente ao número de horas do 

período analisado (e.g., 8760 horas por ano). Considera-se um estado de falha 

aquele que apresenta corte de carga, em caso contrário, o estado é identificado 

como estado de sucesso. Os estados são avaliados por um algoritmo de fluxo 

de potência DC com otimização de medidas corretivas. Assim, a unidade do 

índice EENS é dada em MWh/ano e é obtida pela Equação (3.3). 

 𝐸𝐸𝑁𝑆 =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑥

𝑘)

𝑁𝑆

𝑘=1

 (3.3) 

Como critério de parada, a SMCNS utiliza o coeficiente de variação 𝛽 para a 

estimativa da EENS, o qual é calculado pela Equação (3.4), onde 𝑉(�̃�[𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆]) é 

a variância do estimador da EENS, �̃�[𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆]. Após a convergência da SMCNS o 

índice LOLC pode ser finalmente calculado. 

 
𝛽 =

√𝑉(�̃�[𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆])

�̃�[𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆]
 

(3.4) 

No modelo proposto para a solução do PDET, o índice de confiabilidade de maior 

importância é a LOLC, por fornecer o valor esperado do custo de interrupção em 

dólares e poder ser diretamente incorporado ao processo de otimização. Para 

estimar a LOLC, é utilizado o produto entre a expectativa de energia não suprida 

e o custo unitário de interrupção, conforme Equação (3.5). 

 𝐿𝑂𝐿𝐶 = 𝐸𝐸𝑁𝑆×𝑈𝐶 (3.5) 
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3.4  FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Esta Seção apresenta em detalhes a formulação matemática utilizada pela 

metodologia proposta. 

 Representação do problema PDET 

Visando uma representação eficiente da cronologia dos investimentos, define-se 

a matriz de reforços 𝑅𝑝  correspondente ao plano candidato 𝑝  pela Equação 

(3.6). 

 

𝑅𝑝 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑅11

𝑝 𝑅12
𝑝 ⋯ 𝑅1𝑏

𝑝 ⋯ 𝑅1𝑛
𝑝

𝑅21
𝑝 𝑅22

𝑝 ⋯ 𝑅2𝑏
𝑝 ⋯ 𝑅2𝑛

𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑅𝑠1

𝑝 𝑅𝑠2
𝑝 ⋯ 𝑅𝑠𝑏

𝑝 ⋯ 𝑅𝑠𝑛
𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑅𝜂1

𝑝 𝑅𝜂2
𝑝 ⋯ 𝑅𝜂𝑏

𝑝 ⋯ 𝑅𝜂𝑛
𝑝

]
 
 
 
 
 
 

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

∑𝑅𝑠𝑏
𝑝

𝜂

𝑠=1

≤ 𝑅𝑚𝑎𝑥𝑏 

(3.6) 

Onde: 𝑛  indica o número de possíveis ramos a receberem reforços; 𝜂 

corresponde ao número de estágios ao longo do horizonte de planejamento; 𝑅𝑠𝑏
𝑝

 

refere-se ao número total de reforços que devem ser inseridos na rede no estágio 

𝑠 e ramo 𝑏; e 𝑅𝑚𝑎𝑥𝑏 é o máximo de reforços permitidos no ramo 𝑏. 

A restrição aplicada a 𝑅𝑝  determina que o somatório dos reforços a serem 

instalados no ramo 𝑏 ao longo de todo o horizonte de planejamento não deve 

ultrapassar seu respectivo limite de 𝑅𝑚𝑎𝑥𝑏 reforços permitidos. Caso a restrição 

não seja respeitada durante o processo de mutação, etapa que altera os genes 

dos indivíduos (elementos da matriz 𝑅𝑝 ), uma heurística age removendo 

aleatoriamente, com distribuição uniforme, um dos reforços presentes nos 

elementos da 𝑏 -ésima coluna de 𝑅𝑝  até que o máximo de reforços seja 

respeitado. 
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Para respeitar a cronologia dos investimentos representados pela matriz de 

reforços 𝑅𝑝, a avaliação da rede reforçada num dado estágio deve considerar os 

investimentos definidos nos estágios passados. Monta-se assim, para cada 

plano 𝑝 , a respectiva matriz de decisões acumuladas (𝐴𝑝)  apresentada na 

Equação (3.7). O elemento 𝐴𝑠𝑏
𝑝

, calculado pelo somatório da Equação (3.8), 

indica o número de reforços que deverão estar instalados no 𝑏-ésimo ramo da 

rede no 𝑠-ésimo estágio. 

. 𝐴𝑝 =

[
 
 
 
 
 
 
𝐴11

𝑝 𝐴12
𝑝 ⋯ 𝐴1𝑏

𝑝 ⋯ 𝐴1𝑛
𝑝

𝐴21
𝑝

𝐴22
𝑝

⋯ 𝐴2𝑏
𝑝

⋯ 𝐴2𝑛
𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝐴𝑠1

𝑝 𝐴𝑠2
𝑝 ⋯ 𝐴𝑠𝑏

𝑝 ⋯ 𝐴𝑠𝑛
𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝐴𝜂1

𝑝 𝐴𝜂2
𝑝 ⋯ 𝐴𝜂𝑏

𝑝 ⋯ 𝐴𝜂𝑛
𝑝

]
 
 
 
 
 
 

 (3.7) 

   

 𝐴𝑠𝑏
𝑝 = ∑𝑅𝑖𝑏

𝑝

𝑠

𝑖=1

 (3.8) 

A 𝑠-ésima linha de 𝐴𝑝 contém a configuração definida pelo plano 𝑝 no estágio 𝑠. 

Esta configuração é armazenada no vetor 𝐴𝑠
𝑝
. A Equação (3.8) demonstra que 

os elementos da configuração 𝐴𝑠
𝑝
 são formados pelo total de reforços instalados 

em cada ramo do primeiro até o 𝑠-ésimo estágio. Assim, a configuração 𝐴𝑠
𝑝
 

considera o aspecto temporal do planejamento dinâmico através do somatório 

das linhas da matriz de reforços 𝑅𝑝 e apresenta como estará reforçada a rede 

no 𝑠-ésimo estágio do horizonte de planejamento. 

Reforçar a rede consiste em agregar os dados fornecidos pela configuração 𝐴𝑠
𝑝
 

à modelagem da rede, alterando os limites de fluxo e as impedâncias dos ramos 

reforçados. 

 Custo de Investimento 

Para obter o custo de investimento restrito ao horizonte, deve-se calcular 

primeiramente o Custo Anual Equivalente (CAE) para um investimento realizado 
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em cada ramo. O CAE para o 𝑏-ésimo ramo é calculado pela Equação (3.9). Em 

seguida, obtém-se o somatório das parcelas anuais de todos os investimentos 

realizados no 𝑠-ésimo estágio, 𝐶𝐴𝐸𝑠
𝑝
, dado pela Equação (3.10). 

 𝐶𝐴𝐸𝑏 = 𝐶𝑏×
𝑡𝑥(1 + 𝑡𝑥)𝑚𝑡

(1 + 𝑡𝑥)𝑚𝑡 − 1
 (3.9) 

   

 𝐶𝐴𝐸𝑠
𝑝 = ∑(𝐶𝐴𝐸𝑏×𝑅𝑠𝑏

𝑝 )

𝑛

𝑏=1

 (3.10) 

Onde 𝐶𝑏 é o custo do investimento de um equipamento para reforçar o 𝑏-ésimo 

ramo, 𝑡𝑥 é a taxa de retorno e 𝑚𝑡 é o tempo de maturação do investimento. 

O CAE calculado para o estágio 𝑠 é distribuído no horizonte de planejamento de 

𝑠 a 𝜂 para obter o custo de investimento 𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝,𝑠

 referente ao 𝑠-ésimo estágio, em 

valor presente, através da Equação (3.11). Finalmente, conforme Equação 

(3.12), o custo de investimento do 𝑝-ésimo plano de expansão, 𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝

, é calculado 

pelo somatório dos custos de investimento realizados em cada estágio. 

 𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝,𝑠 = ∑

𝐶𝐴𝐸𝑠
𝑝

(1 + 𝑡𝑥)𝑖−1

𝜂

𝑖=𝑠

  (3.11) 

   

 𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝 = ∑𝐶𝑖𝑛𝑣

𝑝,𝑠

𝜂

𝑠=1

  (3.12) 

 Custo de interrupção 

O custo de interrupção pode ser diretamente considerado no processo de 

otimização através da avaliação da confiabilidade a priori. O custo de interrupção 

𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑝

 é calculado pelo somatório dos índices de custo de perda de carga (𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝
) 

avaliados para cada estágio 𝑠 em valores presentes, referidos ao ano base do 

planejamento, conforme a Equação (3.13). 
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 𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑝 = ∑

𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝

(1 + 𝑡𝑥)(𝑠−1)

𝜂

𝑠=1

 (3.13) 

Salienta-se que a avaliação da confiabilidade a priori leva em consideração os 𝜂 

estágios de cada plano encontrado durante todo o processo de busca, o que 

implica em custo computacional extremamente elevado. 

 Penalidade para corte de carga no N-0 

Ao longo do processo de solução do PDET, diversas configurações podem 

apresentar problemas, mesmo sem ser submetidas a qualquer contingência 

(critério “N-0”). Portanto, preliminarmente à análise de confiabilidade, os planos 

obtidos devem ser avaliados sob esta condição e, se for o caso, penalizados.  

Para tal, a partir da rede definida pela configuração 𝐴𝑠
𝑝
, o custo do corte de carga 

para a rede intacta (𝐶𝑙𝑠𝑁
𝑝,𝑠

) é avaliado (e minimizado) por um algoritmo de fluxo de 

potência DC com otimização de medidas corretivas, representado pelo modelo 

matemático de programação linear da Equação (3.14). 

 
𝐶𝑙𝑠𝑁

𝑝,𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝛼𝑖𝑟𝑖

𝑛𝑏

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

(3.14) 

 𝑔 + 𝑟 + 𝐵𝜃 = 𝑑 (3.14a) 

 |𝑓| ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥 (3.14b) 

 0 ≤ 𝑔 ≤ 𝑔𝑚𝑎𝑥 (3.14c) 

 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑑 (3.14d) 

Onde: 𝛼𝑖 é o custo do corte de carga da barra 𝑖; 𝑟𝑖 é o corte de carga da barra 𝑖; 

𝑛𝑏 é o número de barras; 𝑔 é o vetor contendo o despacho da geração;  𝑟 é o 

vetor contendo os cortes de carga; 𝐵 é a matriz de susceptância da rede; 𝜃 é o 

vetor contendo os ângulos das tensões das barras;  𝑑 é o vetor contendo as 

cargas das barras; 𝑔𝑚𝑎𝑥 é o vetor contendo os limites superiores de geração das 

barras; 𝑓 é o vetor contendo os fluxos nos ramos; e 𝑓𝑚𝑎𝑥 é o vetor contendo os 

limites de fluxo dos ramos.  
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Para um dado plano p, a penalidade total decorrente a eventuais cortes de carga 

na condição de rede intacta é obtida por meio da Equação (3.15). Contudo, vale 

destacar que o conjunto das melhores soluções, obtido ao final do processo de 

busca, não deve apresentar corte de carga para esta condição. Em outras 

palavras, 𝐶𝑙𝑠𝑁
𝑝,𝑠

 deve ser nulo em todo e qualquer estágio. 

 𝐶𝑙𝑠𝑁
𝑝 = ∑ 

𝐶𝑙𝑠𝑁
𝑝,𝑠

(1 + 𝑡𝑥)(𝑠−1)

𝜂

𝑠=1

 (3.15) 

 ES aplicada ao PDET 

Os custos de confiabilidade e de investimento, assim como as penalidades 

aplicadas ao corte de carga para a rede intacta, calculados em valores presente 

do plano candidato 𝑝, são levados à função objetivo do problema de otimização, 

apresentada na Equação (3.16), que busca minimizar o custo total do PDET. 

 𝐶𝑃𝐷𝐸𝑇 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝 + 𝐶𝑙𝑠𝑁

𝑝 + 𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑝 ) (3.16) 

Este trabalho aplica uma técnica de geração de população inicial inteligente 

bastante difundida nos estudos de planejamento da expansão da transmissão 

[S07]. Esta técnica utiliza a abertura angular entre duas barras, para criar uma 

função gulosa capaz de estimar o benefício de adicionar um reforço no 𝑏-ésimo 

ramo. A técnica aplicada considera também o custo de investimento associado 

aos novos reforços conforme a função gulosa apresentada na Equação (3.17), 

onde 𝜃𝑖 e 𝜃𝑗 são os ângulos associados às barras terminais do 𝑏-ésimo ramo da 

rede. 

 ℎ𝑏 =
|𝜃𝑖 − 𝜃𝑗|

𝐶𝑏
, ∀ 𝑏 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (3.17) 

A partir desta função gulosa é possível construir uma lista de planos de 

expansão, tendo por base os ramos mais promissores, identificados pelo vetor ℎ 

mostrado na Equação (3.18). 
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 ℎ = [ℎ1 ℎ2 ⋯ ℎ𝑏 ⋯ ℎ𝑛] (3.18) 

O algoritmo a seguir fornece um conjunto de bons planos de expansão factíveis 

a serem utilizadas na formação da população inicial composta por 𝑇𝑃 indivíduos: 

i. Fazer 𝑠 (número do estágio) e 𝑖𝑛𝑑 (número do indivíduo) iguais a 1; 

ii. Executar, via conjunto de equações (3.14), um fluxo de potência ótimo 

DC para a carga prevista para o estágio s  considerando o sistema 

elétrico reforçado pelo estágio anterior (se s for igual a 1, considerar o 

sistema sem reforços); se a solução é factível, ir para o Passo (vi); caso 

contrário, seguir para o próximo passo 

iii. Avaliar a função gulosa, via Equação (3.17), e obter a distribuição de 

probabilidade acumulada utilizando os valores armazenados no vetor ℎ; 

iv. Amostrar, com base na distribuição acumulada obtida no passo anterior, 

um único reforço para ser adicionado à rede;  

v. Executar um novo fluxo de potência ótimo DC; se a nova solução é 

factível, ir para o Passo (vi); caso contrário, retornar ao Passo (iii); 

vi. Se 𝑠 for igual a η, ir para o Passo (vii); caso contrário, fazer 𝑠 = 𝑠 + 1 e 

retornar ao Passo (ii); 

vii. Se o indivíduo criado for igual a algum indivíduo já criado, ir para o Passo 

(iii); caso contrário, prosseguir para o próximo passo; 

viii. Se 𝑖𝑛𝑑  for igual a 𝑇𝑃 , finalizar algoritmo de geração da população 

inteligente; caso contrário, fazer 𝑖𝑛𝑑 = 𝑖𝑛𝑑 + 1 e retornar ao Passo (ii). 

A população inicial é então submetida aos processos de avaliação, clonagem, 

mutação e seleção, gerando novas populações até que os critérios de parada da 

ES sejam satisfeitos. O algoritmo de geração da população inicial é apresentado, 

de forma simplificada, na Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Algoritmo simplificado para geração da população inicial. 

A matriz de mutação 𝑀𝑝 é representada pela Equação (3.19). Cada elemento 

𝑀𝑠𝑏
𝑝

 corresponde a uma “perturbação gaussiana discretizada”, obtida conforme 

Equação (3.20). Os processos de clonagem e mutação fornecem o 𝑝-ésimo 

indivíduo mutado, conforme Equação (3.21). 

 

𝑀𝑝 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑀11

𝑝 𝑀12
𝑝 ⋯ 𝑀1𝑏

𝑝 ⋯ 𝑀1𝑛
𝑝

𝑀21
𝑝 𝑀22

𝑝 ⋯ 𝑀2𝑏
𝑝 ⋯ 𝑀2𝑛

𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑀𝑠1

𝑝 𝑀𝑠2
𝑝 ⋯ 𝑀𝑠𝑏

𝑝 ⋯ 𝑀𝑠𝑛
𝑝

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑀𝜂1

𝑝 𝑀𝜂2
𝑝 ⋯ 𝑀𝜂𝑏

𝑝 ⋯ 𝑀𝜂𝑛
𝑝

]
 
 
 
 
 
 

 

(3.19) 

   

 𝑀𝑠𝑏
𝑝 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝜎×𝑁(0,1)) (3.20) 

   

 𝑃𝑚𝑝 = 𝑅𝑝 + 𝑀𝑝 (3.21) 

Onde 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(∙) representa uma função de arredondamento e 𝜎 é o passo de 

mutação. 𝑁(0,1) corresponde a um número real obtido aleatoriamente a partir de 

uma função randômica com distribuição gaussiana, média nula e variância 

unitária. Obviamente, o valor de 𝜎  é utilizado para calibrar a intensidade da 

mutação. 
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O passo de mutação 𝜎 consiste num parâmetro importante da meta-heurística 

ES e deve ser escolhido com cuidado. Um passo de mutação pequeno pode 

fazer com que a busca convirja para um mínimo local de baixa qualidade, ou 

seja, pode causar uma convergência precoce e com resultados possivelmente 

pobres. Já um passo de mutação elevado pode resultar em um processo de 

busca que “salta” de bacia em bacia de atração sem que sua vizinhança seja 

devidamente avaliada, podendo demorar demasiadamente para convergir. A 

escolha adequada de 𝜎  possibilita o algoritmo a avaliar de forma adequada 

várias bacias de atração, elevando a probabilidade de alcançar o mínimo global 

sem elevar demasiadamente o número de configurações avaliadas. O processo 

de mutação é guiado por uma heurística que garante a inexistência de indivíduos 

repetidos em uma população, com o intuito de aumentar a diversidade dos 

planos de expansão. 

O mecanismo de seleção da ES é responsável por escolher os planos de 

expansão que irão compor a nova população.  Por ser baseada em uma função 

de aptidão, a seleção dá ao processo de busca a capacidade de produzir, a cada 

iteração/geração, populações mais adaptadas (isto é, com melhor avaliação 

considerando-se o conjunto de seus indivíduos). Obter populações com 

indivíduos de boa qualidade e, ao mesmo tempo, com características diversas, 

é essencial para que o processo de busca tenha maior capacidade de alcançar 

o ótimo global (ou ao menos, ótimos locais de boa qualidade) com eficiência. 

Para tal, agregou-se ao mecanismo de seleção uma heurística que utiliza o 

método de agrupamento K-means [M67].   

O algoritmo de agrupamento tem como meta selecionar os indivíduos que 

possuem os melhores custos totais de expansão e, ao mesmo tempo, estejam 

bem distribuídos no espaço de busca. Seu funcionamento é simples: 

primeiramente deve-se escolher um número 𝐾 de grupos desejados, sendo cada 

grupo representado por seu centroide, equivalente à posição média de todos os 

indivíduos do grupo. Através de sucessivos cálculos das distâncias euclidianas 

entre cada indivíduo e todos os centroides, o algoritmo agrupa os indivíduos que 

são numericamente semelhantes obtendo centroides diferentes e logicamente, 
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grupos diferentes. Após a estabilização da posição dos centroides no espaço 

tem-se a convergência do algoritmo. Por fim, os melhores indivíduos por grupo 

são selecionados para compor os 𝑇𝑃  indivíduos da população na próxima 

geração. O algoritmo de seleção baseado no K-means é apresentado, de forma 

simplificada, na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Algoritmo de seleção. 

Vale ressaltar que o mecanismo de seleção, aprimorado com o algoritmo de 

agregação por meio do método K-means, seleciona os indivíduos levando em 

consideração tanto o menor custo, quanto a diversidade dos mesmos. Portanto, 

a população selecionada pode conter indivíduos que apresentem custo mais 

elevado que outros da população não selecionada. No entanto, tais indivíduos 

são importantes no processo de evolução das soluções. 

3.5  IMPLEMENTAÇÃO DE HEURÍSTICAS 

Este trabalho utiliza mecanismos heurísticos para reduzir o custo computacional 

demandado pelo processo de busca do plano ótimo de expansão através da 

exploração da composição do custo total do plano 𝑝 de expansão, conforme 

Equação (3.22). As duas heurísticas foram criadas para atenderem às 

complexidades geradas pela abordagem dinâmica e operam evitando cálculos 

desnecessários de custos de interrupção. A atuação das heurísticas em um 
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plano de expansão não impede que este seja selecionado para compor a 

população da próxima geração pela etapa de seleção. 

 𝐶𝑃𝐷𝐸𝑇
𝑝 = 𝐶𝑖𝑛𝑣

𝑝 + 𝐶𝑙𝑠𝑁
𝑝 + 𝐶𝑖𝑛𝑡

𝑝
 (3.22) 

3.5.1 Parada por Custo de Investimento 

A heurística impede a avaliação do custo de interrupção, 𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑝

, caso seu 

respectivo custo de investimento, 𝐶𝑖𝑛𝑣
𝑝

, seja mais elevado que o maior custo total 

da população. Ao atuar, a heurística define o plano como de baixa qualidade, 

atribuindo um valor elevado para 𝐶𝑃𝐷𝐸𝑇
𝑝

 sem avaliar a LOLC de nenhum estágio.  

3.5.2 Parada por Custo de Interrupção  

Esta subseção apresenta uma heurística que calcula, em momentos diferentes 

da execução da meta-heurística, o custo parcial de expansão (𝑃𝐶𝐸𝑠
𝑝
) do plano 𝑝 

no estágio 𝑠. Caso 𝑃𝐶𝐸𝑠
𝑝
 seja maior que o maior custo total da população, evita-

se a avaliação da confiabilidade dos estágios de 𝑠  a 𝜂 , atribuindo um valor 

elevado para 𝐶𝑃𝐷𝐸𝑇
𝑝

. 

A. Penalidade aplicada ao corte de carga  

No primeiro momento, a rede reforçada pela configuração 𝐴𝑠
𝑝
, com todos os seus 

equipamentos operando, é avaliada por um fluxo de potência ótimo. Caso a rede 

apresente corte de carga, aplica-se a 𝑃𝐶𝐸𝑠
𝑝

 uma penalidade de valor muito 

elevado, garantindo a atuação da heurística. 

B. Filtro de Carga Pico 

No segundo momento, a rede é avaliada pelo algoritmo SMCNS utilizando carga 

pico. Tal avaliação é extremamente rápida devido ao elevado índice de estados 

estimados que apresentam corte de carga. 



METODOLOGIA PROPOSTA  45 

 

A razão entre os índices LOLC obtidos com carga variando (𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝
) e com carga 

pico (𝑃𝐿_𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝

) é calculada para todos os estágios de cada indivíduo da 

população inicial, conforme Equação (3.23). O fator médio 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐿 é obtido como 

a média entre de todas as configurações de toda a população pela Equação 

(3.24). 

 𝑀𝐹𝑠
𝑝 =

𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝

𝑃𝐿_𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝 (3.23) 

   

 𝑀𝑀𝐹𝐹𝐿 =
1

𝑇𝑃
∑ (

1

𝜂
∑𝑀𝐹𝑠

𝑝

𝜂

𝑠=1

)

𝑇𝑃

𝑝=1

 (3.24) 

O fator médio não deve ser utilizado diretamente como um fator para estimar a 

LOLC de uma configuração por sobrestimar custos de interrupção. Para 

contornar este problema, o fator de carga pico 𝐹𝐹𝐿 é obtido ao aplicar uma folga 

𝐹𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 no fator médio através da Equação (3.25).  

  
𝐹𝐹𝐿 =

𝑀𝑀𝐹𝐹𝐿

𝑚𝑎𝑥(𝑀𝐹𝑠
𝑝)

𝑀𝑀𝐹𝐹𝐿
+ 𝐹𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘

 
(3.25) 

A folga garante uma redução no valor da LOLC (𝑃𝐿_𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝
) avaliada com carga 

pico, minimizando a probabilidade da heurística apresentar falso positivo neste 

segundo momento da avaliação da confiabilidade da configuração. A LOLC 

estimada (𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝
) é obtida pela Equação (3.26). 

 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝 = 𝑃𝐿_𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠

𝑝×𝐹𝐹𝐿 (3.26) 

Deve-se, em sequência, calcular o custo parcial de expansão para o 𝑝-ésimo 

plano de expansão no 𝑠-ésimo estágio pela Equação (3.27). 

 𝑃𝐶𝐸𝑠
𝑝 = 𝐶𝑖𝑛𝑣

𝑝 + ∑
𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖

𝑝

(1 + 𝑡𝑥)(𝑖−1)

𝑠

𝑖=1

 (3.27) 
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C. Interrupção Precoce da Avaliação da Confiabilidade 

No terceiro momento, caso a heurística ainda não tenha agido, a configuração é 

avaliada pelo algoritmo de SMCNS com carga variando. O critério de parada da 

SMCNS é a obtenção de um coeficiente de variação 𝛽 menor que uma dada 

tolerância (Equação (3.4)). Assim que o coeficiente 𝛽 atinge um determinado 

valor, maior que a tolerância (por exemplo, duas vezes maior), é calculado o 

custo parcial da expansão pela Equação (3.28). Neste momento da simulação é 

obtida uma estimativa otimista para o índice LOLC da configuração, igual a 

(1 − 𝛽)×𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠
𝑝
. 

 𝑃𝐶𝐸𝑠
𝑝 = 𝐶𝑖𝑛𝑣

𝑝 + ∑
𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖

𝑝

(1 + 𝑡𝑥)(𝑖−1)

𝑠−1

𝑖=1

+
(1 − 𝛽)×𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠

𝑝

(1 + 𝑡𝑥)(𝑠−1)
 (3.28) 

D. Custo de Interrupção Convergido 

No quarto e último momento, caso a estimativa otimista do índice não tenha 

ativado a heurística, é ainda verificado um novo custo parcial com o índice mais 

preciso avaliado pela SMCNS com carga variando pela Equação (3.27). 

Normalmente, este curso parcial é um pouco maior que o custo otimista 

calculado pela Equação (3.28), viabilizando esta análise. 

Se após o quarto momento, o custo parcial de expansão não superar o maior 

custo total da população atual seu custo de interrupção é armazenado pela rotina 

de armazenamento de configurações avaliadas. 

3.6  ARMAZENAMENTO/ACESSO DE SOLUÇÕES 

Em função da natureza estocástica do algoritmo ES, é natural ocorrer a repetição 

de indivíduos ao longo do processo de busca. No caso específico da abordagem 

dinâmica, esta repetição torna-se mais frequente, pois uma dada configuração 

(𝐴𝑠
𝑝
), obtida no estágio 𝑠 do plano 𝑝, pode ser encontrada em diversos planos 

candidatos distintos. Como a avaliação de confiabilidade é realizada para cada 
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estágio e apresenta elevado custo computacional, torna-se relevante para o 

desempenho da metodologia a implementação de uma estrutura eficiente para 

o armazenamento de soluções, assim como para o seu acesso. 

A ferramenta de armazenamento e acesso deve, primeiramente, verificar se a 

confiabilidade de uma configuração já foi avaliada e armazenada. Em caso 

contrário, a SMCNS é efetuada, sendo a respectiva LOLC armazenada. Caso a 

configuração já tenha sido avaliada, a ferramenta retorna, em tempo 

extremamente inferior ao da análise de confiabilidade, o custo de interrupção 

armazenado. 

Como o número de possíveis configurações é combinatoriamente explosivo, o 

armazenamento sequencial em uma única lista implicaria em alto custo 

computacional para as tarefas de armazenamento e acesso. Para garantir um 

bom desempenho computacional, são utilizadas listas encadeadas, permitindo 

que as configurações (e suas respectivas LOLCs) possam ser armazenadas em 

listas menores. Para tal, são necessárias duas informações que podem ser 

rapidamente calculadas a partir do conjunto de reforços da configuração: o 

número de reforços, 𝑛𝑟 , e o custo atemporal de investimento, 𝐶𝑇𝐼 , conforme 

Equações (3.29) e (3.30), respectivamente. 

 𝑛𝑟 = ∑ 𝐴𝑠𝑏
𝑝

𝑛

𝑏=1

 (3.29) 

   

 𝐶𝑇𝐼 = ∑(𝐶𝑏×𝐴𝑠𝑏
𝑝 )

𝑛

𝑏=1

 (3.30) 

A estrutura de armazenamento consiste de um vetor 𝑉𝑆 (storage vector), cujo 

índice 𝑛𝑟  está associado ao número de reforços da configuração a ser 

armazenada na lista, conforme apresentado na Equação (3.31). A dimensão de 

𝑉𝑆 é dada pelo número máximo de reforços que podem ser adicionados por todo 

e qualquer plano de expansão, 𝑛𝑟𝑚𝑎𝑥, definido pelo planejador. 
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 𝑉𝑆 = [𝐿11 𝐿12 ⋯ 𝐿1𝑛𝑟 ⋯ 𝐿1𝑛𝑟𝑚𝑎𝑥] (3.31) 

A 𝑛𝑟-ésima lista de 𝑉𝑆, 𝐿1𝑛𝑟, é apresentada pela Equação (3.32). Cada elemento 

de 𝐿1𝑛𝑟 armazena duas informações: uma lista de configurações 𝐿2𝑖 e um valor 

de referência 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑖 , que representa o limite superior para o 𝐶𝑇𝐼  das 

configurações que podem ser armazenadas em 𝐿1𝑛𝑟 . Os elementos de 𝐿1𝑛𝑟 

devem ser ordenados de acordo com 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑖. 

 𝐿1𝑛𝑟 = {
𝐶𝑅𝑒𝑓1 𝐶𝑅𝑒𝑓2 ⋯ 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑖 ⋯
𝐿21 𝐿22 ⋯ 𝐿2𝑖 ⋯

 (3.32) 

Finalmente, as configurações são armazenadas na lista 𝐿2𝑖 (existente em 𝐿1𝑛𝑟), 

por meio de duas variáveis baseadas na configuração 𝐴𝑠
𝑝
: uma palavra 𝐴𝑠𝑡𝑟𝑗 

(variável do tipo string), formada pelo número do estágio e os elementos do vetor 

𝐴𝑠
𝑝
; e o custo de interrupção 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑗 = 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑠

𝑝
. A estrutura de 𝐿2𝑖 é apresentada 

na Equação (3.33). 

 𝐿2𝑖 = {
𝐴𝑠𝑡𝑟1 𝐴𝑠𝑡𝑟2 ⋯ 𝐴𝑠𝑡𝑟𝑗 ⋯

𝐿𝑂𝐿𝐶1 𝐿𝑂𝐿𝐶2 ⋯ 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑗 ⋯
 (3.33) 

Ao iniciar a ferramenta computacional, todas as listas de 𝑉𝑆  são vazias. Na 

medida em que configurações são avaliadas, a rotina de busca e 

armazenamento gerencia o tamanho das listas, subdividindo-as quando 

necessário. Caso a 𝑖 -ésima lista  𝐿2𝑖  de 𝐿1𝑛𝑟  possua um número de 

configurações armazenadas maior que o máximo definido, a mesma deve ser 

dividida. Para tal, uma nova lista vazia é inserida na 𝑖-ésima posição, de modo 

que as listas subsequentes (inclusive a antiga 𝐿2𝑖) têm seus índices acrescidos 

de 1. Em seguida, transfere-se para a nova lista 𝐿2𝑖 metade das configurações 

armazenadas em 𝐿2𝑖+1  (aquelas com os menores custos atemporais de 

investimento). Por último, o custo de referência para a nova lista 𝐿2𝑖 é definido 

pelo maior 𝐶𝑇𝐼 nela armazenado, conforme Equação (3.34).  

 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑇𝐼) (3.34) 
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 A Figura 3.4 ilustra, de forma simplificada, o funcionamento do algoritmo de 

armazenamento e acesso das soluções. 

 

Figura 3.4: Fluxograma para armazenamento e acesso de configurações. 

3.7  REDUÇÃO DO ESPAÇO DE SOLUÇÃO 

A partir da apresentação da metodologia proposta, principalmente quando se 

atem à formulação do problema e à representação de cada solução, dada pelas 

Equações (3.6) e (3.7), percebe-se claramente que o planejamento dinâmico 

consiste em algo muito mais complexo que o estático. No caso particular desta 

dissertação, em que se propõe a inserção da confiabilidade na função objetivo 

do problema, o acréscimo de complexidade pode tornar a sua resolução 

impraticável, mesmo para sistemas menores, obtidos após forte uso de 

simplificações via emprego de equivalentes. 

Diante deste quadro, é indispensável aplicar redução ao conjunto de ramos 

candidatos a receber reforços, assim como às respectivas quantidades de 

reforços que cada ramo poderá receber. Esta ação implica em uma redução no 

espaço de solução ou de busca pelas melhores alternativas de investimento, 

reduzindo a explosão combinatória do problema e tornando realizável a sua 

resolução. A mesma deve ser aplicada com muito cuidado, pois se aplicada 

indiscriminadamente pode eliminar regiões com elevado potencial para a 
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existência de ótimos locais de boa qualidade. Para a definição do espaço de 

busca reduzido, esta dissertação propõe o seguinte critério:  

• Definir como ramos candidatos os ramos que receberam reforços nas 

melhores soluções do plano estático;  

• Adotar o maior número de reforços alocados em cada um destes ramos, 

em todas as soluções, como o respectivo limite para adição. 

3.8  PDET PROPOSTO VERSUS ABORDAGEM MULTIESTÁGIO 

Este trabalho pode ser tratado como uma ampliação da metodologia proposta 

por Abreu em [A11], que busca encontrar o melhor plano de expansão da 

transmissão considerando o custo da confiabilidade com abordagem estática. É 

esperado que a abordagem dinâmica seja capaz de fornecer planos de qualidade 

superior quando comparadas aos planos fornecidos utilizando a abordagem 

estática uma vez que esta não considera o momento adequado para instalação 

dos reforços e não garante um nível de qualidade da entrega de energia durante 

o horizonte de planejamento.  

Para verificar a qualidade da solução via abordagem dinâmica, este trabalho 

compara as soluções obtidas pela metodologia proposta com a metodologia de 

Abreu. A solução a multiestágios é obtida a partir do melhor plano de expansão 

obtido via abordagem estática ao distribuir seus reforços utilizando uma busca 

exaustiva que avalia todas as possíveis combinações de reforços para cada 

estágio, partindo do estágio 𝜂 − 1 até o primeiro estágio. A busca exaustiva não 

garante encontrar o ótimo global da solução a multiestágios atrelada ao conjunto 

de reforços do 𝜂-ésimo estágio uma vez que a busca exaustiva segue uma 

sequência estipulada para cada estágio. Uma busca exaustiva que distribuiria 

todas as possíveis combinações de reforços nos 𝜂 − 1 estágios seria altamente 

explosiva e impraticável de ser implementada mesmo para um baixo número de 

reforços na solução estática. Este texto se refere ao procedimento acima apenas 

como solução a multiestágios via busca exaustiva. 
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A solução com abordagem estática cria uma matriz de reforços 𝑅𝑝 com apenas 

a linha 𝜂 contendo elementos não nulos. Utiliza-se a configuração do estágio 𝑠 +

1 como configuração inicial para a determinação do 𝑠-ésimo estágio e como 

limite superior de números de reforços a serem adicionados neste estágio. Esta 

configuração inicial foi escolhida para garantir uma configuração factível de baixo 

custo de interrupção para ambos os estágios. A postergação da instalação dos 

reforços em 𝑠  para 𝑠 + 1  reduz o custo de investimento e eleva o custo de 

interrupção. Após obtido o menor custo total para os dois estágios, a busca 

exaustiva é reiniciada para determinar a configuração do estágio 𝑠 − 1, e assim 

sucessivamente até determinar todo o plano de expansão. 

A solução dinâmica possui maior liberdade para alocar reforços uma vez que 

não possui a configuração ao final do horizonte definida e avalia todos os 

estágios simultaneamente para avaliar a qualidade do plano de expansão. O 

espaço de busca no processo de otimização da abordagem dinâmica é 

extremamente maior do que o processo de busca a multiestágios. Porém, a 

utilização da meta-heurística guia a população para um conjunto de solução de 

boa qualidade com um número de análises relativamente baixo. Como 

desvantagem, o mínimo global não é garantido. 

3.9  CONCLUSÕES 

O presente capítulo expôs uma gama de equações, heurísticas e rotinas 

necessárias para formar uma ferramenta computacional capaz de solucionar o 

problema PDET considerando o custo da confiabilidade diretamente no processo 

de busca.  

As respostas para as questões quando e onde a rede de transmissão deverá 

receber reforços são apresentadas nos planos de expansão, e a ferramenta 

computacional possibilita minimizar simultaneamente os custos de investimento 

e interrupção através da meta-heurística ES.  
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A abordagem dinâmica considerada aumenta a dimensão da matriz de reforços 

de acordo com o número de estágios que formam o horizonte de planejamento, 

elevando, exponencialmente o espaço de busca do problema de otimização. O 

custo computacional exigido para a avaliação da confiabilidade de cada 

configuração é contornado pelo uso de heurísticas que evitam avaliações 

desnecessárias.



 

 

CAPÍTULO 4: 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

4.1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, a metodologia desenvolvida ao longo da dissertação é aplicada 

ao sistema teste IEEE-MRTS (Modified IEEE Reliability Test System). O sistema 

teste é apresentado em detalhes, os parâmetros utilizados para a meta-

heurísticas são justificados, por fim, são exibidos os resultados obtidos. 

4.2  PARÂMETROS DA META-HEURÍSTICA 

Utiliza-se a abordagem não adaptativa para a meta-heurística ES, ou seja, seus 

parâmetros são ajustados antes da execução do algoritmo e não se modificam 

até o seu término. Vários testes foram realizados para definir os valores para o 

passo de mutação. Assim, os passos de mutação 0.26 e 0.24 foram utilizados, 

respectivamente, para solucionar as abordagens estática e dinâmica. 

A estagnação do processo evolutivo foi adotada como critério de parada, ou seja, 

a meta-heurística finaliza a busca quando ocorre um dado número de gerações 

consecutivas sem que haja alteração do melhor plano de expansão da 

população. Neste trabalho, a estagnação é assumida utilizando-se os limites de 

20 e 40 gerações consecutivas para as abordagens estática e dinâmica, 

respectivamente. 

4.3  DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO 

A metodologia proposta foi aplicada em estudos de caso utilizando o sistema 

IEEE-RTS [I79]. Vários trabalhos utilizaram este sistema para ilustrar o problema 

de PET [A11, FH03 e ML04]. O sistema teste IEEE-RTS é um sistema robusto, 

assim, os valores de capacidade de geração e carga foram duplicados com o 

intuito de estressar a rede de transmissão e reduzir sua confiabilidade. Apesar 
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do aumento definido, o sistema de transmissão ainda é capaz de atender a 

demanda para a rede intacta. O sistema com estas características é definido 

como IEEE-MRTS. Deve-se ficar claro que aumento é realizado apenas na 

capacidade dos geradores e não no aumento do número de unidades geradoras 

uma vez que o intuito é reduzir a confiabilidade da rede.  

É realizado para o sistema teste um planejamento dinâmico decenal com 

crescimento constante de carga e capacidade de geração de 4,1% a.a., 

totalizando um crescimento de 50% ao final do horizonte de planejamento. A 

capacidade instalada de geração será de 10.215MW e o valor de pico anual da 

carga de 8.550MW. O crescimento constante é aproximado em degraus 

conforme ilustra a Figura 4.1, a curva torna adequada a avaliação da 

confiabilidade da configuração da rede em cada estágio utilizando um modelo de 

Markov não agregado obtido a partir da curva de carga anual disponível em [I79].  

 

Figura 4.1: Crescimento da carga e da capacidade de geração. 

Os custos de investimentos empregados nesta dissertação foram baseados em 

valores reais praticados no Brasil. O custo para reforçar uma linha de 

transmissão é composto por um custo fixo de entrada de linha e um custo 

variável dependente do comprimento do ramo. Assim, o custo total para instalar 

uma linha de transmissão é calculado pelo somatório do custo fixo e do custo 

variável, definido pelo produto entre o custo por milha e sua extensão. Os valores 

utilizados nas simulações são apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Custos de investimento de equipamentos da transmissão. 

Equipamento 
Tensão 

(kV) 
Custo Fixo (US$) 

Custo Variável 
(US$/milha) 

Linha de 
Transmissão 

138 491.000,00 88.000,00 

230 934.000,00 130.000,00 

Transformador 138/230 3.000.000,00 - 

A Figura 4.2 ilustra o diagrama unifilar do sistema teste. Os dados de linhas de 

transmissão e transformadores do sistema teste são apresentados na Tabela 

4.2, os ramos foram separados por região de tensão e tipo de equipamento. A 

tabela apresenta as barras que compreendem os ramos, o comprimento, a 

capacidade de transmissão, o custo total de investimento e os dados 

estocásticos de cada ramo. Este trabalho de dissertação utiliza para a análise de 

confiabilidade da rede os dados estocásticos taxa de falha e o tempo médio de 

reparo (MTTR, do inglês Mean Time to Repair) fornecidos em [I79]. Para o cálculo 

da LOLC foi inicialmente adotado UC igual a 2000 US$/MWh. 

 

Figura 4.2: Sistema IEEE-RTS [I79]. 
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Tabela 4.2: Dados de linhas de transmissão e transformadores. 

De Para 
Comp. 

(milhas) 
Cap. 

(MVA) 
Custo  

(10⁶ US$) 
Tx. Falha 
(1/ano) 

MTTR 
(h) 

Linhas de Transmissão (138kV) 

1 2 3 175 0,755 0,24 16 

1 3 55 175 5,331 0,51 10 

1 5 22 175 2,427 0,33 10 

2 4 33 175 3,395 0,39 10 

2 6 50 175 4,891 0,48 10 

3 9 31 175 3,219 0,38 10 

4 9 27 175 2,867 0,24 10 

5 10 23 175 2,515 0,36 10 

6 10 16 175 1,899 0,34 35 

7 8 16 175 1,899 0,30 10 

8 9 43 175 4,275 0,44 10 

8 10 43 175 4,275 0,44 10 

Transformadores (138/230kV) 

3 24 - 400 3 0,02 768 

9 11 - 400 3 0,02 768 

9 12 - 400 3 0,02 768 

10 11 - 400 3 0,02 768 

10 12 - 400 3 0,02 768 

Linhas de Transmissão (230kV) 

11 13 33 500 5,224 0,40 11 

11 14 29 500 4,704 0,39 11 

12 13 33 500 5,224 0,40 11 

12 23 67 500 9,644 0,52 11 

13 23 60 500 8,734 0,49 11 

14 16 27 500 4,444 0,38 11 

15 16 12 500 2,494 0,33 11 

15 21 34 500 5,354 0,41 11 

15 24 36 500 5,614 0,41 11 

16 17 18 500 3,274 0,35 11 

16 19 16 500 3,014 0,34 11 

17 18 10 500 2,234 0,32 11 

17 22 73 500 10,424 0,54 11 

18 21 18 500 3,274 0,35 11 

19 20 27,5 500 4,509 0,38 11 

20 23 15 500 2,884 0,34 11 

21 22 47 500 7,044 0,45 11 

O planejamento permite a criação dos novos ramos que foram apresentadas em 

[FH03] onde Fang e Hill propõem um planejamento utilizando o IEEE-RTS com 

o mesmo crescimento da carga e da geração adotados nesta dissertação. A 
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Tabela 4.3 mostra as características dos novos ramos. Com os novos ramos, 

existem no total 41 ramos candidatos, sendo 5 destinados para alocação de 

transformadores e 36 para linhas de transmissão. 

Tabela 4.3: Dados dos novos circuitos. 

De Para 
Comp. 

(milhas) 
Cap. 

(MVA) 
Custo  

(10⁶ US$) 
Tx Falha 
(1/ano) 

MTTR 
(h) 

Linhas de Transmissão (138kV) 

1 8 35 175 3,571 0,40 10 

2 8 33 175 3,395 0,39 10 

6 7 50 175 4,891 0,48 10 

Linhas de Transmissão (230kV) 

13 14 31 500 4,964 0,40 11 

14 23 43 500 6,524 0,44 11 

16 23 57 500 8,344 0,49 11 

19 23 42 500 6,394 0,43 11 

4.4  RESULTADOS 

Nesta seção são avaliadas as principais vantagens alcançadas ao utilizar a 

abordagem dinâmica frente à sua principal desvantagem: elevado custo 

computacional. Para tal, foram realizados estudos considerando as seguintes 

abordagens: estática, multiestágio via busca exaustiva e dinâmica. Foi utilizado 

um processador Intel Xeon® de 3,50 GHz para realizar as simulações. A 

ferramenta computacional foi implementada em Fortran. 

De posse dos resultados obtidos, é realizada uma comparação entre as soluções 

encontradas pela metodologia PDET proposta e as soluções ótimas, 

condicionadas às melhores soluções estáticas, obtidas pela metodologia 

proposta em [A11] e [MARL12]. Para encontrar as soluções ótimas 

condicionadas, empregou-se uma busca exaustiva, a qual é descrita a seguir. 

4.4.1  Busca Exaustiva 

A abordagem multiestágio via busca exaustiva consiste em obter a configuração 

do último estágio (plano estático) e distribuir seus reforços, sequencialmente, do 

penúltimo ao primeiro ano. Para um dado plano de expansão estático, é obtida, 
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via busca exaustiva, a configuração ótima de cada estágio. Portanto, são 

avaliadas todas as combinações possíveis de reforços, condicionadas ao plano 

estático para o ano horizonte. O número relativamente baixo de reforços (em 

torno de 15) que surgem nas condições impostas para o sistema IEEE-MRTS 

viabiliza a implementação da busca exaustiva. A Tabela 4.4 apresenta as 

soluções a multiestágio obtidas por busca exaustiva aplicada aos 5 melhores 

planos encontrados pela abordagem estática. 

Tabela 4.4: Melhores planos obtidos pela busca exaustiva. 

 Custo (106 US$) 

Caso Investimento LOLC Total 

BE1 19,29 43,95 63,24 

BE2 18,81 44,46 63,26 

BE3 20,37 44,03 64,39 

BE4 20,51 43,90 64,41 

BE5 20,29 44,13 64,42 

O melhor plano BE1 foi obtido a partir da 4ª melhor solução da abordagem 

estática. Tal resultado comprova que a melhor solução estática não 

necessariamente corresponde à melhor solução do problema dinâmico, quando 

seus reforços devem ser distribuídos pelo horizonte de planejamento. 

4.4.2  PDET Proposto 

Para obter a solução dinâmica, via PDET proposto, foi adotado o espaço de 

busca produzido a partir das 5 melhores soluções obtidas pela abordagem 

estática, o qual é formado pelo conjunto de 19 ramos candidatos, dado a seguir: 

{1-5; 2-8; 3-24; 6-7; 2x6-10; 2x7-8; 10-11; 10-12; 11-13; 12-13; 14-16; 14-23; 15-

21; 15-24; 16-17; 16-19; 17-18; 20-23; 21-22}. Destaca-se que apenas 2 ramos 

(6-10 e 7-8) podem receber até 2 reforços. Os demais 17 ramos podem receber 

apenas 1 reforço. A Tabela 4.5 apresenta os melhores custos obtidos por uma 

simulação dinâmica utilizando o espaço de busca reduzido descrito pelo conjunto 

acima. 
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Tabela 4.5: Melhores planos obtidos pelo PDET proposto. 

 Custo (106 US$) 

Caso Investimento LOLC Total 

DN1 19,01 44,12 63,13 

DN2 20,19 42,99 63,18 

DN3 19,98 43,26 63,23 

DN4 19,34 43,90 63,24 

DN5 19,11 44,13 63,24 

A solução dinâmica do plano DN1, com 14 reforços, é apresentada na Tabela 

4.1. Apenas a LOLC, em valor presente referido ao ano base, é fornecida. 

Tabela 4.6: Solução dinâmica DN1. 

Estágio Circuitos LOLC (milhões US$) 

1 6-10, 2x7-8, 16-17 e 14-23 5,43 

2 3-24 5,10 

3 10-12 4,70 

4 2-8 4,40 

5 16-19 4,13 

6 - 4,08 

7 - 4,24 

8 14-16 e 17-18 4,26 

9 20-23, 12-13 e 6-7 3,78 

10 - 4,01 

 Total 44,12 

4.4.3  Análise dos Resultados 

Comparando os resultados das Tabelas 4.4 e 4.5, verifica-se que o PDET 

proposto foi capaz de encontrar um conjunto de soluções de melhor qualidade 

que aquele produzido pela busca exaustiva. Outro aspecto positivo está no 

esforço computacional, conforme mostra a Tabela 4.7. Mesmo para o problema 

utilizado, com número final de reforços relativamente baixo, o PDET proposto 

demandou um tempo 2,69 vezes menor que o tempo gasto pela busca exaustiva, 

e apenas 3,80 vezes maior que o tempo necessário pelo planejamento estático, 

aplicado apenas para a solução do ano horizonte. Logicamente, o tempo gasto 

pelo método Estático é incluído aos tempos das simulações da Busca Exaustiva 

e do PDET proposto. 
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Tabela 4.7: Tempos computacionais despendidos para cada abordagem. 

Abordagem Tempo (horas) 

Estática 3,71 

Busca Exaustiva 37,88 

Dinâmica 14,09 

Cabe salientar que a utilização da busca exaustiva é inviável para sistemas de 

maior porte, para os quais o número de reforços alocados ao longo do horizonte 

de planejamento fica ainda mais elevado. A busca exaustiva encontrou um total 

de 398.432 combinações de reforços. Destas, apenas 16.613 foram avaliadas 

pelo SMCNS por não apresentarem corte de carga no N-0. 

4.4.4  Algoritmo de Agrupamento 

O algoritmo de agrupamento baseado no K-means amplia a diversidade da 

população, possibilitando que a meta-heurística visite uma maior variedade de 

bacias de atração, do início ao fim da simulação. A Figura 4.3 possibilita observar 

a influência do algoritmo de agrupamento através dos custos mínimos e máximos 

obtidos por geração durante o processo de otimização.  

Em vermelho tem-se os custos de uma simulação sem K-means. Sua curva de 

custo máximo decai exponencialmente tangenciando a curva do custo mínimo. 

Esta característica demonstra a baixa diversidade da população, pois mesmo 

não havendo planos iguais na mesma, a meta-heurística avalia sempre 

indivíduos muito próximos entre si. Pelo critério de parada, esta convergiria 

antes, porém, foi prolongada até a geração 226, que corresponde ao número de 

gerações necessário para a convergência da simulação utilizando o K-means, 

em azul.  

Para a simulação em que o K-means é adotado, a diferença entre os valores 

máximos e mínimos mantém-se elevada ao longo das iterações. Este 

comportamento decorre da adoção do algoritmo de agrupamento, o qual 

identifica e agrupa os indivíduos mais semelhantes. A seleção é, então, aplicada 

aos grupos obtidos. É possível observar que a solução alcançou custos inferiores 

ao custo do plano de expansão BE1, em preto. 
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Figura 4.3: Influência do agrupamento na abordagem dinâmica. 

4.4.5  Desempenho das Heurísticas 

As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam, respectivamente, o desempenho das 

heurísticas nas simulações estática e dinâmica. É possível observar que a 

atuação das heurísticas é significativa nas duas simulações. Porém, o algoritmo 

K-means reduz o desempenho das heurísticas, uma vez que amplia a 

diversidade entre os indivíduos de cada geração, os quais apresentarão custos 

mais distantes (Figura 4.3). Neste ponto, cabe deixar claro que não há qualquer 

conflito entre o algoritmo de agrupamento e as heurísticas. O objetivo do primeiro 

é atuar na qualidade das soluções. Já as heurísticas visam reduzir o esforço 

computacional, ao evitar ou abortar precocemente avaliações desnecessárias. 

 

Figura 4.4: Desempenho das heurísticas na simulação Estática. 
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Figura 4.5: Desempenho das heurísticas na simulação Dinâmica. 

4.4.6  Algoritmo de Armazenamento/Acesso 

O algoritmo de armazenamento/acesso melhora em muito a eficiência da 

simulação. Os resultados obtidos comprovam que seu uso é imprescindível 

quando a abordagem dinâmica é considerada. A Figura 4.6 fornece, para cada 

geração/iteração, a quantidade (em termos percentuais) de configurações que 

não são avaliadas em decorrência do uso do algoritmo. Estes percentuais são 

exibidos tanto para o PDET proposto quanto para o modelo estático [MARL12]. 

Nota-se que ao final da simulação dinâmica, sua ação evita a avaliação de quase 

todas as configurações. O algoritmo mostrou-se praticamente instantâneo para 

recuperar uma LOLC armazenada. Estudos realizados apontaram que o 

algoritmo leva, em média, 1,45x10-5 segundos para identificar e retornar um valor 

de LOLC armazenado. 

Pode-se afirmar que o algoritmo de armazenamento/acesso torna a abordagem 

dinâmica, com avaliação da confiabilidade a priori, implementável. Sem a adoção 

deste algoritmo, seriam necessários 3 dias, 14 horas e 48 minutos de simulação. 

Portanto, a metodologia proposta propiciou um speed-up de 6,16 vezes. 
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Figura 4.6: Desempenho do algoritmo de armazenamento. 

A Figura 4.7 apresenta o tempo demandado para avaliar cada uma das 70 e 226 

gerações utilizadas pelos modelos Estático e PDET, respectivamente. 

Comprova-se, por meio desta figura, que o número de gerações necessárias 

para estabilizar o custo da melhor solução é bem mais elevado no PDET. Isto 

ocorre devido ao número explosivo de combinações do espaço de busca. Além 

disso, verifica-se que as médias de tempo demandadas pelos dois métodos são 

muito próximas. 

 

Figura 4.7: Avaliação do tempo de processamento por geração. 

4.4.7  Impacto da Redução do Espaço de Busca 

Esta subseção tem o intuito de avaliar o comportamento da metodologia 

proposta frente a alterações/reduções no espaço de busca ou de solução. Para 
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tal, além do caso utilizado na Subseção 4.4.2, outros três casos serão 

considerados com os mesmos parâmetros, alterando-se apenas o método de 

redução do espaço de busca. Na Subseção 4.4.2, utilizou-se um espaço de 

busca obtido a partir das 5 melhores soluções estáticas encontradas ao se adotar 

um custo unitário de interrupção de 2000 US$/MWh. Esta condição recebe o 

nome de Caso 5-UC2000.  Um segundo caso (Caso 10-UC2000) é obtido ao se 

ampliar para 10 as melhores soluções estáticas, porém mantido o UC. Para o 

terceiro caso (Caso 5-UC3000), utilizou-se as 5 melhores soluções estáticas 

obtidas ao se considerar um UC igual a 3000 US$/MWh. Logicamente, os dois 

últimos casos apresentam espaços de solução maiores que o do primeiro. O 

quarto e último caso (Caso Completo) não utiliza a redução do espaço de busca, 

não havendo, assim, a necessidade de executar uma simulação estática. 

Conforme Tabela 4.8, verifica-se que o número máximo de reforços para os 

Casos 5-UC2000, 10-UC2000 e 5-UC3000 são 21, 24 e 28, respectivamente. 

Observa-se, ainda, que, estruturalmente, os espaços de busca reduzidos são 

semelhantes. No entanto, o Caso 10-UC2000 utilizou um espaço maior, 

composto por 23 ramos candidatos, dos quais, 5 podem receber até 2 reforços 

e 18 apenas 1 reforço. Para o Caso 5-UC3000 tem-se um espaço formado por 

19 ramos candidatos, dos quais, 5 podem receber até 2 reforços e 14 somente 

1 reforço. 

Por fim, vale destacar que a definição do Caso 5-UC3000 é mais criteriosa que 

a simples ampliação do número das melhores soluções (Caso 10-UC2000). Ao 

se utilizar um valor de UC mais elevado (3000 US$/MWh), espera-se que o 

algoritmo para a solução do problema estático produza soluções com a mesma 

base/estrutura das soluções obtidas a partir do UC da solução dinâmica (2000 

US$/MWh). Adicionalmente, espera-se que os investimentos adicionais sejam 

fortemente relacionados com os realizados no Caso 5-UC2000 e que, ao mesmo 

tempo, apontem opções de reforços com forte impacto na melhoria da 

confiabilidade. Deste modo, entende-se que o espaço de busca será 

eficientemente ampliado, mediante alterações mínimas, as quais permitirão a 

incorporação de regiões acentuadamente promissoras. 
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Tabela 4.8: Espaços de busca reduzidos. 

 Número Máximo de Reforços 

Ramo 5-UC2000 10-UC2000 5-UC3000 

1-2 0 1 2 

1-5 1 2 1 

1-8 0 2 2 

2-8 1 1 0 

3-24  1  

6-7  1  

6-10  2  

7-8  2  

8-9 0 1 0 

10-11 1 1 0 

10-12  1  

11-13 1 1 0 

12-13  1  

14-16  1  

14-23  1  

15-16 0 1 1 

15-21  1  

15-24  1  

16-17 1 2 2 

16-19  1  

17-18  1  

20-23  1  

21-22  1  

Total 21 24 28 

A Figura 4.8 apresenta os custos dos melhores planos de expansão obtidos, a 

cada geração, pelos 4 casos apresentados. Em seguida, a Tabela 4.9 exibe os 

custos de investimento e interrupção obtidos para o melhor plano de expansão 

de cada um dos casos. Também são fornecidos o tempo de simulação e o 

número de gerações demandados em cada caso. 

Tabela 4.9: Resultados das simulações para diferentes espaços de busca. 

 Custo - melhor plano (106 US$) Tempo de  Número de 

Caso Investimento LOLC Total Simulação (h) Gerações 

Completo 21,2 44,5 65,7 15,82 91 

5-UC2000 19,0 44,1 63,1 14,09 227 

10-UC2000 20,4 43,0 63,4 45,84 278 

5-UC3000 19,4 43,6 63,0 15,40 198 
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Figura 4.8: Custo do melhor indivíduo para diferentes espaços de busca. 

 

É possível verificar que o espaço de busca adotado no Caso 10-UC2000 reduziu 

a qualidade da solução dinâmica. Já o espaço de busca do Caso 5-UC3000 

elevou a qualidade da melhor solução obtida. Estes resultados demonstram que 

uma escolha criteriosa de redução do espaço de busca deve ser realizada para 

que a ferramenta encontre, em tempo hábil, soluções de alta qualidade. Os 

resultados obtidos para o Caso Completo, que apresentou os maiores custos e 

uma convergência precoce, comprovam o caráter positivo da redução do espaço 

de solução em ambos os aspectos. 

A solução dinâmica do melhor caso (Caso 5-UC3000), com 18 reforços, é 

apresentada na Tabela 4.10 juntamente com os valores presentes das LOLC 

anuais. 

Tabela 4.10: Solução dinâmica obtida para o Caso 5-UC3000. 

Estágio Circuitos LOLC (milhões US$) 

1 6-10, 2x7-8, 16-17 e 14-23 5,43 

2 - 5,42 

3 10-12 e 3-24 4,71 

4 14-16 4,37 

5 1-8 4,06 

6 - 3,97 

7 - 4,05 

8 17-18 4,29 

9 12-13 e 6-7 4,11 

10 1-5, 15-16, 15-24, 16-19, 20-23 e 21-22 3,21 

 Total 43,63 
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4.5  CONCLUSÕES 

Este capítulo apresentou os resultados dos estudos de caso, realizados com o 

propósito de avaliar a metodologia proposta nesta dissertação para solucionar o 

problema PDET considerando o custo da confiabilidade. As principais 

características do sistema teste utilizado foram descritas e os parâmetros da 

meta-heurística ES, determinados por realizações de inúmeras simulações, 

foram apresentados. 

Os resultados apresentados demonstraram a eficiência da ferramenta 

computacional desenvolvida. Para fins de validação, em virtude da inexistência 

de metodologias para a solução deste problema, foi implementada uma 

abordagem multiestágio via busca exaustiva, a qual garante o ótimo global 

condicionado à solução do problema estático. O modelo de PDET proposto 

mostrou-se eficiente, tanto em termos da qualidade do conjunto final dos 

melhores planos, quanto em relação ao esforço computacional demandado. 

O uso do espaço de busca reduzido, baseado em um conjunto de planos de 

expansão estático, mostrou-se eficiente. Os algoritmos de agrupamento 

(baseado no K-means) e de armazenamento/acesso mostraram-se 

imprescindíveis para aplicação da abordagem dinâmica. As heurísticas foram 

mais eficientes para solucionar a abordagem estática, ou seja, para gerar o 

espaço de busca reduzido. No conjunto, estas quatro iniciativas propiciaram não 

apenas soluções de melhor qualidade, mas também custos computacionais 

aceitáveis.



 

 

CAPÍTULO 5: 

CONCLUSÕES 

Os sistemas de transmissão são fundamentais para o suprimento da energia 

elétrica. O bom desempenho do sistema de transmissão é vital para o 

atendimento aos consumidores com níveis adequados de continuidade de 

serviço. Portanto, o planejamento da expansão das redes de transmissão é uma 

tarefa de extrema relevância.  

Diante deste contexto, esta dissertação de mestrado apresentou uma 

metodologia para o planejamento dinâmico da expansão da transmissão 

baseada na meta-heurística ES e na SMCNS. O principal objetivo desta 

metodologia é viabilizar a realização de estudos que incluam o custo da 

confiabilidade diretamente na função de avaliação das configurações de 

expansão geradas pelo processo de busca, considerando a natureza dinâmica 

intrínseca ao problema. Desta forma, todos os planos de expansão são 

submetidos a uma avaliação da confiabilidade para cada ano do horizonte de 

planejamento.  

A escolha da técnica ES se deu pela eficiência apresentada pela mesma em 

estudos de expansão da transmissão realizados nos últimos anos. Esta meta-

heurística tem apresentado boa capacidade para encontrar soluções 

economicamente competitivas, a um custo computacional adequado aos 

requisitos da aplicação. Isto pôde ser confirmado mediante os resultados 

alcançados nesta dissertação. 

Para a avaliação da confiabilidade das configurações produzidas durante o 

processo de busca foi escolhida a SMCNS, que apresenta grande precisão e 

velocidade de processamento. Adicionalmente, as duas heurísticas e o 

mecanismo de armazenamento de soluções, apresentaram resultados 

satisfatórios na redução do custo computacional. Estas ferramentas foram 
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capazes de impedir ou interromper uma grande quantidade de análises de 

confiabilidade, contribuindo de maneira significativa para a redução do tempo de 

processamento gasto pela metodologia proposta. O algoritmo K-means mostrou-

se eficaz em manter a diversidade dos planos durante o processo de busca, 

melhorando a qualidade das soluções. 

Com base nos estudos que foram realizados nesta dissertação é possível 

apontar as seguintes sugestões para trabalhos futuros:  

• Incluir o cálculo das perdas ativas na análise dos planos de expansão da 

transmissão através do modelo de fluxo de potência DC com perdas. Deste 

modo, será possível calcular e incorporar à objetivo do problema os custos 

relativos às perdas ôhmicas;  

• Utilizar metodologias já empregadas em estudos de confiabilidade de 

sistemas de grande porte, tais como o processamento paralelo, redes 

equivalentes e técnicas de redução de variância. 

• Combinar os conceitos da técnica de otimização ES com outras meta-

heurísticas, com o objetivo de desenvolver um algoritmo híbrido que aumente 

a eficiência e a potencialidade para aplicações em sistemas de maiores 

dimensões;  

• Desenvolver uma nova metodologia que considere a presença de incertezas 

externas, como indefinições nas taxas de interesse e projeções de mercado, 

visando a obtenção de planos mais flexíveis ou robustos, capazes de suportar 

os diferentes cenários futuros produzindo uma melhor estratégia de expansão 

para o sistema;  

• Incluir análises de fluxo AC a posteriori para que os melhores planos 

encontrados sejam avaliados também em relação ao perfil de tensão e ao 

suporte de reativos.
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