
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – PPGEL 

 

 

OTIMIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESERVA GIRANTE EM 

SISTEMAS DE GERAÇÃO COM ELEVADA PENETRAÇÃO 

DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Marco Antônio Silva Pereira 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio da Fonseca Manso 

Coorientador: Prof. Dr. Warlley de Sousa Sales 

 

Dissertação submetida ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – PPGEL, 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Engenharia Elétrica. 

 

 

Maio de 2017 

São João del-Rei – MG – BRASIL  



Marco Antônio Silva Pereira 

 

 

OTIMIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESERVA GIRANTE EM 

SISTEMAS DE GERAÇÃO COM ELEVADA PENETRAÇÃO 

DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio da Fonseca Manso 

Coorientador: Prof. Dr. Warlley de Sousa Sales 

Prof. Dr. Leonardo Willer de Oliveira 

Prof. Dr. Leonidas Chaves de Resende 

 

São João del-Rei, 19 de maio de 2017.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos amigos 

e familiares que estiveram presentes 

e acreditaram em sua concretização.  



AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus por iluminar o meu caminho e por me proporcionar 

a oportunidade de realizar este trabalho. 

A todos os professores do programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – 

PPGEL. Em especial aos professores e orientadores Luiz Antônio da Fonseca 

Manso e Warlley de Sousa Sales, pelo apoio, pelos ensinamentos e conselhos, 

pelas críticas e sugestões, pela confiança e pelo exemplo profissional a ser seguido. 

Aos meus amigos e colegas que sempre estiveram dispostos a ajudar nos 

momentos de dificuldades e por compartilharem conhecimentos, dúvidas, etc. 

Aos meus pais Luiz Carlos e Maria Antônia pelo incentivo e dedicação. Aos meus 

avós Sebastião e Marciana pelo carinho e palavras de sabedoria. A minha irmã 

Camila por estar sempre ao meu lado. A minha namorada Cíntia pelo apoio e 

companheirismo. 

 



RESUMO 

Para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de potência, dentro de 

padrões aceitáveis de confiabilidade, é essencial que os níveis de reserva girante 

sejam cuidadosamente dimensionados. Devido à extensa quantidade de variáveis 

aleatórias envolvidas nos sistemas de potência, a reserva girante é mais 

adequadamente dimensionada utilizando-se métodos probabilísticos. A maioria 

destas metodologias, entretanto, é adequada somente para as análises de curto-

prazo, quando os operadores conhecem a priori a configuração de geradores 

disponíveis para atender a carga. Nos estudos de longo prazo, não se sabe 

exatamente sequer a configuração de geradores que estará disponível para cada 

período de tempo. Portanto, é imprescindível levar em consideração o processo de 

falha e reparo das unidades geradoras, os erros na previsão da demanda e a 

indisponibilidade de recursos energéticos (e.g., água e vento). Esse tipo de análise é 

bem difundido nos estudos da reserva de capacidade estática, mas raramente é 

adotado nos estudos de reserva girante. 

Com o aumento da participação das fontes de origem renovável na matriz 

energética, sobretudo as intermitentes, estudos foram conduzidos para avaliar o 

impacto da penetração destas fontes na reserva girante dos sistemas de geração, 

tendo em mente um horizonte de longo prazo. Visando aprimorar as metodologias 

encontradas na literatura, nas quais um único montante de reserva girante é 

especificado para todo o período de análise, esta dissertação propõe a incorporação 

de uma meta-heurística (Algoritmo Genético) para a determinação dos montantes 

ideais de reserva girante em função de diferentes patamares da carga (leve, média e 

pesada), bem como para diferentes estações do ano. A ideia central é determinar os 

melhores níveis de reserva para cada perfil de carga, levando em consideração a 

flutuação de potência das fontes renováveis. A metodologia é aplicada em três 

sistemas testes: IEEE RTS-96, IEEE RTS-96H e IEEE RTS-96HW. 

  



ABSTRACT 

To ensure proper functioning of power systems, within acceptable reliability 

standards, it is essential that the spinning reserve levels be carefully dimensioned. 

Due to the extensive amount of random variables involved in power systems, the 

spinning reserve is more adequately sized using probabilistic methods. Most of these 

methodologies, however, is only suitable for short-term analysis, when the operators 

know in advance the configuration of generators available to supply the load. In long-

term studies, it is not even known exactly the configuration of generators that will be 

available for each time period. Therefore, it is essential to take into consideration the 

failure and repair process of generating units, errors in demand forecasting and the 

unavailability of energy resources (e.g., water and wind). This type of analysis is very 

widespread in static capacity reserve studies, but is rarely adopted in spinning 

reserve studies.  

With the increase in the participation of renewable sources in the energy matrix, 

especially the intermittent, studies were conducted to evaluate the impact of 

penetration of these sources on the spinning reserve of generation systems, bearing 

in mind a long-term horizon. Aiming to improve the methodologies found in the 

literature, in which a single amount of spinning reserve is specified for the entire 

period of analysis, this dissertation proposes the incorporation of a meta-heuristic 

(Genetic Algorithm) to determine the ideal amounts of spinning reserve according to 

different load levels (light, medium and heavy), as well as for different seasons of the 

year. The central idea is to determine the best reserve levels for each load profile, 

taking into account the power fluctuation of renewable sources. The methodology is 

applied in three test systems: IEEE RTS-96, IEEE RTS-96H and IEEE RTS-96HW.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um sistema elétrico de potência possui a finalidade de garantir, da forma mais 

econômica possível, o suprimento de energia elétrica de seus consumidores 

respeitando níveis aceitáveis de qualidade e continuidade do serviço prestado. No 

entanto, os componentes constituintes do sistema, tais como geradores, 

transformadores e linhas de transmissão estão sujeitos a falhas de operação, 

podendo, assim, acarretar em distúrbios e interrupções no fornecimento da energia 

[A01]. Outros fatores que afetam a continuidade e qualidade do serviço são as 

manutenções dos equipamentos, a indisponibilidade dos recursos energéticos e 

possíveis aumentos de carga dos consumidores [S09]. 

Para minimizar os efeitos das incertezas associadas ao fornecimento de energia 

elétrica e, desta maneira, atender aos consumidores de forma apropriada, mantém-

se uma determinada margem de geração acima da demanda prevista. Essa margem 

é denominada como reserva de capacidade de geração e pode ser conceitualmente 

dividida em duas partes: reserva de capacidade estática e de capacidade operativa, 

de acordo com o horizonte do planejamento da expansão e operação dos sistemas 

elétricos [BA96]. 

A reserva de capacidade estática está associada com a avaliação das necessidades 

do sistema em longo prazo que, em termos gerais, refere-se à capacidade que deve 

ser planejada para que a demanda prevista para o futuro seja suprida. A reserva de 

capacidade operativa, entretanto, está tradicionalmente associada com os requisitos 

necessários para atender um determinado nível de carga em curto prazo. Estes 

requisitos são fornecidos por unidades geradoras sincronizadas, ou seja, em 

prontidão para atendimento, ou que podem ser sincronizadas em tempo hábil caso 

ocorra insuficiência de geração [S09]. 

O correto dimensionamento da reserva de geração é, portanto, insumo fundamental 

para que um sistema elétrico seja capaz de desempenhar sua função [BA96]. No 

âmbito da expansão dos sistemas de potência, determina-se onde e quando os 

reforços (e.g., unidades de geração, linhas de transmissão, etc.) devem ser 
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adicionados para assegurar os requerimentos de reserva estática [PB92]. Na 

operação, considerando a configuração do sistema existente, o objetivo é programar 

adequadamente as unidades geradoras para suprir a demanda prevista para as 

próximas horas. Deste modo, mantém-se um nível suficiente de reserva operativa 

para garantir o fornecimento ininterrupto de energia [S09]. 

Este trabalho aborda o dimensionamento dos níveis ideais de reserva operativa em 

sistemas de geração, mais especificamente, a parcela denominada como reserva 

girante. Esta parcela da reserva operativa é responsável por cobrir a perda de 

unidades sincronizadas ou a ocorrência de qualquer distúrbio inesperado que 

ocasione déficit de geração [S09]. 

Para dimensionar os montantes apropriados de reserva, é necessário empregar 

metodologias capazes de avaliar a confiabilidade de diversas configurações do 

sistema e os custos inerentes a seus respectivos funcionamentos. Desta forma, 

seleciona-se, dentre as configurações analisadas, a mais adequada para mitigar o 

risco de não suprimento da demanda [G12]. Tal risco pode ser minimizado ao 

comissionar corretamente a capacidade de reserva de geração. Cabe ressaltar, no 

entanto, que uma quantidade de reserva elevada, apesar de minimizar os riscos 

associados à insuficiência de geração, pode requerer altos investimentos que seriam 

refletidos na tarifa de energia do consumidor. Em contrapartida, manter uma 

pequena margem de reserva pode acarretar em baixos níveis de confiabilidade, o 

que aumentaria o risco de cortes de carga [LA07]. 

A avaliação de cada configuração é normalmente obtida pela análise da 

probabilidade do sistema não conseguir suprir a demanda prevista. Deste modo, a 

definição do grau de confiabilidade recai sobre o problema das concessionárias 

terem o conhecimento do nível adequado de risco para o sistema que elas operam e 

serem capazes de modelar os elementos do mesmo [SMS14, S15]. Inicialmente, 

esta análise era realizada através de critérios puramente determinísticos. Embora 

estes critérios sejam de fácil compreensão e aplicação, os mesmos são falhos por 

não levarem em consideração a natureza estocástica dos sistemas de potência. 

Esse aspecto torna-se mais acentuado quando uma parcela significativa da matriz 

energética é de origem renovável (e.g., eólica). Fato que é decorrente da natureza 
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intermitente dessas fontes que aumentam, consideravelmente, as incertezas 

envolvidas no processo de avaliação. 

Os métodos probabilísticos, por outro lado, têm-se mostrado hábeis para lidar 

explicitamente com a extensa quantidade de variáveis aleatórias envolvidas nos 

sistemas de potência (e.g., taxa de falha, erros de previsão de demanda, etc.) [S09]. 

Recentemente, as metodologias adotadas em [MPRFL09, LSMB10] apresentaram 

resultados satisfatórios, no âmbito da avaliação dos requisitos de reserva de 

geração, por modelarem de forma detalhada as características de sistemas elétricos 

com elevada penetração de energias renováveis. Tais metodologias são baseadas 

na técnica probabilística denominada simulação Monte Carlo sequencial (SMCS). 

A escolha da configuração mais adequada deve considerar, tendo em vista os 

pontos apresentados, um equilíbrio entre os benefícios de um sistema confiável e os 

custos adicionais para obtê-lo [C14]. No passado, esta escolha era baseada na 

experiência dos planejadores/operadores do sistema e em alguns parâmetros 

específicos, tais como: capacidade da maior unidade geradora em operação, 

porcentagem da carga ou uma função que considere simultaneamente essas duas 

alternativas [WW96, GMBK99]. Em [MPRFL09, LSMB10], por exemplo, adota-se um 

único montante de reserva girante para todo o período de análise. Esse 

procedimento, entretanto, pode nem sempre produzir soluções satisfatórias, pois 

não é possível saber o nível de adequação adquirido em diferentes intervalos do 

período de operação em análise. Este aspecto ganha relevância na medida em que 

é ampliada a participação das fontes de energias renováveis na matriz energética 

dos sistemas de potência. Sendo assim, torna-se conveniente utilizar técnicas de 

otimização (e.g., meta-heurísticas) para determinar, a partir de índices quantitativos 

do risco de ocorrer falhas no atendimento da demanda, os montantes de reserva 

apropriados para intervalos ou subperíodos específicos da operação do sistema 

considerado. 

Visando aprimorar as ideias incialmente adotadas em [MPRFL09, LSMB10], este 

trabalho propõe o desenvolvimento de um algoritmo, baseado em SMCS, para a 

avaliação da reserva de geração de sistemas elétricos de potência. A presente 

proposta compreende a incorporação de uma meta-heurística (algoritmo genético) 
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para a determinação dos montantes ideais de reserva girante em função de 

diferentes patamares de carga (leve, média e pesada), bem como para diferentes 

estações do ano. A ideia central é determinar os melhores níveis de reserva para 

cada perfil de carga, levando em consideração a flutuação de potência das fontes 

renováveis. 

1.2 – DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

Não se sabe ao certo quando as primeiras técnicas probabilísticas foram 

empregadas para avaliar a confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Pode-se 

dizer, entretanto, que o interesse por metodologias capazes de lidar com a natureza 

estocástica do problema tornou-se evidente a partir de meados da década de 1930, 

pois vários trabalhos sobre o tema foram publicados desde então [G12]. Os 

principais trabalhos desenvolvidos foram, ao longo dos anos, documentados por 

bibliografias publicadas em 1972 [B72], 1978 [APM78], 1984 [ABL84], 1988 

[ABSS88], 1990 [SLBE90], 1994 [ABBG94], 2001 [BFB01] e 2002 [BBK02]. 

Os trabalhos apresentados entre os anos 1945 e 1960 [C47, L47, LW47, C50, S51, 

AC57], são as abordagens precursoras que estruturam os métodos usados, nos dias 

de hoje, para a avaliação da confiabilidade dos sistemas de potência. Todos estes 

trabalhos tinham um objetivo em comum, que era aplicar métodos probabilísticos 

para auxiliar no planejamento de longo prazo, i.e., dimensionamento da reserva 

estática [A03]. Tais metodologias eram, em sua maioria, baseadas no cálculo de 

índices de perda de carga, tais como: LOLE (Loss of Load Expectation) e EENS 

(Expected Energy not Supplied) [BA96]. O cálculo desses índices era realizado por 

meio de uma tabela de probabilidades das capacidades indisponíveis de geração 

(COPT – Capacity Outage Probability Table) que era combinada com um modelo 

apropriado da curva de carga horária do sistema. 

O primeiro trabalho pertinente ao dimensionamento da reserva operativa foi proposto 

em 1963 [ABCHJS63] por engenheiros responsáveis pelo sistema interligado 

Pennsylvania – New Jersey – Maryland. O método proposto, denominado PJM, tinha 

o intuito de determinar os requisitos de reserva operativa necessários para que a 

confiabilidade do sistema se mantivesse constante ao longo de um período 
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específico de tempo. Para tal, à medida que a carga do sistema e/ou as condições 

do parque gerador variavam, tornava-se necessário avaliar a probabilidade de falha 

no atendimento da demanda para verificar se as unidades sincronizadas atendiam a 

um limite de risco preestabelecido. Este limite era mantido constante ao longo da 

operação do sistema. 

O procedimento básico adotado pelo método PJM consiste em comissionar 

unidades geradoras até que o limite de risco seja satisfeito. Considera-se que dentro 

de um determinado intervalo de tempo, referido na literatura como lead time (tempo 

de retardo), não é possível adicionar novas unidades de geração, caso ocorra perda 

de alguma máquina ou uma elevação imprevista da demanda. O cálculo do risco 

associado à configuração de geradores sincronizada é obtido por uma tabela similar 

à COPT, cuja probabilidade de uma dada unidade falhar e não ser reparada durante 

o lead time (ORR – Outage Replacement Rate) é utilizada para determinar a 

capacidade de geração disponível. A principal desvantagem deste método é que o 

índice calculado fornece uma estimativa de risco apenas no final do lead time e não 

considera os riscos associados aos estados que o sistema pode transitar durante 

esse intervalo. Considera-se, também, um nível de risco uniforme, o que não é 

adequado, visto que a cada instante o sistema pode apresentar um comportamento 

diferente. Deste modo, o nível de risco também será diferente, além de haver a 

possibilidade de seu valor não ser coerente com a realidade por ser preestabelecido 

de forma subjetiva [A03]. 

Nos anos seguintes, novas considerações foram propostas com o intuito de fazer 

análises adicionais que não eram abordadas pelo método PJM de 1963. Em [BJ71], 

perdas parciais de capacidade das unidades geradoras foram modeladas através de 

uma nova taxa, denominada MORR (Modified Outage Replacement Rate), que é, 

essencialmente, uma modificação da ORR. Em 1972, alguns trabalhos foram 

publicados com o objetivo de considerar o efeito de diferentes tipos de unidades, tais 

como as unidades de partida rápida e de reserva quente [BJ72a, BJ72b, P72]. O 

termo reserva quente é utilizado para designar as unidades térmicas nas quais o 

turbo-gerador é desligado, mas a caldeira permanece aquecida para que o tempo 

necessário para iniciar tais máquinas seja menor. Estas metodologias abordaram, 
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ainda, como as curvas das áreas de risco e das funções de segurança devem ser 

usadas para a determinação da reserva operativa e níveis de risco do sistema. 

Entre 1972 e 1988, conceituou-se a divisão da reserva operativa de acordo com o 

tempo que as unidades geradoras necessitam para realizar a tomada de carga no 

sistema [LCCRR75]. Sendo assim, as máquinas são classificadas para satisfazer as 

necessidades de cada parcela da reserva, permitindo-se construir curvas das áreas 

de risco do sistema de forma mais apropriada. A maioria das metodologias 

publicadas neste período teve o mesmo propósito e suas técnicas são semelhantes, 

ou seja, todas determinam a reserva operativa de um sistema através de um índice 

de risco preestabelecido e levam em consideração os riscos dos intercâmbios 

através de uma rede de interligação [A03]. 

Em 1988 [BC88], é proposta uma metodologia para determinar a distribuição 

coerente dos montantes de reserva girante em sistemas interligados multiáreas. A 

reserva girante é resultado da divisão da reserva operativa e representa as unidades 

que estão sincronizadas sob o controle de um regulador de velocidade. A principal 

questão a ser resolvida era definir o conjunto de unidades a serem comissionadas 

em cada sistema para atingir o nível de risco especificado no ponto de interligação. 

Essa metodologia adota dois índices de risco para o dimensionamento da reserva 

girante: um índice de risco para o sistema independente (SSR– Single System Risk) 

e o outro para o sistema interligado (ISR – Interconnected System Risk). 

Considerando os dois índices de risco adotados em [BC88], deve-se comissionar as 

unidades de cada sistema até que o critério de risco SSR seja satisfeito, 

individualmente, para todos os sistemas. Em seguida, consideram-se as 

contribuições das interligações e obtém-se o índice de risco do sistema interligado 

(ISR). Para o sistema, cujo ISR esteja mais distante do valor desejado, uma nova 

unidade geradora é sincronizada. Se todos os sistemas apresentarem um ISR 

elevado, as próximas unidades devem ser sincronizadas de acordo com uma ordem 

de mérito definida, previamente, para o sistema. Esse procedimento é repetido até 

que todos os sistemas sejam capazes de satisfazer o ISR. Apesar de ser capaz de 

determinar os montantes de reserva em sistemas interligados, a metodologia 

adotada apresenta restrições na representação dos componentes do sistema, 
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sobretudo para aspectos com dependência cronológica, tais como a flutuação de 

capacidade de fontes intermitentes de energia renovável (e.g., geração eólica). 

Alguns anos depois, em 1994 [BF94], foi proposta uma metodologia capaz de 

associar critérios determinísticos com índices de risco probabilísticos. Neste artigo, 

diferentes estados operativos do sistema de geração são classificados de forma 

simplificada, baseando-se no modelo sugerido em [BK92] que identificava a 

probabilidade de o sistema operar em cada um dos estados: normal, alerta, 

emergência e extrema emergência. 

A estrutura proposta em [BF94] divide os estados operativos do sistema em três 

grupos: saudáveis, marginais e de falha. Esta divisão é incorporada no método PJM, 

sendo que em cada estado de capacidade em análise aplica-se um critério 

determinístico, por exemplo, a perda da maior máquina sincronizada. Desse modo, 

os estados saudáveis representam os estados capazes de suportar a perda da 

maior máquina sincronizada sem haver a necessidade de cortes de carga. Os 

estados marginais atendem à demanda requerida, porém há corte de carga na 

ocorrência da perda da maior máquina sincronizada. Por fim, se a geração 

sincronizada for insuficiente para atender a carga, configura-se um estado de falha. 

Considerando esta classificação, é necessário que o montante de geração 

sincronizada seja programado de forma que o risco de falha e a probabilidade de 

residência na região saudável satisfaçam aos valores limites estabelecidos. 

Em 1995 [KB95], a ideia de utilizar diferentes índices de risco foi novamente 

empregue, desta vez em sistemas compostos por geração e transmissão de energia 

elétrica. Para tal, foram consideradas as restrições de capacidade e as falhas do 

sistema de transmissão que contribuíram para impactar, significativamente, nos 

índices de risco obtidos. Nessa metodologia, os conceitos de estados operativos, 

que foram sugeridos em [BK92], são utilizados para identificar a probabilidade de o 

sistema operar em diferentes estados. 

Em 1996 [FBA96], foi proposta uma metodologia para avaliar o nível de resposta da 

reserva girante em sistemas de geração. Esta avaliação é obtida através de um 

índice, denominado estado de risco do tempo de resposta da geração (GSRSR – 

Generating System Response State Risk), que é utilizado para determinar a 
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alocação da reserva girante entre as unidades sincronizadas, conforme um critério 

de tempo de resposta satisfatório. Considerando que os conceitos da divisão dos 

estados operacionais empregados em [BF94] são também adotados em [FBA96], o 

critério a ser satisfeito pode ser um valor preestabelecido de risco de não haver 

margem de reserva com tempo de resposta adequado (GSRSR), uma probabilidade 

de residência na região saudável ou uma combinação de ambos. 

O aspecto econômico da operação dos sistemas elétricos passou, com o aumento e 

a diversificação do setor elétrico, a ser objeto de vários estudos. Como os montantes 

de reserva de geração têm impactos significativos no custo da operação, determinar 

a reserva girante estritamente necessária para garantir a confiabilidade do sistema 

torna-se imprescindível para que as concessionárias se mantenham em um 

ambiente competitivo. Em 1999 [GMBK99], é proposta uma metodologia para 

programar as unidades geradoras com o propósito de minimizar o custo total de 

produção (e.g., gastos com combustíveis), mantendo o índice de risco em nível 

aceitável. Os conceitos abordados pelo método PJM foram integrados com o método 

de relaxação de Lagrange, que é o algoritmo responsável pela programação das 

unidades em cada intervalo de tempo. Também nesse trabalho as incertezas da 

carga são levadas em consideração para obter o índice de risco, o qual é 

comparado com um índice preestabelecido e, caso necessário, adicionam-se 

unidades para atender os requisitos de reserva girante. A técnica baseia-se na 

relação custo/benefício para incrementar a reserva girante até que seu custo 

marginal exceda o benefício requerido. Portanto, o custo marginal da reserva deve 

ser comparado com a redução no custo de interrupção, o qual é estimado pelo 

produto da energia não suprida e o custo unitário da perda de carga. Apesar de 

apresentar contribuições importantes para o dimensionamento da reserva girante, 

esta metodologia mostrou-se adequada somente para estudos de curtíssimo prazo 

(e.g., 24 horas).   

Em 2007 [OK07], é proposta uma metodologia para reduzir o esforço computacional 

necessário para realizar a programação das unidades. Sugere-se a realização de 

uma pré-otimização dos requisitos de reserva, com o objetivo de determinar, para 

cada hora, o montante de reserva girante que minimize o custo total de operação, o 

qual é composto pelos custos de produção e o custo associado ao não suprimento 



9 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

da demanda. Posteriormente, os montantes de reserva determinados na pré-

otimização são utilizados como dados de entrada para o algoritmo de programação 

das unidades geradoras. 

Devido às peculiaridades dos métodos de dimensionamento da reserva girante 

apresentados, os mesmos são adequados somente para as análises de curto-prazo, 

quando os operadores conhecem a priori a configuração de geradores disponíveis 

para atender a carga. Nos estudos de longo prazo, não se conhece nem mesmo a 

configuração de geradores que estará disponível para cada período de tempo. 

Portanto, é imprescindível levar em consideração o processo de falha e reparo das 

unidades geradoras, os erros na previsão da demanda e a indisponibilidade de 

recursos energéticos (e.g., água, vento, etc.). Esse tipo de análise é bem difundido 

nos estudos da capacidade de reserva estática [BA96, LMC91], mas raramente é 

adotado nos estudos de reserva girante. 

Recentemente, com o aumento da participação das fontes de energias renováveis 

na matriz energética, estudos considerando um período anual de operação, foram 

conduzidos para avaliar o impacto da penetração destas fontes na reserva de 

potência operativa dos sistemas de geração, tendo em mente um horizonte de longo 

prazo (i.e., 10 anos à frente) [MPRFL08, MPRFL09]. Nesses estudos, foi utilizado o 

método de simulação Monte Carlo sequencial em conjunto com modelos 

apropriados para representar a flutuação das capacidades das fontes renováveis 

(e.g., hidráulica, eólica, solar, etc.). Foram adotadas, entretanto, algumas 

simplificações na representação das unidades geradoras e nas regras que 

representam as estratégias de operação. As propostas [MPRFL08, MPRFL09] foram 

melhoradas, visando uma representação mais detalhada da programação dos 

geradores em [LSMB10] e uma redução do tempo computacional em [S15]. 

Em [MPRFL08, MPRFL09, LSMB10] um único montante de reserva girante é 

especificado para todo o período em análise. Entretanto, esta abordagem não é 

muito aprofundada, visto que, dependendo das características dos sistemas 

elétricos, níveis diferentes de reserva podem ser convenientemente dimensionados 

para alcançar economia sem comprometer a confiabilidade dos sistemas. Neste 

sentido, têm surgido vários estudos para otimizar os montantes de reserva girante 
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em sistemas com elevada penetração de fontes de energia de origem renovável 

[LT12, YWXTYS14, P15]. Em termos gerais, estas metodologias abordam a 

minimização do custo de energia, da reserva girante e de possíveis cortes de carga 

considerando, contudo, um horizonte de planejamento em curto-prazo. 

A revisão das principais contribuições pertinentes à avaliação dos requisitos de 

reserva de capacidade em sistemas de geração, presentes neste capítulo, serviu 

para verificar que a reserva operativa é um aspecto ainda pouco discutido nos 

estudos de expansão dos sistemas elétricos. Normalmente, os estudos de expansão 

são abordados sem a preocupação com os efeitos que podem ser refletidos na 

reserva operativa, embora seja notório que seu desempenho é afetado por ações de 

longo prazo. A presente proposta busca aprimorar as metodologias sugeridas em 

[MPRFL08, MPRFL09, LSMB10] que, apesar de abordarem o dimensionamento da 

reserva girante em um horizonte de longo prazo, utilizam a especificação de um 

único montante de reserva girante para todo o período de análise. 

Neste trabalho de dissertação, propõe-se o uso de uma metodologia baseada em 

simulação Monte Carlo sequencial, na qual um algoritmo genético é incorporado 

para determinar os montantes ideais de reserva girante para atender as 

necessidades de diferentes patamares de carga, especificada como carga leve, 

média e pesada. Para que esta abordagem seja condizente com a flutuação de 

potência proveniente das fontes de origem renovável, determinam-se montantes de 

reserva também em função das estações do ano, pois estas produzem efeitos 

significativos nos recursos energéticos (e.g., água, vento) que são requisitos básicos 

para o funcionamento das fontes renováveis. Além disso, diferentes ordens de 

mérito para o despacho das unidades geradoras podem ser adotadas a cada 

estação do ano. 

1.3 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, cujos conteúdos estão 

resumidamente descritos em seguida. 

O presente capítulo apresentou uma contextualização do problema de 

dimensionamento da reserva de capacidade operativa em sistemas de geração, bem 
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como os objetivos propostos para aprimorar as técnicas, adotadas neste 

dimensionamento, frente à elevada penetração de fontes de energia de origem 

renovável. Foi apresentada uma breve revisão da literatura acerca dos principais 

trabalhos, pertinentes ao tema, que foram realizados ao longo dos anos. As 

principais vantagens e características, além de algumas de suas limitações, foram 

sucintamente citadas com o intuito de expor, em termos gerais, as contribuições 

desta dissertação. 

O Capítulo 2 retrata os principais conceitos utilizados no dimensionamento 

probabilístico das reservas de capacidade estática e girante. Destaca-se a 

modelagem dos elementos constituintes dos sistemas de geração e a obtenção dos 

índices, empregados na avaliação da confiabilidade, através de métodos analíticos e 

de simulação, tais como: enumeração de estados, simulação Monte Carlo não 

Sequencial e simulação Monte Carlo Sequencial. 

O Capítulo 3 é responsável por caracterizar os princípios básicos utilizados nos 

métodos de otimização. Dentre estes, enfatiza-se o algoritmo genético (AG) que, por 

ser utilizado na presente dissertação para otimizar os montantes de reserva girante, 

é descrito de forma detalhada. Ainda neste capítulo, é apresentada a metodologia 

proposta para o dimensionamento apropriado da reserva girante em sistemas de 

geração. Caracterizam-se a divisão da carga em diferentes patamares, a 

composição dos indivíduos e os parâmetros fundamentais do algoritmo sugerido. 

No Capítulo 4, o algoritmo desenvolvido é aplicado em três sistemas testes: IEEE 

RTS-96 [IEEE99], IEEE RTS-96H e IEEE RTS-96HW. Os dois últimos sistemas são 

derivados do sistema IEEE RTS-96 para contemplar flutuações de potência 

hidráulica (IEEE RTS-96H) e, além disso, os impactos decorrentes de uma elevada 

penetração de parques de geração eólica (IEEE RTS-96HW). 

Por fim, o Capítulo 5 relata as principais contribuições deste trabalho e as 

conclusões referentes à metodologia desenvolvida. São apresentadas, ainda, 

perspectivas para trabalhos futuros correlatos aos temas abordados. 

 



 

CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO DA RESERVA DE CAPACIDADE DE 

GERAÇÃO 

2.1 – INTRODUÇÃO 

O dimensionamento dos requisitos de reserva de capacidade de geração é essencial 

para que os sistemas elétricos atendam a demanda de forma adequada, ou seja, 

com níveis aceitáveis de qualidade e confiabilidade. Deve-se considerar, entretanto, 

o menor custo possível para que tarifas elevadas não sejam repassadas aos 

consumidores. Estes aspectos devem ser avaliados cuidadosamente, pois diminuir 

os riscos associados à insuficiência de geração, ao se adotar uma quantidade 

elevada de reserva, pode requerer altos investimentos [LA07]. 

O processo de dimensionamento da reserva de geração está relacionado com o 

planejamento da expansão e operação dos sistemas elétricos. Do ponto de vista da 

expansão, determinam-se os reforços em geração que devem ser adicionados para 

atender a demanda prevista para o futuro [PB92], e do ponto de vista da operação, 

unidades geradoras são programadas para suportar imprevistos que acarretem em 

déficit de geração [S09]. De modo geral, este problema pode ser dividido em duas 

partes: determinação dos montantes de reserva operativa e de reserva estática. 

Existem, na literatura, diversos métodos utilizados para auxiliar o processo de 

determinação do montante apropriado de reserva de geração operativa e estática 

dos sistemas elétricos. Estes métodos, em sua maioria, são baseados na avaliação 

da confiabilidade que os elementos dos sistemas oferecem no atendimento da 

demanda. Inicialmente, critérios puramente determinísticos eram empregados neste 

processo. Tais critérios, entretanto, por desprezar a natureza estocástica do 

problema [S09], podem não garantir o nível de confiabilidade desejado para a 

operação do sistema. Técnicas probabilísticas se mostram mais adequadas ao 

considerar parâmetros operativos dos componentes do sistema, tais como taxa de 

falha e indisponibilidade. O presente capítulo apresenta uma breve descrição dos 

índices de confiabilidade em sistemas de geração e das principais técnicas 

probabilísticas utilizadas para obtê-los. 
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2.2 – CAPACIDADE DE RESERVA ESTÁTICA 

No dimensionamento probabilístico da reserva estática de geração, é necessário 

calcular índices que meçam a adequação do sistema, ou seja, a capacidade de 

atendimento da carga. Com este objetivo, considera-se que toda a geração e toda a 

carga do sistema estão concentradas em uma única barra, conforme a Figura 2.1. 

Isto significa supor que não existem restrições de transporte de energia e que as 

linhas de transmissão são totalmente confiáveis. Deste modo, o desempenho do 

sistema é medido pela comparação entre a geração disponível e a carga 

momentânea [S09]. 

 

Figura 2.1: Modelo do Sistema em Barra Única. 

A metodologia básica para a obtenção dos índices de adequação do sistema, i.e., 

índices de confiabilidade, consiste na construção de modelos matemáticos que 

representem adequadamente os comportamentos da geração e da carga do 

sistema. Estes modelos são combinados com o intuito de estabelecer um modelo de 

risco que expressa, em termos de probabilidades, a reserva de capacidade de 

geração do sistema. Deste modo, se os modelos de geração e de carga possuírem, 

respectivamente, vários estados discretos de capacidade e demanda, podem ser 

obtidas informações sobre disponibilidade, frequência e duração média de várias 

condições de reserva [M86]. Um estado de reserva pode ser definido como a 

combinação de um estado de carga e um estado de capacidade de geração. Se o 

estado de reserva for negativo, pode-se dizer que o sistema está em uma condição 

em que a carga do sistema excede a capacidade disponível e descreve, portanto, 

um estado de falha. Sendo assim, um estado em que a reserva é positiva significa 
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uma situação de sucesso para o sistema, pois este apresenta carga menor que a 

capacidade disponível de geração [G12]. 

A modelagem do comportamento estocástico dos sistemas de geração é obtida, 

normalmente, através de técnicas de Markov. Devem-se considerar, para tal, as 

variações na carga e a ocorrência de eventos aleatórios (e.g., falha de 

equipamentos, indisponibilidade de recursos energéticos, etc.) que afetam a 

capacidade disponível de geração. Um modelo de Markov a dois estados, como o 

apresentado na Figura 2.2, é frequentemente utilizado para representar as unidades 

geradoras. Modeladas desta forma, as unidades geradoras podem ser encontradas 

em dois estados operacionais: disponível (Sucesso) e indisponível (Falha) [S09]. 

 

Figura 2.2: Modelo de Markov com dois Estados. 

Para que seja possível utilizar as técnicas de Markov, o comportamento do sistema 

deve ser caracterizado por falta de memória, ou seja, os estados futuros do sistema 

não dependem das condições passadas, com exceção do estado anterior. Deste 

modo, o comportamento futuro de um sistema depende apenas do estado em que o 

mesmo se encontra. É necessário, ainda, que o processo estocástico seja 

estacionário, ou seja, a probabilidade de transição de um estado para outro é 

sempre a mesma em qualquer instante de tempo. 

Os estados operacionais, indicados na Figura 2.2, interagem entre si através de 

taxas de falha e reparo, as quais são representadas por λ e μ, respectivamente. A 

taxa de falha é dada pela razão entre o número de vezes que o gerador falha e o 

tempo total em que este permaneceu em operação. Similarmente, a taxa de reparo é 

a razão entre o número de reparos executados no gerador e o tempo total em que 

este permaneceu em reparo. Essas taxas têm dimensões de número de ocorrências 
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por unidade de tempo e são, usualmente, expressas em termos de ocorrências por 

ano, no caso dos equipamentos utilizados nos sistemas de potência. 

As probabilidades limites dos estados operacionais das unidades geradoras, assim 

como a frequência de entrada ou saída e o tempo de permanência nesses estados, 

podem ser calculadas através dos parâmetros λ e μ. No caso do modelo a dois 

estados apresentado, as probabilidades são dadas pelas Equações (2.1) e (2.2) e 

são, usualmente, referidas como: disponibilidade (A) e indisponibilidade (U) ou taxa 

de saída forçada (FOR – forced outage rate) [S09]. O parâmetro estocástico FOR é 

uma estimativa da probabilidade de que uma unidade geradora não estará 

disponível para operação no futuro [S15]. 

𝐴 =
𝜇

λ + 𝜇 
 (2.1) 

  

𝑈 = 1 − 𝐴 =
λ

λ + 𝜇 
 

(2.2) 

O funcionamento de uma unidade geradora é resultado da contribuição de diversos 

componentes auxiliares. A falha de algum destes componentes pode não resultar na 

perda total de capacidade de geração e a unidade pode continuar funcionando em 

um estado de capacidade intermediária. Deste modo, as unidades geradoras podem 

ser representadas com maior precisão por modelos de Markov com múltiplos 

estados, que são descritos em termos das taxas de transição entre todos estados 

considerados. O emprego de modelos Markovianos com múltiplos estados é 

também utilizado para representar as variações da carga ao longo do período em 

análise [S09]. 

De maneira similar aos conceitos apresentados sobre as taxas de falha e reparo do 

modelo Markoviano a dois estados, a taxa de transição entre dois estados i e j 

quaisquer (𝜆𝑖𝑗), de um modelo com múltiplos estados, pode ser interpretada como a 

razão entre o número de transições ocorridas do estado i para o estado j e o tempo 

de residência no estado i [BA92], como é mostrado na Equação (2.3). 

𝜆𝑖𝑗 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑗

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 
 (2.3) 
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2.2.1 – Modelos de Carga e de Unidades Geradoras  

A escolha de um modelo apropriado, para representar o comportamento estocástico 

da carga e das unidades geradoras que compõem os sistemas de geração, é um 

aspecto fundamental na análise de confiabilidade destes sistemas. Basicamente, 

deve-se representar o ciclo de falha e reparo das unidades e, para obter um nível de 

detalhamento maior e mais realista, pode-se representar, por exemplo, a 

disponibilidade de potência das unidades em função de seus recursos energéticos, 

tais como água, vento, radiação solar, dentre outros [S15]. 

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

utilizado para representar o processo de falha/reparo das unidades de origem 

térmica. Neste caso, assume-se que os tempos de residência nos estados são 

exponencialmente distribuídos. Para todas as centrais térmicas é assumido que a 

capacidade disponível depende unicamente da disponibilidade dos geradores [S09]. 

De modo semelhante ao que é feito para as unidades térmicas, o processo de falha 

e reparo das unidades hidráulicas é também representado por um modelo 

Markoviano de dois estados. A potência disponível das centrais hidrelétricas, 

entretanto, sofre flutuações em função da disponibilidade de água em seus 

reservatórios. O volume armazenado nestes reservatórios varia em função das 

condições hidrológicas, de políticas de coordenação hidrotérmica e gerenciamento 

da água. Para uma correta caracterização da influência desses aspectos na 

disponibilidade de potência hidráulica seria necessária uma modelagem complexa, 

envolvendo ferramentas de programação dinâmica estocástica para se determinar 

as capacidades máximas mensais de cada unidade hidráulica, com base em séries 

hidrológicas históricas. 

Um modelo simplificado pode ser obtido ao estabelecer uma relação entre a 

potência disponível e o volume de água armazenado nos reservatórios [PMGS08, 

MPRFL09]. No presente trabalho, considerou-se uma relação linear entre o volume 

médio mensal armazenado e a capacidade de potência disponível. Portanto, as 

centrais hidrelétricas têm suas capacidades alteradas mensalmente em função das 

condições de armazenamento dos reservatórios. Estas centrais estão agrupadas por 

aproveitamento, sendo que cada aproveitamento é modelado por séries hidrológicas 
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contendo valores percentuais referentes à média mensal dos volumes armazenados 

nos respectivos reservatórios [S09]. 

Os parques de geração eólica são, na maioria das vezes, compostos por conjuntos 

de dezenas de aerogeradores com características idênticas. Atualmente, a potência 

dos aerogeradores em operação varia em torno de 2 MW, havendo registros de 

unidades offshore com até 8 MW [VWS12]. A fim de simplificar a representação 

dessas unidades, elas são agrupadas e modeladas por uma unidade equivalente, a 

qual pode ser representada por um modelo Markoviano com múltiplos estados, 

conforme a Figura 2.3 [S09]. 

 

Figura 2.3: Modelo de Markov com múltiplos Estados. 

Cada aerogerador é representado por um modelo de Markov com dois estados. Para 

cada parque eólico especificam-se os valores típicos de taxa de falha, tempo médio 

de reparo e a potência nominal por unidade geradora. Na Figura 2.3, Cj representa a 

capacidade disponível associada ao estado j da unidade equivalente, e N é o 

número de unidades presentes na central. A capacidade disponível em cada estado j 

da unidade equivalente é obtida pela Equação (2.4). 

𝐶𝑗 = (𝑁 − 𝑗)×𝑃𝑛               𝑐𝑜𝑚 𝑗 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝐿 (2.4) 

Na qual Pn representa a potência nominal de cada unidade. 

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

distribuição binomial, tal como se mostra na Equação (2.5). 

𝑃(𝑗) = (
𝑁
𝑗

) ×𝑞𝑗×(1 − 𝑞)(𝑁−𝑗)         𝑐𝑜𝑚 𝑗 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝐿 
(2.5) 
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(
𝑁
𝑗

) representa o número de combinações para a ocorrência de j unidades 

indisponíveis; e o parâmetro q equivale à taxa de saída forçada das unidades (FOR). 

Para um parque que contém N unidades geradoras, a unidade equivalente teria N+1 

estados, caso nenhum controle sobre o número de estados fosse exercido. Sabendo 

que nas centrais pode haver um número elevado de unidades, é razoável que seja 

feito o controle do número máximo de estados. Sendo assim, os estados são 

truncados quando a contribuição da probabilidade associada ao j-ésimo estado na 

probabilidade acumulada é menor que uma tolerância desejada. À medida que o 

número de unidades indisponíveis aumenta os estados tornam-se cada vez menos 

prováveis. Portanto, é aceitável que o número de estados seja truncado sem que a 

precisão do modelo seja prejudicada. 

A potência produzida por um aerogerador varia continuamente ao longo do tempo, 

devido, principalmente, à influência meteorológica. As variações ocorrem em todas 

as escalas de tempo: segundos, minutos, horas, dias, meses e estações do ano. No 

entanto, estas variações são periódicas e previsíveis. Deste modo, para simular a 

influência da disponibilidade da energia primária, são utilizadas séries históricas 

[PMGS08, MPRFL09]. Primeiramente, as centrais eólicas são separadas por região 

geográfica. Para cada região é fornecido um conjunto de séries históricas referentes 

à potência média horária, em valor percentual, produzida por uma usina de geração 

eólica. Desse modo, é possível reproduzir, de forma aproximada, a flutuação 

sazonal da potência eólica, bem como as incertezas de longo prazo. 

O modelo utilizado para representar a carga do sistema consiste em aproximações 

da carga real do mesmo. Sua precisão depende da quantidade e qualidade dos 

dados disponíveis. Em seu modelo genérico, a carga é considerada como uma 

sequência cronológica de 𝑇 níveis discretos, cada um com duração ∆𝑡, por exemplo, 

de uma hora. Utiliza-se, então, um modelo markoviano não agregado com 8760 

estados para representar a carga anual. Estes estados são conectados 

sequencialmente conforme ordem de ocorrência de uma curva de carga horária 

[LMMB00]. 
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2.2.2 – Índices de Confiabilidade 

Uma vez que os elementos do sistema são devidamente modelados, é possível 

estimar os índices de confiabilidade. Os índices tradicionalmente calculados na 

análise de confiabilidade de sistemas de geração são obtidos a partir das 

probabilidades e frequências associadas aos estados de falha do sistema, i.e., 

estados em que ocorrem perdas de carga. Estes índices são medidas quantitativas 

das características de uma região ou barra do sistema e são utilizados na análise de 

suas condições operativas. Os principais índices de perda de carga (Loss of Load 

indices) são a LOLP, EPNS e LOLF. Outros índices de confiabilidade como a LOLE, 

EENS e LOLD podem ser encontrados a partir dos anteriores [G12]. A descrição de 

cada índice é dada a seguir: 

• LOLP: probabilidade de perda de carga (Loss of Load Probability). É a 

probabilidade de existir qualquer corte de carga independentemente da 

magnitude do corte. Matematicamente, é igual ao somatório das 

probabilidades individuais dos estados de reserva negativa. 

• LOLE: expectativa de perda de carga (Loss of Load Expectation). É o tempo 

total esperado durante o qual o sistema reside em estados de reserva 

negativa. Matematicamente, é obtido multiplicando a LOLP pelo número de 

horas do ano (ou período considerado): 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = 𝐿𝑂𝐿𝑃 𝑥 𝑁𝐻𝑎𝑛𝑜 (2.6) 

Em que 𝑁𝐻𝑎𝑛𝑜 é o número de horas do ano, 8760 horas/ano (365 dias). 

• EPNS: valor esperado da potência não suprida (Expected Power Not 

Supplied). Trata-se de uma indicação do valor médio da potência, usualmente 

em MW, não fornecida durante o período considerado, em decorrência da 

indisponibilidade do sistema. Matematicamente, é igual ao somatório dos 

produtos das probabilidades individuais dos estados de reserva negativa, 

pelas suas respectivas magnitudes de corte de carga. 

• EENS: valor esperado da energia não suprida (Expected Energy Not 

Supplied). É obtido multiplicando o EPNS pelo número de horas do ano (ou 

período considerado). Usualmente é dado em MWh/ano. 
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𝐸𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑃𝑁𝑆 𝑥 𝑁𝐻𝑎𝑛𝑜 (2.7) 

• LOLF: frequência média de perda de carga (Loss of Load Frequency). 

Quantifica o número médio de ocorrências de não suprimento no período. 

Usualmente é dado em ocorrências por ano (oc./ano). 

• LOLD: duração média da perda de carga (Loss of Load Duration). Quantifica 

a duração média de perda de carga (usualmente em horas). Este índice pode 

ser obtido por: 

𝐿𝑂𝐿𝐷 =
𝐿𝑂𝐿𝐸

𝐿𝑂𝐿𝐹
 (2.8) 

Outro índice importante é a LOLC (Loss of Load Cost). Este índice avalia os custos 

que as interrupções do sistema geram para a sociedade, usualmente em unidade 

monetária por ano (e.g., R$/ano) [G12]. 

A obtenção dos índices de confiabilidade pode ser alcançada por meio de métodos 

analíticos ou de simulação computacional estocástica, que se diferenciam pela 

metodologia de avaliação dos índices. Técnicas analíticas (e.g., Enumeração de 

Estados) representam o sistema através de um modelo matemático, que 

normalmente é simplificado, no qual se utilizam soluções matemáticas diretamente 

das equações do modelo para obter os índices de confiabilidade [C14]. Técnicas de 

simulação (e.g., Simulação Monte Carlo), por outro lado, estimam os índices 

reproduzindo as características reais e o comportamento estocástico do sistema. 

Este processo é realizado por uma série de simulações de experimentos aleatórios e 

pela contagem do número de ocorrências do evento de interesse [BA92]. De 

maneira geral, a representação do sistema, utilizada na implementação das técnicas 

de avaliação de confiabilidade, pode ser dividida em: representação por espaço de 

estados e representação cronológica. 

2.2.3 – Representação por Espaço de Estados 

Um sistema elétrico é descrito, considerando uma representação por espaço de 

estados, pelos estados operativos do mesmo e pelas possíveis transições de um 

estado para outro. Define-se como estado operativo do sistema a condição em que 

este se encontra em decorrência da situação momentânea de cada componente, ou 

seja, em operação, em falha ou em outra condição relevante. A mudança de estado 
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de apenas um componente já caracteriza uma transição entre estados do sistema 

[S09]. 

Cada estado do sistema pode ser representado por um vetor 𝑋 =  (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚), no 

qual 𝑥𝑚 é o estado do m-ésimo componente, com 𝑥 ∈ Ω, sendo Ω o conjunto de 

todos os possíveis estados dos componentes do sistema, incluindo a carga. Em 

geral, os algoritmos baseados em espaço de estados seguem três passos principais 

[G12]:  

1) Selecione um estado do sistema, ou seja, o estado operativo dos equipamentos 

e da carga, considerando seus respectivos modelos probabilísticos; 

2) Avalie o desempenho do estado selecionado. Se a geração total disponível não é 

capaz de atender a carga, aplicam-se medidas corretivas como, por exemplo, 

cortes de carga; 

3) Estime os índices de confiabilidade (e.g., LOLP, EPNS, etc.); se as estimativas 

apresentarem precisões aceitáveis, o processo deve ser encerrado. Em caso 

contrário, volte para o passo 1. 

O desempenho de cada estado 𝑥 avaliado por meio de funções teste, que podem 

ser representadas por 𝐹(𝑥). Tais funções têm, por finalidade, verificar se a 

configuração de unidades geradoras selecionada é capaz de suprir a carga. Os 

índices de confiabilidade são, então, calculados como o valor esperado, 𝐸(𝐹), das 

respectivas funções teste, conforme a Equação (2.9). O termo 𝑃(𝑥) corresponde à 

probabilidade de ocorrência do estado 𝑥. 

𝐸(𝐹) = ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥∈Ω

 (2.9) 

A representação por espaço de estados é usualmente empregada em duas 

metodologias de avaliação da confiabilidade de sistemas elétricos: a Enumeração de 

Estados e a Simulação Monte Carlo Não-Sequencial (SMCNS) [S15]. 

2.2.3.1 – Enumeração de Estados 

Diversas metodologias que utilizam a enumeração de estados podem ser 

encontradas na literatura, sendo que estas se diferenciam, principalmente, pelo nível 
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de detalhamento dos modelos em estados e pelo procedimento de seleção dos 

mesmos [C14]. A ideia básica é analisar todos os estados possíveis de um sistema 

elétrico verificando a capacidade de cada um no atendimento da demanda. Este 

método, entretanto, pode ser computacionalmente inviável para sistemas de grande 

porte, pois o número de estados cresce exponencialmente com o número de 

componentes do sistema [S09]. 

Os estados do sistema são descritos em termos de modelos equivalentes de 

capacidade de geração e de carga. Usualmente, a avaliação dos estados é obtida 

pela operação de convolução, que realiza uma combinação de todos os elementos 

modelados. Deste modo, a geração total e a carga do sistema são comparadas 

para, então, definir os níveis de reserva. De acordo com o método F&D proposto em 

[LMC91], cada unidade geradora 𝐺𝐾 pode ser representada pelos estados de 

capacidade de geração 𝐶𝐾, pelas probabilidades 𝑝𝐾, e pelas frequências 

incrementais, 𝑓𝐾, associadas aos estados, conforme a Equação (2.10). 

𝐺𝐾 = {𝐶𝐾; 𝑝𝐾; 𝑓𝐾} (2.10) 

A unidade geradora equivalente 𝐺 pode ser obtida pela combinação de todas as 𝑁𝐺 

unidades do sistema, representadas individualmente por 𝐺𝐾.  

De maneira análoga, a carga 𝐷 pode ser representada pelo nível momentâneo de 

potência demandada 𝐶𝐷, pela probabilidade 𝑝𝐷 e pela frequência incremental 

associada a esse nível de carga 𝑓𝐷, como mostrado na Equação (2.11). 

𝐷 = {𝐶𝐷 ; 𝑝𝐷; 𝑓𝐷} (2.11) 

Na qual 𝐶𝐷, 𝑝𝐷 e 𝑓𝐷 são vetores com dimensão 𝑁𝐷 que representam as 

características de cada nível de carga do sistema. Estas características são obtidas 

de acordo com o comportamento geral da carga, dado por uma sequência de níveis 

discretos definidos em um período de análise. Em estudos nos quais o intervalo de 

tempo considerado é pequeno, a carga pode ser modelada por apenas um nível, ou 

seja, um modelo de carga constante [C14]. 

O modelo de reserva do sistema pode ser obtido por meio da combinação entre o 

modelo de capacidade de geração 𝐺 e o modelo de carga 𝐷. Sendo assim, a reserva 
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é expressa como a diferença entre a capacidade de geração disponível e a carga do 

sistema, conforme a Equação (2.12). Para que o conceito de frequência incremental 

seja coerente com os modelos de geração e de carga, o vetor 𝐷 deve ser ordenado 

de tal forma que o estado de maior capacidade de geração esteja associado ao 

menor nível de carga, e de modo contrário, o estado de menor capacidade deve 

estar associado ao maior valor de carga [S09]. 

𝑅 = 𝐺 − 𝐷 (2.12) 

Com 𝑅 = {𝐶𝑅 ; 𝑝𝑅 ; 𝑓𝑅}, semelhante a 𝐺 e 𝐷. 

Os índices de confiabilidade da capacidade de geração, LOLP, LOLF e EPNS, são 

calculados a partir dos estados individuais de reserva de geração e carga, conforme 

as Equações (2.13), (2.14) e (2.15), respectivamente. Somente aqueles parâmetros 

dos estados (𝑟𝑘) de 𝑅 cuja reserva é negativa, i.e., os estados em que 𝐶𝑅(𝑟𝐾) =

𝐶𝐺(𝑟𝐾) − 𝐶𝐷(𝑟𝐾) < 0 devem ser avaliados. 

𝐿𝑂𝐿𝑃 = ∑ 𝑝𝑅(𝑟𝑘)

𝑁𝑅

𝑘=1

 (2.13) 

𝐿𝑂𝐿𝐹 = ∑ 𝑓𝑅(𝑟𝑘)

𝑁𝑅

𝑘=1

 (2.14) 

𝐸𝑃𝑁𝑆 = ∑ 𝑐𝑅(𝑟𝑘)×𝑝𝑅(𝑟𝑘)

𝑁𝑅

𝑘=1

 (2.15) 

O termo 𝑁𝑅 representa o número de estados em que a capacidade disponível de 

geração é inferior à carga (reserva negativa). 

Os índices de confiabilidade LOLE, EENS e LOLD podem ser obtidos pela aplicação 

direta das Equações (2.6), (2.7) e (2.8), respectivamente. Este procedimento pode 

ser adotado para avaliar a reserva estática e operativa, dependendo das 

considerações utilizadas para gerar o modelo de geração equivalente do sistema. 

Deste modo, se a geração equivalente representa todas as máquinas sincronizadas, 
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obtém-se a reserva girante. Se o modelo é referente a todas as máquinas do 

sistema, incluindo as não sincronizadas, obtém-se a reserva estática [C14]. 

2.2.3.2 – Simulação Monte Carlo Não-Sequencial  

Métodos baseados em simulação Monte Carlo (SMC) são mais atrativos que 

métodos baseados em enumeração de estados, para avaliar a confiabilidade de 

sistemas elétricos de potência de médio e grande porte. Além de apresentarem um 

esforço computacional menor, tais métodos realizam sucessivos experimentos 

computacionais envolvendo um modelo matemático-lógico que descreve, de forma 

mais coerente, o comportamento operativo do sistema. De maneira geral, as 

técnicas de SMC podem ser divididas em: sequencial e não-sequencial. 

A simulação Monte Carlo não-sequencial (SMCNS) é baseada na representação por 

espaço de estados, na qual modelos Markovianos são utilizados para descrever as 

transições entre os estados dos equipamentos e da carga. Amostram-se os estados 

do sistema de acordo com uma função distribuição de probabilidade da ocorrência 

dos estados considerados sem preocupar-se, entretanto, com a ordem de ocorrência 

dos mesmos [BA92]. É como se, aleatoriamente, fosse escolhida uma hora da 

história operativa de um sistema e, nesta mesma hora, acontecesse um evento que 

deve ser avaliado para verificar o comportamento do sistema sob esta condição, 

sem se importar com o seu estado anterior ou futuro [A03]. 

Considerando um componente representado pelo modelo Markoviano a dois 

estados, conforme a Figura 2.2, e que as probabilidades de ocorrência dos estados 

de falha (𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁) e sucesso (𝑃𝑈𝑃) são conhecidas, o estado operativo deste 

componente é determinado amostrando-se um número com distribuição uniforme 

𝑈[0,1]. Assim, o i-ésimo componente estará em operação se 𝑈𝑖  > 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖  ou estará 

em falha no caso contrário. Deste modo, determinam-se os estados de todos os 

componentes e, consequentemente, o estado do sistema [S09]. O processo de 

amostragem é repetido 𝑁𝑆 vezes e os índices são estimados, pela média amostral 

�̃�[𝐹], das funções teste apropriadas, 𝐹(𝑥𝑘), para cada estado 𝑥𝑘 amostrado, 

conforme a Equação (2.16). 
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�̃�[𝐹] =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐹(

𝑁𝑆

𝑘=1

𝑥𝑘) (2.16) 

Pelo fato de 𝐹(𝑥𝑘) ser uma variável aleatória, a sua média também será uma 

variável aleatória com variância dada por: 

�̃�[�̃�(𝐹)] =
�̃�(𝐹)

𝑁𝑆
 (2.17) 

Em que �̃�(𝐹) é a variância amostral da função 𝐹(𝑥). 

A precisão dos valores obtidos no procedimento é melhorada na medida em que o 

número de amostras analisadas aumenta. A incerteza do processo é normalmente 

representada por um coeficiente de variação 𝛽, dado pela Equação (2.18).  

𝛽 =
√�̃�[�̃�(𝐹)]

�̃�(𝐹)
𝑥100% (2.18) 

Esse coeficiente é frequentemente utilizado para verificar a convergência do 

processo de simulação [S09]. 

As expressões (2.19), (2.20) e (2.21) são exemplos de funções teste utilizadas para 

o cálculo dos índices LOLP, EPNS e LOLF, respectivamente.  

𝐹𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑥𝑘) = {
0,      𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de sucesso

1, 𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de falha
 (2.19) 

𝐹𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑥𝑘) = {
     0,      𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de sucesso

∆𝑃𝑘, 𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de falha
 (2.20) 

𝐹𝐿𝑂𝐿𝐹(𝑥𝑘) = {
    0,      𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de sucesso

∆𝜆𝑘, 𝑠𝑒 𝑥𝑘 é estado de falha
 (2.21) 

Em que Δ𝑃𝑘 representa o montante de carga cortado por insuficiência de geração no 

estado 𝑥𝑘, e Δ𝜆𝑘 representa a soma das taxas de transição do estado de falha 𝑥𝑘 

para todos os estados de sucesso que podem ser alcançados mediante uma 

transição. 
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Os passos básicos de um algoritmo de SMCNS estão apresentados a seguir 

[MPL92]: 

1) Inicie o número de sorteios 𝑁𝑆 = 0; 

2) Sorteie um vetor 𝑥𝑘 ∈ 𝑋, baseado em sua distribuição de probabilidade 𝑃(𝑥), e 

atualize 𝑁𝑆. 𝑋 é o conjunto que contém todos os estados possíveis; 

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

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

5) Calcule a incerteza relativa por meio do coeficiente de variação β da estimativa 

�̃�[𝐹]; 

6) Se β é aceitável (menor que um valor de tolerância especificado), pare; senão, 

retorne ao passo 2. 

Uma das principais vantagens do uso de SMCNS é sua capacidade de estimar 

índices para grandes sistemas de potência com facilidade, pois o número de 

amostras necessárias para estimar �̃�[𝐹], com uma dada incerteza 𝛽, é pouco 

influenciado pela dimensão do espaço de estados do sistema [PB92]. Além de 

estimar todos os índices, incluindo os índices de frequência e duração, com um 

esforço computacional significativamente menor do que a simulação sequencial, a 

SMCNS vem recebendo aprimoramentos de modo a permitir a consideração de 

alguns aspectos cronológicos, tais como diferentes padrões de comportamento da 

carga por área ou barra do sistema [ML04] e o comportamento dependente do 

tempo de alguns elementos dos sistemas de potência (e.g., nível dos reservatórios 

de água e a flutuação de capacidade de unidades eólicas) [LMFRR13]. Visando 

ampliar a flexibilidade de representação da SMCNS, surgiram as simulações 

híbridas: pseudo-sequencial [MPL94], pseudo-cronológica [LMMB00] e quase-

sequencial [G12]. 

2.2.4 – Representação Cronológica 

A maioria das técnicas baseadas na representação por espaço de estados 

desconsidera os aspectos relativos à evolução cronológica dos estados de alguns 

elementos do sistema de potência. Em decorrência deste fato, sua utilização se 

restringe a sistemas em que a dependência dos estados dos componentes com o 
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tempo é muito pequena na qual, consequentemente, não se obtém uma perda 

significativa na precisão dos índices estimados. Na representação cronológica ou 

sequencial, os estados são amostrados sequencialmente no tempo, o que permite 

reproduzir com precisão a evolução cronológica dos estados do sistema. O processo 

é semelhante ao adotado na avaliação da confiabilidade via representação por 

espaço de estados, diferenciando-se, basicamente, pela forma como os estados do 

sistema são selecionados, o que implica em diferenças conceituais na estimação 

dos índices. 

Considerando a amostragem sequencial dos estados, a avaliação dos índices de 

confiabilidade fica equivalente ao cálculo da Equação (2.22) [MPL94]. 

𝐸[𝐹] =
1

𝑇
∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (2.22) 

Em que 𝑇 representa o período da simulação e 𝐹(𝑡) é a função teste que verifica em 

qualquer instante 𝑡 se o estado do sistema é, ou não, um estado de sucesso [S09]. 

Dois estados consecutivos diferem um do outro, na representação sequencial, pelo 

estado de apenas um de seus componentes. Desta maneira, o esforço 

computacional requerido é substancialmente maior que aquele apresentado pelas 

técnicas baseadas em representação por espaço de estados. A representação 

sequencial, entretanto, é uma abordagem mais flexível, pois permite a reprodução 

direta de aspectos temporais característicos do funcionamento dos sistemas de 

potência. Além disso, é possível obter as distribuições de probabilidade associadas 

aos índices de confiabilidade e simular equipamentos não-Markovianos. Estas 

características tornam este tipo de representação apropriado para lidar com 

sistemas nos quais a cronologia de ocorrência dos eventos é fundamental para uma 

correta avaliação dos índices de confiabilidade. Um exemplo é o caso dos sistemas 

com elevada penetração de energia eólica, ou quando se deseja avaliar a reserva 

operativa [LSMB10]. 

2.2.4.1 – Simulação Monte Carlo Sequencial 

A simulação Monte Carlo sequencial ou cronológica (SMCS) é uma ferramenta, 

baseada na representação cronológica, usada para simular os processos 



28 
CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO DA RESERVA DE CAPACIDADE DE GERAÇÃO 

estocásticos da operação do sistema, através da avaliação de séries sintéticas de 

seus estados [R81]. A estimativa do valor de 𝐸[𝐹], descrito na Equação (2.22), é 

obtida pela média de amostras anuais, como mostrado na Equação (2.23). 

�̃�[𝐹] =
1

𝑁𝑌
∑ 𝐹(𝑦𝑘)

𝑁𝑌

𝑘=1

 (2.23) 

Em que: 𝑁𝑌 é o número de simulações anuais; 𝑦𝑘 é a série sintética do sistema no 

ano 𝑘 e 𝐹(𝑦𝑘) é a função que estima os índices de confiabilidade do ano 𝑘. O 

algoritmo da SMCS segue os passos descritos a seguir [MPL94]: 

1) Gere uma série sintética anual dos estados do sistema (𝑦𝑘) aplicando, 

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

considerando o modelo cronológico da carga; 

2) Analise cronologicamente cada estado 𝑥 da sequência 𝑦𝑘 e acumule os 

resultados; 

3) Calcule 𝐹(𝑦𝑘) dos valores acumulados no passo 2; 

4) Estime o valor esperado dos índices anuais por meio da média dos resultados 

encontrados nas sequências 𝑦𝑘 simuladas; 

5) Calcule os coeficientes de variação β das estimativas, utilizando a Equação 

(2.18); 

6) Verifique se o valor obtido para β é aceitável (menor que um valor de tolerância 

especificado). Em caso afirmativo pare; senão retorne ao passo 1. 

A aplicação da função teste 𝐹(𝑦𝑘) é mais simples que o uso de 𝐹(𝑥𝑘) no caso da 

SMCNS. Para avaliar os índices LOLE e EENS, por exemplo, basta calcular a 

duração total dos estados com corte de carga e o montante de energia não suprida 

no sistema ou barra, respectivamente, durante a série sintética anual. O índice LOLF 

equivale ao número total de interrupções observadas na série sintética. Os índices 

LOLP e EPNS são obtidos dividindo-se a LOLE e a EENS pelo tempo do período de 

análise e, por fim, a LOLD é obtida pela divisão da LOLE pela LOLF [S09]. 
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2.2.5 – Determinação da Reserva de Capacidade Estática 

O dimensionamento da reserva de capacidade estática está relacionado com o 

planejamento da expansão dos sistemas elétricos, durante o qual, diversas 

configurações de geradores devem ser avaliadas. Estas avaliações visam identificar 

qual alternativa de expansão, com os respectivos reforços a serem adicionados, que 

melhor atende à demanda prevista para o futuro, assegurando um nível desejado de 

confiabilidade e economia. Isto é feito a partir da obtenção dos índices de 

confiabilidade para a reserva de capacidade estática, que são normalmente 

estimados, conforme as subseções anteriores, com base na Equação (2.24). Esta 

equação verifica se a capacidade de geração disponível para cada configuração do 

sistema é capaz de atender a demanda dos consumidores. 

𝑃𝐺𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑡) − 𝐷(𝑡) < 0 (2.24) 

O termo 𝑃𝐺𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑡) representa a capacidade de geração disponível no instante 𝑡. 

Essa capacidade disponível leva em consideração as falhas dos geradores e as 

flutuações de capacidade devido à indisponibilidade dos recursos energéticos 

utilizados. O termo 𝐷(𝑡) representa a potência demandada no instante 𝑡 que pode 

estar sujeita a erros de previsão de demanda de curto e de longo prazo. 

A definição do arranjo ideal do sistema é normalmente realizada de acordo com o 

valor da LOLE ou da EENS, sendo que o limite aceitável para esses índices é dado 

pela experiência dos planejadores e análises de situações passadas. Esta 

metodologia pode resultar em investimentos elevados para manter o risco de falha 

do sistema em níveis aceitáveis, já que, na maioria dos casos, os custos envolvidos 

com as perdas ocasionadas aos consumidores não são considerados. A utilização 

do índice LOLC se mostra, então, mais adequada na avaliação das possíveis 

configurações de expansão. Isso porque este índice possibilita realizar uma análise 

econômica da confiabilidade, tornando assim, mais fácil comparar o custo de 

investimento com o custo associado ao valor da confiabilidade das alternativas 

[S09]. 
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2.3 – CAPACIDADE DE RESERVA OPERATIVA 

Os sistemas de geração são constituídos por diversos tipos de unidades geradoras 

(e.g., eólica, hidráulica, térmica), as quais apresentam diferentes custos de 

operação, pois estes dependem dos recursos utilizados em cada tipo. Com o intuito 

de manter o equilíbrio entre a geração e a carga do modo mais econômico possível, 

as usinas de geração são programadas para entrar em operação seguindo uma lista 

de prioridade, a qual é construída com base nos custos marginais de operação. 

Deste modo, é vantajoso que as unidades com baixo custo de operação sejam as 

primeiras programadas para operar, enquanto aquelas com maiores custos 

marginais sejam preparadas para operar somente quando as demais unidades não 

conseguirem suprir a demanda do sistema. 

O montante de geração programado para o atendimento da demanda deve ser 

suficiente para que exista uma margem de reserva capaz de suportar a perda de 

capacidade de geração ou aumentos súbitos na demanda, sem haver necessidade 

de cortar carga. Essa margem de reserva é denominada reserva operativa [S09]. 

Sendo assim, os estudos de planejamento da reserva operativa visam determinar a 

quantificação e alocação das unidades geradoras a serem programadas para o 

funcionamento adequado do sistema, levando em consideração os aspectos 

inerentes à operação. 

2.3.1 – Tipos de Reserva Operativa 

A capacidade de reserva operativa é classificada segundo as diretrizes econômicas 

e as regras dos órgãos regulamentadores de cada país, dependendo basicamente 

das características estruturais e necessidades específicas de cada sistema. 

Normalmente, seguem-se os padrões norte-americanos para a classificação e 

divisão da reserva operativa [NERC17]. Segundo o NERC (North American Electric 

Reliability Council), a reserva operativa pode ser dividida em quatro categorias: 

1) Reserva de regulação: serviço proveniente das unidades participantes do 

controle automático de geração (CAG), tanto no sentido de aumentar quanto 

diminuir o nível de potência gerada, com o intuito de manter o equilíbrio entre a 

geração e a carga. 
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2) Reserva girante: parcela da reserva proveniente de unidades sincronizadas e 

totalmente disponíveis, ou cargas interruptíveis que possam ser totalmente 

desconectadas em eventos de contingência de forma a repor a perda de 

unidades de geração ou suprir acréscimos de demanda. 

3) Reserva não girante: parcela da reserva operativa proveniente de unidades não 

sincronizadas, mas que podem ser conectadas ao sistema dentro de um tempo 

especificado, ou cargas interruptíveis que possam ser desconectadas do sistema 

neste tempo. 

4) Reserva de reposição: esta parcela tem definição similar à da reserva não 

girante. No entanto, a reserva não girante é composta por unidades de partida 

rápida (e.g., uma hora ou menos), enquanto a reserva de reposição utiliza 

unidades de partida lenta (tempos de partida iguais ou superiores a uma hora). 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) adota, para o Brasil, a divisão e 

classificação da reserva operativa em quatro partes, conforme se descreve a seguir 

[PVSM02, ONS07]. 

1) Reserva primária (𝑅𝑃): esta parcela visa fornecer a regulação da frequência do 

sistema através da atuação dos reguladores de velocidade das unidades 

geradoras. É constituída pela reserva girante e quantificada como 1% da 

responsabilidade de geração de cada empresa, ou seja, 1% da soma entre o 

montante de geração equivalente à carga do próprio sistema e os contratos de 

exportação, subtraindo-se os contratos de importação; 

2) Reserva secundária (𝑅𝑆): sua função é recuperar a frequência e manter os 

intercâmbios nos valores programados, quando alterados por variações de 

demanda. Esta parcela é constituída de reserva girante, composta por unidades 

participantes do CAG, e eventualmente pode ser utilizada para complementar a 

reserva terciária, quando ocorre a perda de unidades geradoras. O ONS 

determina que cada sistema seja responsável por manter uma reserva 

secundária igual a 2,5% da sua responsabilidade própria de geração, acrescida 

de 1,5% da carga própria do sistema. 

3) Reserva terciária (𝑅𝑇): parcela responsável por cobrir saídas ou limitações não 

programadas de unidades geradoras. Esta parcela de reserva também deve ser 

girante. O valor de 𝑅𝑇 é calculado a partir da determinação probabilística da 
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reserva total do sistema, considerando a diversidade do uso das parcelas 𝑅𝑃 e 

𝑅𝑆, perante o impacto da saída forçada de qualquer unidade geradora e o nível 

de risco assumido na fase de planejamento da operação; 

4) Reserva Quaternária ou complementar (𝑅𝑄): esta parcela serve de complemento 

às demais parcelas, provendo reserva para condições de operação não previstas 

pelas reservas primária, secundária e terciária. As decisões quanto à 

quantificação e locação de reserva quaternária são de responsabilidade de cada 

empresa. Sua composição é dada pela soma dos recursos disponíveis, tais como 

cargas de bombeamento, cargas que podem ser interrompidas, geração 

hidráulica ou térmica excedente e reprogramações de unidades geradoras, 

devendo estar disponível em até 24 horas. 

O enfoque deste trabalho de dissertação consiste no estudo de dimensionamento da 

reserva girante de sistemas de geração, a qual está detalhada nas subseções 

seguintes, assim como os principais métodos utilizados para a avaliação de tal 

reserva, considerando horizontes de curto, médio e longo prazo. 

2.3.2 – Reserva Girante 

A reserva girante é o serviço necessário para manter a integridade do sistema de 

potência na presença de eventos e contingências capazes de provocar insuficiência 

de geração. Esta parcela de geração deve estar sincronizada ou deve possibilitar o 

sincronismo das unidades geradoras em tempo hábil, de forma a repor a perda de 

unidades de geração ou suprir acréscimos de demanda devido a erros de previsão 

[BA96]. O procedimento geral de dimensionamento da reserva girante é realizado 

durante a programação do despacho, ou predespacho da geração, e consiste, 

basicamente, em comissionar máquinas até que um índice de risco torne-se inferior 

a um valor previamente estabelecido. 

O montante de reserva girante 𝑅 necessário para garantir um determinado nível de 

confiabilidade é obtido de acordo com a capacidade das unidades, o número de 

unidades, a confiabilidade de cada unidade despachada no intervalo de tempo, o 

nível de carga e os erros de previsão das variáveis aleatórias envolvidas, conforme a 

Equação (2.25). 
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𝑅(𝑃𝐺𝑆𝑃𝐼𝑁, 𝐷, 𝑡) = 𝑃𝐺𝑆𝑃𝐼𝑁(𝐶, 𝜆, 𝑡) − 𝐷(𝑡, 𝛿) (2.25) 

Em que 𝑃𝐺𝑆𝑃𝐼𝑁 é a potência de geração sincronizada ou que pode ser sincronizada 

dentro de um determinado intervalo de tempo; 𝐷 descreve a carga equivalente do 

sistema; 𝐶 corresponde ao vetor de capacidades das unidades de geração; 𝜆 é a 

taxa de falha dos componentes do sistema e 𝛿 representa os erros de previsão na 

determinação da carga [C14]. 

Pode-se dizer, de acordo com a Equação (2.25), que a reserva é uma variável 

aleatória e, portanto, qualquer consideração a ser feita deve incorporar seu 

comportamento estocástico. Por este motivo, critérios determinísticos não são 

coerentes para quantificar o valor da reserva de geração. Sendo assim, a 

consideração de metodologias probabilísticas tornou-se indispensável nesse 

processo [S09]. 

A determinação do montante de reserva deve ser realizada por meio da avaliação do 

risco associado aos eventos de perda de carga, sendo que o nível aceitável de risco 

depende do grau de confiabilidade desejado, do correspondente custo e dos 

benefícios obtidos ao mitigar esse risco. Portanto, não existe um valor padrão que 

possa ser aplicado a todos os sistemas [KB95]. Entretanto, dado um valor de risco 

obtido para uma configuração do sistema, sabe-se que é possível diminuí-lo 

adicionando reserva, mas o custo pode se elevar proporcionalmente [C14]. 

2.3.3 – Avaliação da Reserva Operativa a Curto Prazo 

A utilização de metodologias probabilísticas na determinação da reserva girante de 

sistemas de potência se iniciou a partir do método PJM [ABCHJS63], desenvolvido 

para o sistema interligado Pennsylvania - New Jersey – Maryland no ano de 1963. 

Por meio desse método, o montante de geração sincronizada é programado em 

função de um limite de risco preestabelecido, o qual deve ser mantido constante ao 

longo da operação do sistema. Variações dessa metodologia básica foram propostas 

em alguns trabalhos [BC88, KB95, BA96, GMBK99 e LA07]. 

O método PJM consiste em determinar o risco de uma configuração de geradores 

sincronizados ser ou não capaz de suprir a demanda prevista num intervalo de 
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tempo, durante o qual não é possível reparar ou substituir uma unidade que falhe. 

Esse intervalo de tempo é referido na literatura como tempo de retardo (lead time). A 

magnitude do tempo de retardo é determinada pelo tempo necessário para colocar 

as unidades de geração não despachadas em operação, imediatamente após a 

ocorrência de falha de outros geradores ou qualquer outro distúrbio que ocasione 

uma insuficiência de geração sincronizada, e pelo tempo requerido para o operador 

realizar mudanças nas decisões operativas (e.g., redespacho de geração). 

Os índices que medem o desempenho do sistema podem ser avaliados 

continuamente a cada período especificado, acompanhando a evolução da carga e 

as mudanças dos estados das unidades geradoras. Assumindo-se que as falhas das 

unidades e os tempos de reparos obedeçam a uma distribuição exponencial, e 

supondo-se que as unidades sejam representadas pelo modelo Markoviano de dois 

estados, conforme a Figura 2.2, a probabilidade de encontrar um gerador falhado, 

𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁(𝑇), no instante de tempo 𝑇, dado que ele estava operando em 𝑡 = 0, é: 

𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁(𝑇) =
𝜆

𝜆 + 𝜇
−

𝜆

𝜆 + 𝜇
𝑒−(𝜆+𝜇)𝑇 (2.26) 

Se o tempo 𝑇 for suficientemente pequeno de modo que não seja possível realizar 

reparos na unidade, pode-se desprezar a taxa de reparo, ou seja, 𝜇 = 0, e a 

Equação (2.26) pode ser aproximada por: 

𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁(𝑇) = 1 − 𝑒−𝜆𝑇 (2.27) 

Normalmente, o intervalo de tempo 𝑇 é da ordem de algumas horas, fazendo com 

que 𝜆𝑇 ≪ 1. Portanto, a probabilidade calculada pela Equação (2.27) pode ser 

aproximada, sem afetar a precisão do cálculo, pelo produto entre a taxa de falha e o 

tempo 𝑇, conforme a Equação (2.28). 

𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁(𝑇) ≈ 𝜆𝑇 (2.28) 

A Equação (2.28) é conhecida como taxa de reposição (ORR – Outage Replacement 

Rate), e representa a probabilidade de uma unidade falhar e de não ser substituída 

durante o período 𝑇. O ORR é similar à taxa de saída forçada FOR, diferenciando-se 
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pelo fato que o FOR é uma grandeza que não depende do tempo, enquanto que o 

ORR é um valor dependente do tempo que varia de acordo com o lead time. 

Uma tabela das capacidades indisponíveis de geração (COPT) pode ser construída 

com base nos valores de ORR das unidades. Normalmente utiliza-se um algoritmo 

recursivo, o qual emprega o método da convolução [LMC91], para construção desta 

tabela. Como a carga é modelada como constante no período de análise, o risco é 

avaliado diretamente da COPT. Considerando o planejamento da reserva a curto 

prazo, primeiramente o operador estima a máxima demanda para um dado período 

do dia. Em seguida, com base num valor de risco aceitável, as unidades disponíveis 

são combinadas uma a uma (convolução), seguindo uma ordem de mérito 

econômica, até que a probabilidade de haver corte de carga seja menor ou igual ao 

risco estabelecido. Esse processo pode ser repetido de modo a se determinar os 

montantes de reserva para vários períodos do dia. 

Diferentemente do que foi feito no método PJM tradicional, é possível considerar que 

a demanda varia com o tempo e com as incertezas em relação à sua previsão. Uma 

das formas de considerar essas incertezas é assumir a carga como uma série 

distribuída e discretizada em alguns níveis, sendo que, para cada nível de carga, 

uma probabilidade de ocorrência é associada. O risco, no intervalo de tempo 

considerado, é dado pela relação entre o risco de cada nível de carga e sua 

respectiva probabilidade de ocorrência [BA96]. 

O efeito da inclusão de unidades com diferentes “lead times”, tais como as unidades 

de partida rápida e as unidades de reserva quente, foi analisado em [BJ72a]. 

Embora os modelos sugeridos apresentem uma descrição mais detalhada das 

plantas de geração, necessita-se de uma quantidade maior de dados, que podem 

não estar convenientemente disponíveis para a determinação das taxas de transição 

entre os estados dos modelos. Considerações adicionais podem ser feitas, tais 

como a modelagem de perdas parciais de capacidade das unidades. Incluem-se, 

com este objetivo, mais estados operativos ao modelo inicial de dois estados, como 

proposto em [BJ71]. Alternativamente ao que havia sido proposto pelo método PJM 

de 1963, a modelagem pode incluir, dentro do lead time, o efeito da continuidade de 

fornecimento de potência de unidades parcialmente falhadas. Na prática, isso ocorre 
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porque muitas falhas podem ser toleradas e a unidade geradora pode operar com 

capacidade reduzida. Neste contexto, a ORR foi modificada para incluir o efeito do 

adiamento da manutenção, o que deu origem a MORR (Modified Outage 

Replacement Rate). A MORR é a ORR ponderada pelo fator 1 − ℓ, em que ℓ é a 

proporção de 𝜆 em que a manutenção pode ser adiada [BA96]: 

𝑀𝑂𝑅𝑅 = 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁(𝑇) = (1 − ℓ)𝜆𝑇 = (1 − ℓ)𝑂𝑅𝑅 (2.29) 

Obviamente, a melhoria no detalhamento do sistema torna o processo mais realista, 

entretanto, o número de estados do modelo do sistema tende a aumentar, 

requerendo um maior custo computacional, que deve ser levado em consideração 

nas metodologias adotadas no dimensionamento da reserva de geração. 

Determinar o montante de reserva girante simplesmente pelo índice de risco pode 

parecer pouco intuitivo para muitos operadores do sistema. Com o intuito de 

contornar esse problema e prover, ao operador, informações palpáveis referentes ao 

grau de adequação do sistema, foi proposta a inclusão de critérios determinísticos 

no processo de análise da reserva girante [BF94]. O critério determinístico 

comumente adotado é a perda da maior máquina sincronizada, ou seja, o sistema 

deve ser capaz de operar mesmo na perda da maior unidade geradora. Os critérios 

determinísticos podem ser facilmente incorporados no processo de avaliação da 

reserva girante utilizando o método PJM. 

2.3.4 – Avaliação da Reserva Operativa a Médio e Longo Prazo 

A avaliação da reserva operativa a curto prazo parte do princípio que, no início do 

intervalo de tempo considerado para análise, o planejador tem pleno conhecimento 

de quais unidades estão disponíveis e da máxima potência que cada uma pode 

fornecer. O problema é, portanto, determinar qual o risco de ocorrerem falhas 

algumas horas após aquele momento. 

Considerando-se um horizonte de médio a longo prazo, o operador não sabe 

exatamente quais unidades estarão disponíveis a cada período de tempo, portanto, 

a avaliação de risco deve levar em consideração a evolução cronológica do sistema. 

Este tipo de abordagem é bem difundido nos estudos de planejamento da reserva 
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estática [BA96] e [LMC91], mas raramente é mencionada para a reserva operativa 

[LMSR07]. Entretanto, com o crescimento da participação das unidades de origem 

renovável na matriz energética dos sistemas de potência, a avaliação, tanto da 

reserva estática quanto da reserva operativa, deve ser apropriadamente realizada 

para horizontes de médio a longo prazo. Neste contexto, os estudos de expansão 

dos sistemas de geração devem ser capazes de verificar os requisitos de reserva 

estática e, também, aqueles para a reserva operativa. Devido às características da 

SMCS, esta se mostra como a melhor opção para este tipo de análise. 

Em [S09], é proposta uma metodologia, baseada em SMCS, para estudo da reserva 

operativa de um sistema de geração, tendo em mente um horizonte de médio a 

longo prazo. O primeiro passo desta metodologia consiste em definir o montante 

mínimo de geração que deverá ser deixado como reserva ao longo da operação. 

Esse montante pode ser especificado por critérios determinísticos, tais como: 

percentual da carga horária; capacidade da maior máquina sincronizada; um 

montante fixo qualquer; ou pela combinação dos critérios anteriores. 

As unidades são programadas com antecedência, considerando-se um intervalo de 

24 de horas, com exceção dos casos em que, dentre as unidades disponíveis não-

sincronizadas, existam algumas com tempos de partida superiores a 24 horas. 

Nesse caso, adota-se como intervalo de programação (𝑇𝑃𝑟𝑜𝑔) um tempo igual ou 

superior ao maior tempo de partida destas unidades. As máquinas a serem 

sincronizadas seguem uma lista de ordem de mérito, previamente definida. As listas 

de ordem de mérito foram associadas a séries hidrológicas e eólicas para obter 

maior flexibilidade na representação da operação do sistema. Essa associação 

possibilita representar as mudanças nas estratégias de operação em função das 

características dos recursos energéticos. 

Na primeira hora da simulação de cada ano admite-se que todas as unidades 

necessárias para atender a carga e o critério de reserva, ou seja, a reserva de 

regulação mais reserva girante, foram iniciadas anteriormente. Esta condição indica 

que no momento inicial, as unidades já estarão prontas para suprir a carga. A partir 

deste ponto, as unidades são programadas para entrar em operação, de modo a 

satisfazer a demanda e o montante especificado de reserva para cada hora futura, 
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respeitando-se a restrição do tempo de partida. Em outras palavras, as unidades 

geradoras só poderão operar no instante de tempo 𝑡𝑖, no futuro, se a condição 

expressa em (2.30) for satisfeita. 

𝑡𝑖 − 𝑡0 ≥ 𝑇𝑆𝑡(𝑢𝑘) (2.30) 

Na qual 𝑡0 representa o instante de tempo momentâneo e 𝑇𝑆𝑡(𝑢𝑘) é o tempo de 

partida da unidade geradora 𝑘. 

Tendo em vista a redução do esforço computacional para a programação da 

geração, nesta dissertação, os tempos de partida das unidades geradoras são 

considerados todos iguais a uma hora. Desse modo, o processo de programação da 

geração proposto em [S09] é simplificado. 

No modelo de programação da geração proposto nesta dissertação, a cada instante 

de tempo t, programa-se a geração disponível para atender à carga e aos requisitos 

de reserva girante da próxima hora, visto que esse é o tempo médio considerado 

para todas as unidades estarem aptas a suprir a carga. As unidades são 

programadas seguindo-se ordens de mérito preestabelecidas.  

A cada instante t que a geração programada é posta em operação, calcula-se o 

custo da reserva girante (RC – reserve cost), conforme Equação (2.31). 

𝑅𝐶(𝑡) = [∑ 𝑃𝐺𝑖(𝑡)×𝐶𝑖
𝑆𝑝𝑖𝑛

𝑁𝑆

𝑖=1

] ×∆𝑡 (2.31) 

Na qual: 

𝑁𝑆 – número de unidades geradoras sincronizadas para atender ao critério de 

reserva girante; 

𝑃𝐺𝑖(𝑡) – potência da unidade geradora i sincronizada no instante t, para atender ao 

critério de reserva girante; 

𝐶𝑖
𝑆𝑝𝑖𝑛

 – custo do provimento de reserva girante, em US$/MWh, associado à unidade 

geradora i; 
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∆𝑡 – duração do intervalo, em horas. 

Por fim, o custo esperado da reserva girante (ERC – expected reserve cost) é 

calculado pela média aritmética das séries sintéticas da operação do sistema 

(amostradas via SMCS) ao longo do período de análise (e.g., 8760 horas). 

De modo semelhante ao que é feito na análise da reserva estática, os índices de 

confiabilidade para a reserva de capacidade operativa, especificadamente a parcela 

girante, podem ser estimados com base na Equação (2.32). 

𝑃𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑡) − 𝐷(𝑡) < 0 (2.32) 

O termo 𝑃𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑡) representa o montante de geração sincronizada, tanto para o 

atendimento da carga quanto para a composição da reserva girante, e 𝐷(𝑡) 

representa a carga demandada no instante de tempo 𝑡. A diferença básica entre a 

avaliação da reserva estática e da girante é que, no caso da reserva girante, as 

funções utilizadas para estimar os índices levam em consideração somente a 

parcela da geração disponível que se encontra sincronizada no instante de tempo 𝑡. 

Considerando a SMCS, os índices LOLE e EENS associados à reserva girante 

podem ser calculados pelas seguintes funções teste:  

𝐹𝐿𝑂𝐿𝐸
𝑆𝑃𝐼𝑁(𝑡) = {

∆𝑡,         𝑠𝑒 𝑃𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑡) − 𝐷(𝑡) < 0
0,       𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                

 
(2.33) 

𝐹𝐸𝐸𝑁𝑆
𝑆𝑃𝐼𝑁(𝑡) = {

∆𝑃𝑆𝑃𝐼𝑁×∆𝑡,            𝑠𝑒 𝑃𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑡) − 𝐷(𝑡) < 0
       0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                

 (2.34) 

Em (2.33) e (2.34), o termo ∆𝑡 equivale ao intervalo de tempo entre o instante de 

análise e o instante precedente; e o termo ∆𝑃𝑆𝑃𝐼𝑁 representa o montante de potência 

cortada devido à insuficiência de geração sincronizada. O sobrescrito “SPIN” foi 

utilizado para diferenciar os termos relacionados à reserva girante dos termos de 

reserva estática. Para o cálculo do índice LOLF, a função teste equivale ao número 

total de interrupções observadas na série sintética amostrada [S15]. Para o cálculo 

da LOLC, deve-se multiplicar o montante esperado de energia não suprida pelos 

custos associados com as interrupções.  
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2.4 – CONCLUSÃO 

De maneira geral, a modelagem dos sistemas de geração, assim como o 

comportamento de seus componentes, foi apresentada neste capítulo. Os principais 

métodos analíticos e probabilísticos utilizados na avaliação da confiabilidade de 

sistemas de geração, tais como a enumeração de estados, simulação Monte Carlo 

não-sequencial e sequencial, foram descritos em função da representação por 

espaço de estados e cronológica. Procurou-se evidenciar que os métodos 

probabilísticos são mais abrangentes, por considerarem as incertezas inerentes ao 

comportamento geral de um sistema elétrico. Este aspecto se mostra ainda mais 

relevante quando o sistema é composto por fontes renováveis de energia. 

O presente capítulo apresentou, ainda, os procedimentos básicos de avaliação da 

reserva de capacidade de geração estática e operativa. Foram apresentados os 

índices de confiabilidade, tais como LOLE e EENS, e as funções teste usadas para 

obtê-los. A determinação destes índices pode definir o grau de adequação do 

sistema e indicar se os montantes de reserva de geração são suficientes para 

atender a demanda de forma apropriada. Desta forma, os índices de confiabilidade 

auxiliam o processo de dimensionamento da reserva. 

Em relação à análise da reserva de potência operativa de sistemas de geração, este 

capítulo apresentou, primeiramente, uma descrição sucinta da divisão e 

classificação que normalmente se adota para este tipo de reserva (e.g., regulação, 

girante, não girante e reposição). Mostrou-se que, embora os estudos referentes à 

reserva operativa sejam mais voltados para análise de curto prazo, é importante 

avaliar os efeitos que podem ser adquiridos por ações de longo prazo. A 

metodologia sugerida em [S09] aborda o planejamento da reserva girante em um 

horizonte de longo prazo, entretanto, utiliza-se a especificação de um único 

montante de reserva girante para todo o período de análise. Esse procedimento, 

contudo, pode nem sempre produzir soluções satisfatórias, pois não é possível 

saber se o montante de reserva especificado é ideal para todas as situações 

operativas do sistema. Sendo assim, torna-se conveniente utilizar técnicas de 

otimização, as quais estão descritas no capítulo seguinte, para determinar os 

montantes de reserva apropriados para diversas condições do sistema. 



 

CAPÍTULO 3 – OTIMIZAÇÃO DA RESERVA GIRANTE VIA 

ALGORITMO GENÉTICO 

3.1 – INTRODUÇÃO 

A utilização de metodologias probabilísticas no dimensionamento da reserva 

operativa de geração é bastante difundida nos estudos de curto prazo. Entretanto, 

com o crescimento da utilização de fontes renováveis de energia, a avaliação, tanto 

da reserva estática quanto da reserva operativa, deve ser apropriadamente realizada 

para horizontes de médio a longo prazo. Neste contexto, as metodologias 

apresentadas em [MPRFL08, MPRFL09, LSMB10], baseadas em SMCS, surgiram 

para abranger este problema. Em [MPRFL08] e [MPRFL09], adota-se um processo 

simplificado, no qual um tempo de sincronismo de uma hora é empregado para 

todas as unidades geradoras. Em [LSMB10], é proposto um modelo mais complexo 

que permite considerar tempos de sincronismo diferentes para as unidades. Embora 

estas metodologias sejam capazes de avaliar a reserva operativa em um horizonte 

de longo prazo, um único montante de reserva girante é especificado para todo o 

período em análise. Entretanto, esta abordagem não é muito aprofundada, visto que, 

dependendo das características dos sistemas elétricos, níveis diferentes de reserva 

podem ser convenientemente dimensionados para alcançar economia sem 

comprometimento dos índices de confiabilidade. Sendo assim, torna-se vantajoso 

utilizar técnicas de otimização para dimensionar os montantes de reserva de 

maneira mais adequada. 

Vários estudos estão surgindo com o intuito de otimizar os montantes da reserva 

girante de sistemas de geração [LT12, YWXTYS14, P15], considerando-se o 

problema da elevada penetração de fontes de energia de origem renovável. Em 

termos gerais, estas metodologias abordam a minimização do custo de produção da 

reserva girante e de possíveis cortes de carga, contudo, em um horizonte de 

planejamento em curto-prazo. Visando aprimorar as ideais de [MPRFL09] e 

[LSMB10], e então otimizar os montantes de reserva girante considerando 

horizontes de longo prazo, este trabalho propõe a incorporação de um algoritmo de 

otimização para determinar os níveis ideais de reserva para diferentes condições do 



42 
CAPÍTULO 3 – OTIMIZAÇÃO DA RESERVA GIRANTE VIA ALGORITMO GENÉTICO 

sistema. O presente capítulo descreve a metodologia proposta, destacando os 

princípios fundamentais do modelo de otimização, baseado em um algoritmo 

genético. 

3.2 – ALGORITMOS GENÉTICOS 

O conceito de otimização consiste em determinar a melhor solução, máxima ou 

mínima, de uma função, denominada como função objetivo, modelada para atender 

as características de um problema. Esta função pode ser composta por uma ou mais 

variáveis dentro de um determinado domínio, ou seja, dentro de um espaço ou 

região que compreende as soluções possíveis ou viáveis do problema a ser 

otimizado. Normalmente, especifica-se um conjunto de restrições, as quais devem 

ser obedecidas para descrever situações limites que não devem ser violadas. A 

representação matemática básica de um problema de otimização pode ser definida 

por: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟/𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: {

𝑔1(𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛)  <, = 𝑜𝑢 >  𝑏1

𝑔2(𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛)  <, = 𝑜𝑢 >  𝑏2

⋮                              
𝑔𝑚(𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛)  <, = 𝑜𝑢 >  𝑏𝑚

 
(3.1) 

Em que 𝑓(𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛) é a função objetivo a ser maximizada ou minimizada de 

acordo com suas variáveis 𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑛. As expressões de 𝑔1, 𝑔2, ⋯ , 𝑔𝑚 representam 

possíveis restrições do problema em que os valores devem ser menores, iguais ou 

maiores que 𝑏1, 𝑏2, ⋯ , 𝑏𝑚 [B04]. 

De maneira geral, os algoritmos utilizados para resolver problemas de otimização 

podem ser classificados como determinísticos ou não-determinísticos, também 

denominados como estocásticos. Métodos determinísticos (e.g., métodos de 

direções de busca) geralmente utilizam informações sobre a derivada da função 

objetivo para explorar soluções em um espaço de busca. Os métodos não-

determinísticos (e.g., heurísticas e meta-heurísticas), entretanto, buscam melhorar 

uma ou várias soluções do problema de forma sucessiva, com o intuito de obter uma 

aproximação da solução ótima. 
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A utilização de métodos estocásticos proporciona várias vantagens, tais como: a 

capacidade de otimizar problemas nos quais a função objetivo é descontínua e/ou 

não-diferenciável; realizam buscas simultâneas da solução do problema; além de  

proporcionar soluções de boa qualidade com razoável custo computacional.  

Uma heurística é um método estocástico de otimização, que consiste em um 

algoritmo iterativo no qual uma solução é conduzida para uma nova solução a cada 

iteração. Esta nova solução pode, eventualmente, superar o melhor resultado 

encontrado previamente. Quando o algoritmo termina, se pode garantir que a 

solução por ele fornecida seja a melhor entre todas as soluções encontradas durante 

o processo iterativo, não havendo a garantia de que a solução encontrada seja de 

fato a melhor solução para o problema. Meta-heurísticas constituem a classe mais 

recente de heurísticas e possuem, como diferencial, uma série de ferramentas que 

reduzem o risco de paradas prematuras em ótimos locais ainda distantes de um 

ótimo global, considerando-se o espaço de busca adotado. Geralmente estas 

ferramentas são componentes aleatórios inseridos durante a execução do algoritmo, 

que permitem que outras zonas de soluções sejam exploradas. Dentre as diversas 

meta-heurísticas, destacam-se os AGs, que são apropriados para problemas de 

otimização complexos, que envolvem muitas variáveis. 

Os AGs são algoritmos inspirados nos mecanismos de evolução natural e na 

recombinação genética das espécies, descritos pela teoria da evolução de Darwin 

no livro “A Origem das Espécies” de 1859. Os conceitos básicos de um AG surgiram 

na década de 1960 como fruto dos estudos de John Henry Holland, da Universidade 

de Michigan. Nos anos seguintes, Holland e seus alunos desenvolveram modelos 

matemáticos em que os mecanismos da adaptação natural puderam ser 

incorporados para os sistemas computacionais, o que resultou na edição dos livros 

mais importantes sobre algoritmos genéticos [H75, G89]. 

Em um AG as variáveis do problema são representadas como genes de um 

cromossomo, também denominado como indivíduo. Com base nesta definição, cria-

se uma população de possíveis soluções, ou seja, um conjunto de indivíduos que 

evolui de acordo com operadores probabilísticos concebidos a partir de conceitos 
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biológicos. Deste modo, existe uma tendência de que os indivíduos representem 

soluções cada vez melhores à medida que o processo avança [LRS13]. 

A estrutura básica de um algoritmo genético está resumida pelo fluxograma ilustrado 

pela Figura 3.1 [G89]. 

 

Figura 3.1: Estrutura Básica de um Algoritmo Genético. 

De acordo com o fluxograma apresentado pela Figura 3.1, o processo de evolução 

começa com a criação de uma população inicial composta por 𝑁𝑃 indivíduos 

aleatórios. O desempenho de cada indivíduo é avaliado com base em uma função 

de aptidão ou fitness, que indica quanto a solução representada por este indivíduo é 

boa em relação às demais soluções da população. Aos indivíduos, é dada a 

oportunidade de reprodução, por meio de critérios de seleção, sendo que os 

indivíduos melhor avaliados possuem uma maior probabilidade de serem os 

progenitores da geração seguinte. 

A partir deste ponto, os indivíduos selecionados se reproduzem, mediante 

operadores de cruzamento, no qual as informações estruturais de soluções 

existentes são combinadas a fim de gerar novas soluções; e de mutação, processo 

pelo qual algumas alterações aleatórias podem acontecer nas soluções geradas. O 

processo continua até que algum critério de parada seja atingido. Abordagens 
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comuns definem este parâmetro pelo limite de tempo, pela quantidade de avaliações 

das soluções ou por alguma propriedade atingida pela população. Por fim, o AG 

retorna o melhor indivíduo encontrado em toda a execução do algoritmo [FM10]. 

3.2.1 – Inicialização da População 

O primeiro passo de um AG consiste em gerar uma população inicial composta por 

soluções aleatórias do problema a ser otimizado. Para isto, os indivíduos devem ser 

representados geneticamente de forma a traduzir as informações presentes no 

problema, para que este possa ser compreendido por computadores. Duas 

abordagens distintas são as mais comumente utilizadas para realizar a codificação 

dos indivíduos em um AG: a codificação binária (ou clássica) e a codificação real 

[M02]. 

A representação binária dos indivíduos é historicamente importante, pois foi utilizada 

nos primeiros trabalhos de Holland [H75]. Este tipo de representação é bastante 

utilizado devido, principalmente, à facilidade de manipulação. A Figura 3.2 ilustra a 

representação binária de um indivíduo, ou seja, de uma possível solução para um 

problema de otimização. 

 

Figura 3.2: Representação Binária de um Indivíduo. 

O indivíduo da Figura 3.2 possui três variáveis (𝑋1, 𝑋2 e 𝑋3), sendo que cada variável 

está representada por um código binário de 5 bits. O número de bits utilizado define 

a precisão numérica da representação. Em algumas aplicações, é necessário 

armazenar indivíduos relativamente longos na memória do computador para 

alcançar uma boa precisão. Neste sentido, a representação real apresenta 

vantagens sobre a binária em relação à velocidade de processamento, consistência 

dos resultados e precisão [M96]. 
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A codificação real trabalha diretamente com números reais, o que é muito prático 

quando se trata de problemas com variáveis reais. Entretanto, tal representação 

torna os métodos de troca de informações genéticas mais complexos. Em (3.2), um 

indivíduo está representado por meio de uma codificação real. 

𝑋 = [𝑋1 𝑋2  ⋯ 𝑋𝑛𝑣𝑎𝑟] (3.2) 

Na qual 𝑋𝑖 representa a i-ésima variável real que forma o indivíduo 𝑋. 

Além do tipo de codificação, devem ser definidos o tamanho da população e a 

quantidade de variáveis, 𝑛𝑣𝑎𝑟, envolvidas no problema a ser otimizado. Vale 

ressaltar que a população deve ter um tamanho suficiente para a efetiva exploração 

do espaço de busca, entretanto, se o tamanho da população for maior que o 

necessário a eficiência computacional do método pode ser prejudicada. Uma 

população 𝑃 pode ser representada por: 
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 (3.3) 

Na qual 𝑛𝑖𝑛𝑑 é o número de indivíduos da população 𝑃. 

3.2.2 – Função de Avaliação de Aptidão 

Para determinar os melhores indivíduos de uma população, utiliza-se uma função de 

avaliação de aptidão que, em muitas literaturas, é referida como função de 

desempenho ou fitness. Esta função é obtida com base na função objetivo a ser 

otimizada e possui a finalidade de determinar a aptidão de um indivíduo em relação 

aos demais indivíduos de uma população. 

Se o problema for de maximização, pode-se utilizar o próprio valor da função 

objetivo para determinar a aptidão dos indivíduos. Caso o problema seja de 

minimização, o desempenho dos indivíduos deverá ser inversamente proporcional 

ao valor da função objetivo, ou utilizar outros métodos, tais como o método do 
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deslocamento [B05]. O desempenho de um indivíduo 𝑑(𝑋), considerando um 

problema de minimização e o método do deslocamento, pode ser obtido por: 

𝑑(𝑋) = 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝑓(𝑋) (3.4) 

Na qual 𝑓(𝑋) é o valor da função objetivo para o indivíduo 𝑋 e 𝐶𝑚𝑎𝑥 é um valor que 

pode ser constante, ou variar ao longo das gerações. Em muitas metodologias, o 

parâmetro 𝐶𝑚𝑎𝑥 é dado por: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 1 + 𝑚𝑎𝑥(𝑓(𝑋)) (3.5) 

Na qual 𝑚𝑎𝑥(𝑓(𝑋)) representa o maior valor adquirido pela função objetivo aplicada 

aos indivíduos da população. Deste modo, o pior desempenho 𝑑(𝑋), ou seja, o 

desempenho do indivíduo cuja função objetivo é maior, possui um valor numérico 

igual a 1. Esta abordagem permite expressar, ainda, o desempenho de cada 

indivíduo de forma percentual, 𝑓𝑑𝑒𝑠(𝑋), que indica a aptidão de cada indivíduo em 

função do somatório, 𝑠𝑜𝑚𝑎(𝑑(𝑋)), de todos os valores de 𝑑(𝑋): 

𝑓𝑑𝑒𝑠(𝑋) =
𝑑(𝑋)

𝑠𝑜𝑚𝑎(𝑑(𝑋))
 (3.6) 

Deste modo todos os indivíduos possuem a probabilidade de prosseguirem na 

execução do algoritmo de acordo com a porcentagem expressa por 𝑓𝑑𝑒𝑠(𝑋). 

3.2.3 – Operador de Seleção 

Com base nos valores obtidos pela função de desempenho, uma parte da população 

é selecionada para definir a próxima geração de indivíduos. Os principais métodos 

de seleção encontrados na literatura são: método da roleta, no qual cada indivíduo 

tem a oportunidade de ser selecionado de acordo com a sua função de 

desempenho; método do torneio, no qual dois ou mais indivíduos são sorteados e o 

melhor avaliado é selecionado; e os métodos deterministic sampling, stochastic 

remainder sampling e stochastic universal sampling que introduzem uma 

característica mais aleatória no processo. Estes últimos métodos mencionados 

foram desenvolvidos para que pequenas proporções das soluções menos 

favorecidas possam ser selecionadas. Com isto, permite-se uma maior diversidade 
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da população e previne-se que a convergência ocorra de forma prematura [LRS13]. 

O método da roleta, o qual é utilizado na metodologia adotada neste trabalho de 

dissertação, é descrito a seguir. 

3.2.3.1 – Seleção por Roleta 

Neste método de seleção, cada indivíduo da população é representado por uma 

porção de uma roleta que é proporcional ao seu índice de aptidão. Deste modo, os 

indivíduos melhor avaliados terão porções maiores da roleta, enquanto que os 

indivíduos com desempenho mais baixo serão dispostos na roleta com porções 

menores. Feito isso, a roleta é girada o número de vezes que for necessário para 

escolher os indivíduos que irão compor a próxima geração do AG [C09]. Um 

exemplo de aplicação do método da roleta está ilustrado pela Figura 3.3, na qual 

estão representadas as probabilidades de seleção de 5 indivíduos com base no 

desempenho dos mesmos. 

 

Figura 3.3: Método da Roleta. 

Observando a Figura 3.3, pode-se dizer que os indivíduos com os melhores 

desempenhos tenderão a ser selecionados mais vezes que os demais, por 

possuírem porções maiores da roleta. 
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3.2.4 – Operador de Cruzamento 

Este operador simula o processo natural de reprodução entre indivíduos. A ideia é 

extrair, de diferentes indivíduos selecionados, os melhores genes e recombiná-los 

para formar novos indivíduos com características melhores. Esta operação é 

realizada por meio da seleção aleatória de pontos de corte nos indivíduos escolhidos 

para cruzamento e, combinando os fragmentos resultantes, são formados os 

indivíduos descendentes. No entanto, dependendo da maneira como as 

recombinações são realizadas e da escolha dos pontos de corte, distinguem-se 

vários tipos de cruzamento: cruzamento de um ponto; cruzamento de dois pontos; 

cruzamento de múltiplos pontos; cruzamento uniforme. [LRS13]. 

3.2.4.1 – Cruzamento real polarizado 

Este tipo de cruzamento é indicado quando se deseja combinar informações 

genéticas de indivíduos cujas variáveis estão representadas por uma codificação 

real. Dois indivíduos pais são selecionados para realizar o cruzamento de modo que 

um indivíduo possua desempenho melhor que o outro. Além disto, um ponto de 

corte, 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠, é selecionado aleatoriamente, assim como um coeficiente de 

multiplicação “polarizado”, 𝛼𝑝𝑜𝑙, e um coeficiente de multiplicação para cruzamento 

linear, 𝛼. O cruzamento pode ser realizado em duas direções: do ponto de corte até 

a última variável ou da primeira variável até o ponto de corte. A direção do 

cruzamento é normalmente definida por uma variável binária aleatória, 𝑑𝑖𝑟. De 

acordo com estes conceitos, o cruzamento de dois indivíduos pais resulta em dois 

novos indivíduos filhos, conforme as expressões seguintes: 

𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑟 = 0 

𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 1 = 𝛼𝑝𝑜𝑙𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑃𝑎𝑖 1 + (1 − 𝛼𝑝𝑜𝑙)𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑃𝑎𝑖 2

 

 

𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 2 = (1 − 𝛼)𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑃𝑎𝑖 1 + 𝛼𝑋1 𝑎𝑡é 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
𝑃𝑎𝑖 2  

(3.7) 

𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑟 = 1 

𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟
𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 1 = 𝛼𝑝𝑜𝑙𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑖 1 + (1 − 𝛼𝑝𝑜𝑙)𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟
𝑃𝑎𝑖 2

 

 

𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟
𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 2 = (1 − 𝛼)𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑖 1 + 𝛼𝑋𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑡é 𝑛𝑣𝑎𝑟
𝑃𝑎𝑖 2  

(3.8) 
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O desempenho do indivíduo 𝑃𝑎𝑖 1 é melhor que o indivíduo 𝑃𝑎𝑖 2 e, para priorizar 

seus genes, o primeiro indivíduo filho recebe uma proporção maior do 𝑃𝑎𝑖 1 por meio 

do valor de 𝛼𝑝𝑜𝑙, que é normalmente compreendido entre 0,5 e 1,0. Para o segundo 

indivíduo filho, existe a possibilidade de priorizar os genes de qualquer um dos pais 

por meio do valor de 𝛼, que é normalmente compreendido entre −0,1 e 1,1. Nota-se 

que apenas alguns genes (de 1 até 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 ou de 𝑘𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 até 𝑛𝑣𝑎𝑟) recebem 

cruzamento. Os demais genes seguem as informações inalteradas dos pais, nas 

quais o 𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 1 recebe informações do 𝑃𝑎𝑖 1 e o 𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 2 recebe do 𝑃𝑎𝑖 2 [M97, 

QLJ01]. Normalmente, o número de indivíduos filhos gerados pelo operador de 

cruzamento tem o mesmo tamanho 𝑛𝑖𝑛𝑑 da população inicial.  

3.2.5 – Operador de Mutação 

Este operador simula o fenômeno natural da mutação genética de indivíduos, no 

qual mudanças aleatórias são introduzidas em determinados genes. A operação é 

realizada após o cruzamento fornecendo, dessa forma, meios para a introdução de 

novos elementos na população. Sendo assim, a mutação assegura que a 

probabilidade de se chegar a qualquer ponto do espaço de busca nunca será nula. 

Na metodologia adotada nesta dissertação, o operador de mutação é aplicado em 

todos os indivíduos criados pelo operador de cruzamento. Existem, entretanto, 

várias maneiras de incorporar mutações em indivíduos de uma população, as quais 

dependem do tipo de codificação das variáveis dos indivíduos (e.g., binária [M96] e 

real [MS96, M97, QLJ01]). 

3.2.5.1 – Mutação Gaussiana 

Considerando uma codificação real, a mutação consiste em somar ao indivíduo, 

selecionado para sofrer mutação, um vetor de perturbação (𝛾), conforme a Equação 

(3.9). Deste modo, o indivíduo selecionado (𝑋𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜) sofre alterações em seus 

genes formando um novo indivíduo (𝑋𝑁𝑜𝑣𝑜). 

𝑋𝑁𝑜𝑣𝑜 = 𝑋𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜 + 𝛾 (3.9) 

O vetor de perturbação 𝛾 pode ser obtido de diversas maneiras. Na mutação 

denominada como mutação Gaussiana [MS96], utiliza-se um passo de mutação 
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(𝑝𝑚𝑢𝑡) que é multiplicado por um vetor de números aleatórios de tamanho igual ao 

número de genes dos indivíduos da população. Cada elemento deste vetor segue 

uma distribuição Gaussiana com média zero e desvio padrão igual a 1, 𝑁(0,1), 

conforme a Equação (3.10). 

𝛾 = 𝑝𝑚𝑢𝑡× [

𝑁(0,1)

𝑁(0,1)
⋮

𝑁(0,1)

] (3.10) 

3.2.6 – Otimização Multiobjetivo 

A maioria dos problemas encontrados na área de otimização envolve diversas metas 

que devem ser alcançadas simultaneamente. Estes problemas são denominados 

como problemas de otimização multiobjetivo. Normalmente, não existe uma solução 

única que otimize todas as metas ao mesmo tempo. Sendo assim, as soluções 

devem considerar os resultados mais eficientes possíveis para que todas as metas 

sejam satisfatórias [P11]. 

Para resolver os problemas multiobjetivos, surgiram novos métodos que, em termos 

gerais, se baseiam na busca de soluções com prioridades ou pesos associados aos 

objetivos. Os métodos clássicos de otimização multiobjetiva escalarizam os objetivos 

formando, assim, um problema composto por uma única meta. Os três métodos 

comumente utilizados para resolver esta gama de problemas são: o método da 

soma ponderada, o método ɛ-restrito e o método de programação por metas [P11]. 

O método da soma ponderada, o qual é adaptado e utilizado neste trabalho de 

dissertação, está descrito a seguir. 

3.2.6.1 – Método da soma ponderada 

Este método consiste na transformação do problema multiobjetivo, em um problema 

com objetivo único, por meio da atribuição de pesos para cada objetivo. Desta 

forma, tem-se uma nova função 𝑓(𝑋) que representa uma relação entre todos os 

𝑁𝑜𝑏𝑗 objetivos, conforme a expressão (3.11). 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟/𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝑋) = ∑ 𝑤𝑖×𝑓𝑖(𝑋)

𝑁𝑜𝑏𝑗

𝑖=1

 (3.11) 
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Em que 𝑤𝑖 é o peso do objetivo representado pela função 𝑓𝑖. Para que os pesos 

reflitam aproximadamente a importância dos objetivos, estes devem ser 

normalizados. Em outras palavras, para que o peso de cada objetivo expresse sua 

importância em relação aos demais, os objetivos devem estar todos em uma mesma 

escala ou ordem de grandeza. 

3.3 – METODOLOGIA PROPOSTA 

Com o intuito de determinar os montantes apropriados de reserva girante de 

sistemas de geração, tendo em mente um horizonte de médio a longo prazo, a 

metodologia proposta neste trabalho faz uso de um algoritmo genético. Este 

algoritmo é utilizado em conjunto com uma SMCS, que é responsável por calcular os 

índices de confiabilidade do sistema em análise, os quais compõem a função 

objetivo a ser otimizada. Nesta função, definida pela Equação (3.12), são utilizados: 

o valor esperado do custo de interrupção de energia, considerando-se a geração 

sincronizada, 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑆𝑃𝐼𝑁, o custo esperado da reserva girante, 𝐸𝑅𝐶, e uma penalidade 

para a violação do índice LOLE para a reserva girante, 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝐿𝑂𝐿𝐸𝑆𝑃𝐼𝑁. Note 

que todos os objetivos têm peso unitário. 

𝑓(𝑋) = 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑆𝑃𝐼𝑁(𝑋) + 𝐸𝑅𝐶(𝑋) + 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝐿𝑂𝐿𝐸𝑆𝑃𝐼𝑁(𝑋) (3.12) 

A penalidade, representada na Equação (3.12), existe para que a solução resultante 

possua um valor de LOLE, para a reserva girante, inferior a um limite estabelecido 

como máximo. O indivíduo 𝑋 que resultar no menor valor da função 𝑓(𝑋) será a 

solução ótima do problema. As variáveis deste indivíduo equivalem aos montantes 

de reserva girante que, nesta metodologia, são associados a diferentes níveis de 

carga do sistema. Sendo assim, os níveis de carga do sistema foram definidos em 

função de sua respectiva carga pico, conforme a Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Definição dos níveis de carga. 

Nível de Carga % da Carga Pico 

Carga Leve 0 a 50 

Carga Média 50 a 70 

Carga Pesada 70 a 100 
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Além disto, para considerar as flutuações de potência das fontes renováveis de 

energia, as quais dependem de seus recursos energéticos, os montantes de reserva 

também estão associados às estações climáticas do ano. Os indivíduos do algoritmo 

genético seriam compostos, portanto, por doze variáveis reais, sendo uma para cada 

montante de reserva associado a um nível de carga (leve, média ou pesada), 

considerando-se as quatro estações do ano (verão, outono, inverno e primavera). 

Entretanto, a SMCS possibilita a estimação dos índices de confiabilidade, os quais 

determinam a função objetivo, de acordo com cada estação e patamar de carga. 

Sendo assim, se não houver dependência entre os montantes de reserva, é mais 

apropriado implementar uma ferramenta computacional que executa paralelamente 

vários AGs, um para cada situação, visto que o esforço computacional para otimizar 

indivíduos com menos variáveis é significantemente reduzido. 

Não existe, na prática, nenhuma dependência entre os montantes de reserva para 

diferentes estações do ano. Em outras palavras, os níveis de reserva podem ser 

dimensionados de modo que exista um montante mais apropriado para cada 

estação. Entretanto, para diferentes patamares de carga dentro de uma mesma 

estação, existe certa dependência quando ocorrem transições de aumento ou 

redução da carga, pois o sistema pode não se adequar com uma mudança súbita de 

reserva girante requerida. Este fato se agrava quando existe, para as máquinas 

postas em funcionamento, um tempo mínimo de operação (Up Time) a ser 

empregado. 

Tendo em vista os pontos apresentados, propõe-se a utilização de uma ferramenta 

capaz de realizar paralelamente quatro AGs, um para cada estação do ano. Cada 

AG tem sua função objetivo definida pela Equação (3.12) e busca estimar os 

melhores níveis de reserva para cada patamar de carga de cada estação. Além 

disto, outra condição abordada, nesta dissertação, é o efeito de diferentes ordens de 

mérito para as unidades geradoras. Os indivíduos do algoritmo genético são, 

portanto, representados por quatro genes, conforme mostra a Figura 3.4. Os três 

primeiros genes são utilizados para armazenar os montantes mínimos de reserva 

associados aos níveis de carga adotados (leve, média ou pesada). Já o quarto gene 

contém a ordem de mérito a ser utilizada na programação das unidades geradoras. 
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Figura 3.4: Representação de um Indivíduo da Metodologia Proposta. 

Na Figura 3.4, 𝑅𝐿
𝐸𝑠𝑡 , 𝑅𝑀

𝐸𝑠𝑡  e 𝑅𝑃
𝐸𝑠𝑡 representam, respectivamente, os montantes de 

reserva especificados para as cargas leves, médias e pesadas, considerando-se 

uma estação do ano específica (𝐸𝑠𝑡). Já 𝑂𝑀𝐸𝑠𝑡 representa a ordem de mérito (i.e., 

ordem de despacho para as unidades geradoras) a ser adotada, nesta mesma 

estação, para programar as unidades geradoras que irão compor a reserva girante. 

A estrutura básica do algoritmo proposto está ilustrada pela Figura 3.5, a qual difere 

da Figura 3.1 pela inclusão dos elementos da SMCS, utilizada para calcular os 

índices de confiabilidade. 

 

Figura 3.5: Estrutura do Algoritmo Proposto. 

De acordo com a Figura 3.5, a SMCS é incluída no AG para fornecer, à função de 

avaliação de aptidão, informações referentes aos índices de confiabilidade de cada 

indivíduo. Para cada indivíduo da população corrente, a SMCS segue, de acordo 

com [LSMB10], os seguintes passos: 
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1) inicie o contador de ano, ou seja, 𝑁𝑌 =  1; 

2) amostre os estados iniciais das unidades geradoras e os respectivos tempos de 

permanência, com base nos modelos estocásticos de falha e reparo; 

3) amostre as séries hidrológicas e eólicas; 

4) identifique o menor intervalo de tempo em que ocorre uma transição de estado 

do sistema (𝑡𝑚𝑖𝑛), devido à mudança de estados das unidades geradoras ou 

alteração do patamar da curva de carga; 

5) programe a geração disponível seguindo a lista de ordem de prioridades e os 

critérios de reserva. Em seguida, calcule a geração total disponível e o montante 

de geração sincronizada; 

6) compare a geração total disponível e a sincronizada com a carga do sistema – 

Equações (2.24) e (2.32); 

7) calcule as funções teste apropriadas para cada índice; 

8) se o 𝑡𝑚𝑖𝑛 < 𝑇 (e.g., 𝑇 =  8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠), vá para o passo (9); senão vá para o passo 

(10) 

9) realize a mudança de estado da unidade geradora ou da carga correspondente 

ao 𝑡𝑚𝑖𝑛, atualize o tempo de residência desse elemento e retorne ao passo (4); 

10) atualize o contador de anos (𝑁𝑌 =  𝑁𝑌 +  1), estime os índices desejados e 

atualize os coeficientes de variação. Se 𝛽 é menor ou igual à tolerância desejada, 

pare o processo, caso contrário retorne ao passo (2). 

Na metodologia proposta neste trabalho, diferentemente de [LSMB10], durante a 

execução do passo (5) deve-se observar o patamar de carga momentâneo, a 

estação do ano correspondente e a ordem de mérito a ser utilizada. Isto é feito para 

que a geração seja programada em função do montante de reserva especificado 

para estas condições. Os métodos de seleção, cruzamento e mutação 

implementados foram, respectivamente, o método da roleta, o cruzamento real 

polarizado e a mutação Gaussiana. 

3.4 – CONCLUSÃO 

Este capítulo abordou os conceitos utilizados em problemas de otimização. 

Especificadamente, mencionou-se a necessidade de dimensionar adequadamente 

os montantes de reserva girante, ou seja, otimizar a reserva girante para diferentes 
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condições dos sistemas de geração, considerando-se horizontes de planejamento 

de médio a longo prazo. De maneira geral, estes problemas podem ser resolvidos 

por métodos clássicos e estocásticos, sendo que estes últimos podem ser aplicados 

em situações mais genéricas. 

O algoritmo genético, que foi o método de otimização escolhido para a metodologia 

proposta, foi descrito detalhadamente desde sua estrutura básica, composta por um 

conjunto de soluções que evolui de acordo com operadores probabilísticos 

inspirados na teoria de evolução das espécies, até a especificação de cada um 

desses operadores (e.g., seleção, cruzamento e mutação). O presente capítulo 

apresentou, ainda, a estrutura do algoritmo proposto para dimensionar os montantes 

de reserva girante em função das estações do ano e de diferentes patamares de 

carga. Esta ideia surgiu com o objetivo de determinar os melhores níveis de reserva 

para cada perfil de carga, levando em consideração a flutuação de potência das 

fontes renováveis de energia, as quais dependem de recursos energéticos naturais 

que variam ao longo do ano. 

Para atender os objetivos propostos, os indivíduos do AG foram especificados por 

quatro genes que representam os montantes de reserva para cada nível de carga 

(leve, média ou pesada) e a ordem de mérito a ser utilizada na programação das 

unidades. A solução ótima do problema leva em consideração o valor esperado do 

custo de interrupção de energia, o custo esperado da reserva girante e uma 

penalidade para a violação do índice LOLE para a reserva girante. Estes parâmetros 

são calculados a partir de um algoritmo SMCS que é incorporado no AG para 

fornecer as informações necessárias para a avaliação de cada indivíduo. 

O capítulo seguinte mostra a aplicação da metodologia proposta por meio de 

estudos de casos envolvendo o sistema teste IEEE RTS-96 [IEEE99]. Alterações 

neste sistema são utilizadas para contemplar as flutuações da potência hidráulica 

(sistema IEEE RTS-96H) e, além disso, os impactos decorrentes da elevada 

penetração de parques de geração eólica (sistema IEEE RTS-96HW). 

 



 

CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA E 

RESULTADOS 

4.1 – INTRODUÇÃO 

A metodologia proposta é, neste capítulo, avaliada por meio de estudos de casos 

realizados com três configurações do sistema teste IEEE Reliability Test System – 

1996 [IEEE99]: IEEE RTS-96, IEEE RTS-96H e IEEE RTS-96HW. Os dois últimos 

sistemas são configurações derivadas do sistema IEEE RTS-96 para contemplar as 

flutuações da potência hidráulica (IEEE RTS-96H) e, além disso, os impactos 

decorrentes da elevada penetração de parques de geração eólica (IEEE RTS-

96HW). 

Os índices de confiabilidade, utilizados para descrever os valores da função objetivo 

de cada indivíduo do algoritmo genético, foram calculados por meio de uma SMCS 

cujo critério de parada foi especificado por um coeficiente de variação (𝛽) menor ou 

igual a 5%. Em todas as simulações, o cálculo do valor esperado do custo de 

interrupção de energia, 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑆𝑃𝐼𝑁, foi obtido considerando-se um custo unitário de mil 

dólares para cada MWh não suprido. Para o custo referente à reserva girante de 

geração disponibilizada, utilizou-se um custo equivalente a 10% do custo de 

produção das unidades geradoras sincronizadas, cujos valores são especificados de 

acordo com os dados de cada sistema. Por fim, o valor limite da 𝐿𝑂𝐿𝐸 para a 

reserva girante foi estabelecido em 3,0 horas para cada estação do ano, sendo que 

valores acima desse limite são considerados inviáveis, do ponto de vista da 

confiabilidade, e devem ser penalizados por uma taxa de 109 dólares para cada hora 

acima do valor limite. Tem-se, então, que a 𝐿𝑂𝐿𝐸𝑆𝑃𝐼𝑁 anual não poderá ser superior 

a 12 horas, um limite semelhante ao adotado em [LSMB10]. 

Os parâmetros do algoritmo genético, tais como o número de indivíduos e passo de 

mutação, foram testados, por meio de simulações, com o intuito de verificar um 

ajuste capaz de garantir a convergência do algoritmo com viabilidade computacional. 

Após a realização dos testes, utilizou-se, para todos os estudos de caso, uma 

população composta por 25 indivíduos formados por variáveis reais e inteiras. Estes 

indivíduos foram gerados com base na averiguação da melhor solução encontrada 
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ao se aplicar uma condição mais restrita/simples, dada por um montante fixo de 

reserva e uma única ordem de mérito ao longo de todo o ano. Uma vez encontrada a 

solução ótima para esta condição, os montantes de reserva da população inicial 

foram obtidos, de forma aleatória, dentro de um espaço de busca delimitado em 

torno desta solução. Por meio dos testes realizados identificou-se que os limites de 

100 MW para menos e 60 MW para mais são adequados aos sistemas utilizados. As 

novas populações são obtidas pelas operações que caracterizam o AG utilizando um 

passo de mutação de 20 MW. Como critério de parada, utilizou-se o conceito de 

estagnação da função objetivo, na qual a execução do algoritmo é encerrada 

quando a avaliação do melhor indivíduo se repete por 10 gerações seguidas. 

Embora os indivíduos sejam representados por números reais, os montantes de 

reserva foram discretizados para os números inteiros, múltiplos de 5 MW, mais 

próximos. Isto foi feito para tornar os valores de reserva mais coerentes com os 

montantes que seriam adotados na prática. Para o presente estudo, seis ordens de 

mérito foram elaboradas, conforme o Apêndice A, sendo que cada uma delas pode 

ser adotada em qualquer estação do ano. Após a aplicação dos mecanismos de 

cruzamento e mutação, os valores obtidos para as ordens de mérito são 

arredondados para números inteiros entre 1 e 6, de modo a indicar a ordem 

escolhida. 

Esta metodologia foi implementada em um compilador Visual Fortran da Intel, versão 

11.0, e as simulações, referentes aos estudos realizados, foram executadas em um 

computador equipado com processador Intel Core i7 de 3,10 GHz. 

4.2 – TESTES DA METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia proposta foi aplicada ao sistema IEEE RTS-96 [IEEE99] e a duas 

variações do mesmo, IEEE RTS-96H e IEEE RTS-96HW, propostas em [LSMB10].  

O sistema IEEE RTS-96 é composto por três sistemas idênticos que formam três 

áreas interligadas. A capacidade instalada de geração é de 10215 MW e o pico 

anual da carga atinge 8550 MW. Na configuração original, o sistema possui 120 

circuitos e 96 unidades geradoras distribuídas em 42 usinas, nas quais 900 MW são 

de origem hidráulica e os 9315 MW restantes são de origem térmica. Baseado 



59 
CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA E RESULTADOS 

nesses valores verifica-se que a capacidade de reserva estática dessa configuração 

corresponde a 16% da capacidade total instalada. Adicionalmente, pode-se verificar 

que o montante de energia renovável corresponde a 8,8% da capacidade total 

instalada. O subsistema térmico é composto por 78 unidades com capacidades de 

geração entre 12 MW e 400 MW e o subsistema hidráulico, por sua vez, é 

constituído por 18 unidades hidráulicas de 50 MW cada, distribuídas uniformemente 

entre três usinas, cada uma associada a um reservatório hidrelétrico diferente. 

O sistema IEEE RTS-96H é uma configuração do sistema IEEE RTS-96 na qual 

cinco séries históricas, que representam a capacidade média mensal de cada 

reservatório, foram utilizadas para reproduzir a volatilidade das usinas hidrelétricas. 

Assumiu-se que as condições operativas implicitamente representadas nas séries 

são equiprováveis, i.e., cada série possui uma probabilidade de ocorrência de 20%. 

Com o objetivo de lidar também com as flutuações nas capacidades de geração das 

fontes eólicas, a configuração do IEEE RTS-96H teve uma de suas unidades 

térmicas a carvão de 350 MW substituída por 1526 MW de potência eólica. Deste 

modo, é obtido o sistema IEEE RTS-96HW, com potência total instalada de 11391 

MW e porcentagem de potência renovável de 21,3%. O aumento na capacidade 

instalada é necessário para compensar a intermitência das fontes eólicas [LSMB10]. 

O subsistema térmico de geração do sistema IEEE RTS-96HW possui, portanto, 77 

unidades e o subsistema eólico introduzido é composto por 763 unidades de 2 MW, 

distribuídas em três regiões ou áreas com diferentes características de vento: área 1 

(267 unidades), área 2 (229 unidades), e área 3 (267 unidades). Com o intuito de 

caracterizar a flutuação das capacidades eólicas em decorrência das variações de 

velocidade dos ventos, três séries históricas, referentes à potência média horária 

produzida por um aerogerador, são utilizadas para cada área. Estas séries foram 

classificadas em três classes: favorável, média e desfavorável. Diferentemente das 

séries hidrológicas, para cada região foi considerado que os cenários de produção 

eólica favorável, desfavorável e médio têm, respectivamente, 25%, 50% e 25% de 

chance de ocorrerem. Por fim, o modelo de carga é o mesmo para todas as 

configurações, que é resultado de um modelo Markoviano que representa a curva 

diária de carga que se repete ao longo do ano [LSMB10]. Os dados determinísticos 
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e estocásticos das unidades geradoras que compõem os sistemas testes, bem como 

as séries hidrológicas e eólicas são apresentados no Apêndice A. 

Foram avaliadas, para cada sistema teste, condições nas quais o tempo mínimo que 

as unidades geradoras devem permanecer em operação, Up Time, sofreu 

modificações. Ao todo, foram quatro condições avaliadas, sendo que os tempos 

considerados são: 0, 1, 2 e 3 horas.  

Para cada uma destas condições, inicialmente foi realizada uma busca do montante 

de reserva e ordem de mérito que apresenta o melhor desempenho, ou seja, menor 

valor para a função objetivo descrita pela Equação (3.12), considerando-se um único 

valor de reserva e de ordem de mérito para todo o período do ano. Esta busca foi 

realizada, para cada ordem de mérito, fazendo a avaliação de um montante que 

apresenta penalidade por violação do índice LOLE, incrementando-se 5 MW neste 

montante a cada nova avaliação. A busca é encerrada quando apenas o custo de 

produção da reserva girante, 𝐸𝑅𝐶, supera o valor descrito pela função objetivo de 

algum montante de reserva específico. Com estes dados, é possível realizar 

comparações para verificar se diferentes montantes de reserva e ordens de mérito 

para as diversas condições do sistema (e.g., patamar de carga e estação do ano) 

apresentam soluções verdadeiramente satisfatórias. Além disto, o espaço de 

soluções, utilizado pelo AG, é delimitado em torno do montante encontrado. Para 

cada condição analisada, a ferramenta computacional retorna os cinco indivíduos 

mais bem avaliados de cada estação, cujos resultados estão apresentados e 

discutidos nas subseções seguintes. Vale ressaltar que para nenhuma das soluções 

apresentadas houve violação do índice LOLESPIN. 

4.3 – RESULTADOS PARA O SISTEMA IEEE RTS-96 

Nesta subseção são apresentados os resultados para o sistema IEEE RTS-96. 

4.3.1 – IEEE RTS-96 com Up Time igual a zero  

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96, 

considerando-se um Up Time igual a zero, são apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

A primeira tabela mostra os níveis de reserva, em MW, associados a cada patamar 
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de carga para as estações verão e outono, enquanto que a segunda tabela 

apresenta os níveis para as estações inverno e primavera. Adicionalmente, estas 

tabelas apresentam a ordem de mérito (OM) de cada estação.  

Tabela 4.1: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 0 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 350 350 370 1 285 380 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  355 360 370 1 280 365 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  290 330 390 1 355 350 390 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  345 360 355 1 345 365 405 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 325 325 390 1 320 380 370 1 

Tabela 4.2: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 0 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 285 380 370 1 285 375 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  355 335 380 1 330 350 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  325 340 380 1 355 350 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  335 340 380 1 330 360 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 330 340 380 1 330 365 385 1 

Neste caso, e nos demais casos do sistema IEEE RTS-96, o montante fixo de 

reserva com melhor desempenho foi de 360 MW, combinado com a ordem de mérito 

de número 1. Nota-se que todas as soluções encontradas pelo AG utilizam esta 

mesma ordem de mérito, que para todas as estações se mostra mais apropriada que 

as demais ordens. O principal motivo que torna esta ordem mais vantajosa se deve 

ao ajuste da lista nos limiares de transição entre os níveis de carga (leve, média e 

pesada) que, de acordo com o Apêndice A, utiliza unidades de baixa potência para 

adaptar o nível de reserva a ser disponibilizado de forma mais apropriada. Deste 

modo, o montante de reserva girante fica mais próximo do valor mínimo 

dimensionado, o que requer menos custo. 

A ferramenta computacional executou 41 gerações de indivíduos em um tempo de 3 

horas e 10 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 
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fixos, estão descritos pela Tabela 4.3. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.3: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 0. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 

10,39575 1,38476 4,56653 
5,95129 

(1,88%) (4,64%) (0,08%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  

10,30711 1,42207 4,56592 
5,98799 

(1,58%) (4,13%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  

10,40500 1,45288 4,53792 
5,99080 

(1,61%) (4,43%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  

10,12628 1,42295 4,61059 
6,03354 

(1,63%) (4,48%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 

10,48700 1,49065 4,55475 
6,04540 

(1,54%) (4,22%) (0,07%) 

Fixo 
10,20217 1,25855 4,86130 

6,11985 
(1,65%) (4,12%) (0,07%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta (ordens de mérito 

diferentes para cada estação e montantes de reserva girante distintos por patamar 

de carga e estação) se mostraram mais econômicas que o melhor caso encontrado 

com montante de reserva fixo e uma única ordem de mérito para todo o ano. 

Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
0, melhor solução encontrada pelo AG, é proporcionada 

uma economia anual de US$ 168560,00. Os índices de confiabilidade para cada 

estação do ano podem ser verificados no Apêndice B. 

4.3.2 – IEEE RTS-96 com Up Time igual a uma hora 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96, 

considerando-se um Up Time igual a uma hora, são apresentados nas Tabelas 4.4 e 

4.5. Os resultados estão dispostos similarmente ao caso de Up Time igual a zero. 

A ferramenta computacional executou 38 gerações de indivíduos em um tempo de 2 

horas e 56 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.6. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 
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Tabela 4.4: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 1 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 310 350 395 1 320 360 390 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  325 370 340 1 360 375 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  335 335 375 1 310 375 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  345 335 375 1 345 365 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 335 310 390 1 350 350 375 1 

Tabela 4.5: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 1 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 355 340 380 1 350 360 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  340 365 370 1 310 360 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  330 340 380 1 360 325. 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  315 335 385 1 335 350 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 345 340 380 1 310 370 365 1 

Tabela 4.6: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 1. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 

9,75561 1,31083 4,59338 
5,90421 

(1,66%) (4,35%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  

10,61583 1,37590 4,58904 
5,96494 

(1,64%) (4,37%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  

11,25233 1,49180 4,49599 
5,98779 

(1,75%) ( 4,72%) (0,09%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  

10,67478 1,46507 4,54113 
6,00620 

(1,58%) (4,51%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 

10,98922 1,50181 4,50910 
6,01091 

(1,52%) (4,13%) (0,07%) 

Fixo 
10,19900 1,26755 4,86351 

6,13106 
(1,65%) (4,11%) (0,07%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
1, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

226850,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 
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4.3.3 – IEEE RTS-96 com Up Time igual a duas horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96, 

considerando-se um Up Time igual a duas horas, são apresentados nas Tabelas 4.7 

e 4.8. Os resultados estão dispostos similarmente aos casos anteriores. 

Tabela 4.7: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 2 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 335 335 375 1 340 375 345 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  315 330 390 1 300 375 355 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  350 325 415 1 320 390 340 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  325 370 340 1 295 375 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 305 365 365 1 335 350 380 1 

Tabela 4.8: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 2 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 330 330 395 1 325 340 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  345 340 380 1 340 355 395 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  340 335 385 1 335 350 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  355 335 360 1 305 340 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 310 340 380 1 355 355 385 1 

A ferramenta computacional executou 27 gerações de indivíduos em um tempo de 2 

horas e 7 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.9. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
2, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

226320,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 
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Tabela 4.9: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 2. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 

11,06572 1,40985 4,51007 
5,91992 

(1,51%) (4,37%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  

10,55261 1,41698 4,53564 
5,95262 

(1,53%) (4,15%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  

10,59450 1,42650 4,55631 
5,98281 

(1,86%) (4,79%) (0,08%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  

11,03289 1,47788 4,53026 
6,00814 

(1,58%) ( 4,33%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 

10,44978 1,45715 4,55575 
6,01290 

(1,63%) (4,20%) (0,07%) 

Fixo 
10,13292 1,28218 4,86406 

6,14624 
(2,02%) (4,96%) (0,07%) 

 

4.3.4 – IEEE RTS-96 com Up Time igual a três horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96, 

considerando-se um Up Time igual a três horas, são apresentados nas Tabelas 4.10 

e 4.11. Os resultados estão dispostos similarmente aos casos anteriores. 

Tabela 4.10: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 3 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 335 330 395 1 340 340 410 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  355 330 395 1 330 355 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  345 345 395 1 335 360 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  360 360 360 1 315 360 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 325 370 340 1 320 355 365 1 

Tabela 4.11: Resultados para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 3 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 355 330 370 1 335 340 375 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  315 350 370 1 345 325 405 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  310 340 380 1 305 345 375 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  325 330 385 1 335 390 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 290 350 385 1 345 355 365 1 
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A ferramenta computacional executou 33 gerações de indivíduos em um tempo de 2 

horas e 34 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.12. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.12: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96 e Up Time igual a 3. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 

10,66067 1,40226 4,52724 
5,92950 

(1,53%) ( 4,44%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  

10,72422 1,41760 4,53203 
5,94963 

(1,59%) (4,14%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  

10,87094 1,51247 4,51969 
6,03216 

(1,58%) (4,32%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  

10,02089 1,42247 4,61624 
6,03871 

(1,61%) (4,32%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 

11,17283 1,52312 4,52369 
6,04681 

(1,59%) (4,12%) (0,07%) 

Fixo 
10,13133 1,27743 4,86465 

6,14208 
(2,03%) (4,99%) (0,07%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
3, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

212580,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

4.4 – RESULTADOS PARA O SISTEMA IEEE RTS-96H 

Nesta subseção são apresentados os resultados para o sistema IEEE RTS-96H. 

Todos os procedimentos realizados para esta configuração do sistema foram 

executados de forma similar ao que foi feito para o sistema IEEE RTS-96. 

4.4.1 – IEEE RTS-96H com Up Time igual a zero 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96H, 

considerando-se um Up Time igual a zero, são apresentados nas Tabelas 4.13 e 

4.14.  



67 
CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA E RESULTADOS 

Tabela 4.13: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 0 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 325 360 360 1 355 385 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  330 360 355 1 310 355 400 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  365 325 405 1 340 380 400 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  345 355 360 1 345 380 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 330 330 395 1 330 375 395 1 

Tabela 4.14: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 0 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 370 365 355 1 360 350 355 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  320 335 385 1 355 345 355 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  370 365 370 1 370 380 355 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  315 350 390 1 355 335 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 365 320 400 1 365 390 375 1 

Neste caso, e nos demais casos do sistema IEEE RTS-96H, o montante fixo de 

reserva com melhor desempenho foi de 375 MW, combinado com a ordem de mérito 

de número 1. Nota-se que todas as soluções encontradas pelo AG utilizam esta 

mesma ordem de mérito, que para todas as estações se mostra mais apropriada que 

as demais ordens. Esta ordem é mais vantajosa pelo mesmo motivo discutido ao 

considerar o sistema IEEE RTS-96, visto que não há alteração das unidades 

geradoras e nem de suas respectivas posições nas listas descritas no Apêndice A. 

A ferramenta computacional executou 38 gerações de indivíduos em um tempo de 3 

horas e 5 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.15. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
0, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

222000,00. Percebe-se, ainda, uma elevação do custo total em relação ao sistema 
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IEEE RTS-96. Esta elevação pode ser justificada pela diminuição da capacidade de 

geração hidráulica, devido às séries hidrológicas, que torna o sistema menos 

confiável. Sendo assim, necessita-se de um nível maior de reserva para assegurar o 

grau de confiabilidade desejado. Consequentemente, o custo esperado da reserva 

girante aumenta. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

Tabela 4.15: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 0. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 

10,98658 1,29833 4,84322 
6,14155 

(2,09%) (4,57%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  

11,81804 1,44263 4,7531 
6,19573 

(1,90%) ( 4,32%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  

9,48921 1,26341 4,94677 
6,21018 

(2,17%) (4,73%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  

11,03583 1,44996 4,81580 
6,26576 

(1,97%) (4,40%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 

9,80508 1,40277 4,89589 
6,29866 

(2,11%) (4,45%) (0,07%) 

Fixo 
8,69579 1,25962 5,10393 6,36355 

(2,46%) (4,78%) (0,07%) 
 

 

4.4.2 – IEEE RTS-96H com Up Time igual a uma hora 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96H, 

considerando-se um Up Time igual a uma hora, são apresentados nas Tabelas 4.16 

e 4.17. 

Tabela 4.16: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 1 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 335 350 360 1 345 395 360 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  330 350 360 1 345 365 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  330 355 360 1 330 380 375 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  355 350 360 1 315 400 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 370 340 380 1 335 385 390 1 

A ferramenta computacional executou 50 gerações de indivíduos em um tempo de 4 

horas e 7 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 
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cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.18. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.17: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 1 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 350 350 380 1 370 350 350 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  355 350 390 1 370 325 365 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  315 350 390 1 330 380 360 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  345 350 390 1 355 380 375 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 280 345 390 1 330 350 400 1 

Tabela 4.18: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 1. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 

10,84313 1,37759 4,83109 
6,20868 

(2,04%) (4,62%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  

11,02142 1,41657 4,81762 
6,23419 

(1,95%) (4,25%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  

11,04975 1,45013 4,82824 
6,27837 

(2,02%) ( 4,57%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  

9,76433 1,42892 4,91338 
6,34230 

(2,19%) (4,70%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 

10,26675 1,51253 4,85914 
6,37167 

(2,08%) (4,25%) (0,07%) 

Fixo 
8,69138 1,24159 5,23183 

6,47342 
(2,46%) (4,71%) (0,06%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
1, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

264740,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 
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4.4.3 – IEEE RTS-96H com Up Time igual a duas horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96H, 

considerando-se um Up Time igual a duas horas, são apresentados nas Tabelas 

4.19 e 4.20.  

Tabela 4.19: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 2 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 325 350 365 1 335 355 390 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  315 355 370 1 350 360 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  320 355 365 1 335 370 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  310 355 365 1 330 385 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 330 375 345 1 300 390 380 1 

Tabela 4.20: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 2 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 340 345 370 1 350 325 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  350 345 365 1 310 360 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  350 365 370 1 340 340 390 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  350 330 370 1 330 340 390 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 325 365 370 1 340 345 375 1 

A ferramenta computacional executou 50 gerações de indivíduos em um tempo de 4 

horas e 1 minuto. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.21. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
2, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

254600,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 
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Tabela 4.21: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 2. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 

11,56913 1,45308 4,76121 
6,21429 

(1,95%) (4,46%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  

11,31154 1,44556 4,79050 
6,23606 

(2,02%) (4,36%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  

10,97738 1,45790 4,82492 
6,28282 

(2,06%) ( 4,40%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  

11,68017 1,51874 4,76825 
6,28699 

(2,32%) (4,83%) (0,08%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 

11,15867 1,53378 4,82630 
6,36008 

(2,42%) (4,96%) (0,08%) 

Fixo 
8,68896 1,23660 5,23229 

6,46889 
(2,46%) (4,73%) (0,07%) 

 

4.4.4 – IEEE RTS-96H com Up Time igual a três horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-96H, 

considerando-se um Up Time igual a três horas, são apresentados nas Tabelas 4.22 

e 4.23.  

Tabela 4.22: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 3 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 330 330 395 1 305 385 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  355 335 400 1 320 385 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  340 355 370 1 360 360 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  355 315 395 1 330 385 380 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 320 335 400 1 315 385 380 1 

Tabela 4.23: Resultados para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 3 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 350 355 355 1 315 345 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  320 340 380 1 315 350 370 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  310 340 380 1 310 340 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  315 340 380 1 345 330 385 1 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 350 360 350 1 345 345 385 1 
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A ferramenta computacional executou 35 gerações de indivíduos em um tempo de 2 

horas e 54 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.24. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.24: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96H e Up Time igual a 3. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 

11,32888 1,46536 4,77216 
6,23752 

(1,98%) ( 4,28%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  

11,01933 1,46667 4,79272 
6,25939 

(1,96%) (4,42%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  

11,50721 1,50072 4,77513 
6,27585 

(1,95%) (4,40%) (0,07%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  

11,32889 1,56464 4,77620 
6,34084 

(2,28%) (4,71%) (0,08%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 

11,08261 1,53566 4,80535 
6,34101 

(2,43%) (4,77%) (0,08%) 

Fixo 
8,69054 1,24126 5,23287 

6,47413 
(2,46%) (4,70%) (0,06%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
3, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

236610,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

4.5 – RESULTADOS PARA O SISTEMA IEEE RTS-96HW 

Nesta subseção são apresentados os resultados para o sistema IEEE RTS-96HW. 

Todos os procedimentos realizados para esta configuração do sistema foram 

executados de forma similar ao que foi feito para os sistemas IEEE RTS-96 e IEEE 

RTS-96H.  
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4.5.1 – IEEE RTS-96HW com Up Time igual a zero 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-

96HW, considerando-se um Up Time igual a zero, são apresentados nas Tabelas 

4.25 e 4.26. 

Tabela 4.25: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 0 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 320 365 330 4 300 350 370 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  320 360 330 4 310 355 365 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  315 360 330 4 325 355 365 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  330 365 320 4 320 345 365 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 330 360 330 4 330 360 350 3 

Tabela 4.26: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 0 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 320 355 340 4 330 370 325 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  310 355 340 4 310 360 345 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  335 360 345 4 315 360 345 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  335 355 365 4 330 360 340 4 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 330 355 340 4 300 355 370 4 

Neste caso, e nos demais casos do sistema IEEE RTS-96HW, o montante fixo de 

reserva com melhor desempenho foi de 350 MW, combinado com a ordem de mérito 

de número 4. Com a substituição de uma térmica por diversos aerogeradores, as 

ordens de mérito sofreram modificações para alocar as unidades eólicas no início de 

cada lista. Sendo assim, as unidades destinadas para compor a reserva girante são 

influenciadas diretamente pelas flutuações de potência eólica, decorrentes das 

variações de vento. Uma vez que o cenário de produção é favorável, uma 

quantidade elevada de potência eólica é disponibilizada, o que faz com que 

unidades mais distantes do final das listas de mérito sejam utilizadas na composição 

da reserva girante. Caso contrário, pouca geração eólica é disponibilizada e 

unidades mais próximas do final das listas são utilizadas nesta composição. Isto 

resultou na alteração da ordem de mérito mais vantajosa. Além disso, pode-se 

perceber que, em algumas soluções, a ordem de mérito de número 3 é utilizada para 
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estações diferentes, o que demonstra a viabilidade de utilizar ordens de mérito 

diferentes ao longo de um ano, quando se eleva a participação de fontes renováveis 

intermitentes. 

A ferramenta computacional executou 19 gerações de indivíduos em um tempo de 4 

horas e 27 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.27. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.27: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 0. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 [106 

US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 

11,35208 0,89387 9,83924 
10,73311 

(2,00%) (4,96%) (0,28%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟎  

11,47017 0,94581 9,84959 
10,79540 

(1,57%) ( 4,51%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  

11,06133 0,97100 9,88396 
10,85496 

(1,61%) (4,49%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟎  

10,86983 0,94042 9,96660 
10,90702 

(1,91%) (4,74%) (0,21%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 

11,24572 0,97466 9,93335 
10,90801 

(1,84%) (4,44%) (0,22%) 

Fixo 
10,36167 0,85846 10,09234 

10,95080 
(1,62%) (4,65%) (0,20%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
0, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

217690,00. Percebe-se, ainda, que apesar da diminuição dos níveis de reserva 

requeridos, o sistema IEEE RTS-96HW apresenta um aumento acentuado no custo 

da reserva. O que justifica este aumento é o fato de que, nas ordens de mérito, as 

unidades de baixa potência não se encontram mais alocadas nos limiares de 

transição entre os níveis de carga, devido à inserção das unidades eólicas. Sendo 

assim, os montantes de reserva girante disponibilizados, devido à presença de 

unidades geradoras com potências mais elevadas nestes limiares, são 

consideravelmente maiores que os montantes mínimos dimensionados. Portanto, 

para todas as ordens de mérito, o custo esperado da reserva girante aumenta em 
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relação aos sistemas anteriores. Os índices de confiabilidade para cada estação do 

ano podem ser verificados no Apêndice B. 

4.5.2 – IEEE RTS-96HW com Up Time igual a uma hora 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-

96HW, considerando-se um Up Time igual a uma hora, são apresentados nas 

Tabelas 4.28 e 4.29. 

Tabela 4.28: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 1 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 315 360 330 4 310 335 395 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  325 345 350 4 305 355 360 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  340 365 320 4 285 365 355 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  320 360 330 4 280 365 355 4 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 330 365 320 4 325 345 350 3 

Tabela 4.29: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 1 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 320 360 360 4 315 345 370 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  315 355 375 4 310 360 345 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  320 355 365 4 335 345 330 3 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  315 355 365 4 310 345 340 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 295 355 365 4 320 350 345 3 

A ferramenta computacional executou 26 gerações de indivíduos em um tempo de 6 

horas e 5 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.30. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
1, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 
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256510,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

Tabela 4.30: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 1. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟏 

11,29317 0,91913 9,94226 
10,86139 

(1,55%) (4,17%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  

11,22811 0,95985 9,91657 
10,87642 

(1,67%) (4,50%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟏  

10,95639 0,97398 9,92786 
10,90184 

(1,87%) (4,79%) (0,23%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  

11,33628 1,01288 9,89522 
10,90810 

(1,80%) ( 4,36%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟏 

11,41442 1,09277 9,95043 
11,04320 

(1,85%) (4,72%) (0,27%) 

Fixo 
10,42061 0,85757 10,26033 

11,11790 
(1,62%) (4,54%) (0,20%) 

 

4.5.3 – IEEE RTS-96HW com Up Time igual a duas horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-

96HW, considerando-se um Up Time igual a duas horas, são apresentados nas 

Tabelas 4.31 e 4.32.  

Tabela 4.31: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 2 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 315 360 330 4 310 355 375 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  335 355 330 4 315 365 355 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  330 365 320 4 340 345 350 3 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  330 350 355 4 325 350 340 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 320 355 330 4 335 350 350 3 

A ferramenta computacional executou 36 gerações de indivíduos em um tempo de 8 

horas e 5 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 

cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.33. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 
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Tabela 4.32: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 2 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 325 370 330 4 335 370 325 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  305 370 330 4 330 370 325 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  320 370 330 4 320 370 325 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  340 320 325 3 325 320 345 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 330 370 330 4 310 370 325 4 

Tabela 4.33: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 2. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 

11,07311 0,95940 9,93842 
10,89782 

(1,57%) (4,59%) (0,23%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟐  

11,14367 1,00457 9,91165 
10,91622 

(1,61%) (4,34%) (0,23%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  

11,36300 1,04173 9,94915 
10,99088 

(1,79%) (4,36%) (0,21%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟐  

11,20322 1,04112 9,95837 
10,99949 

(1,62%) (4,60%) (0,21%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 

11,64989 1,11335 9,93323 
11,04658 

(1,83%) ( 4,89%) (0,21%) 

Fixo 
10,37167 0,86961 10,18193 

11,05154 
(1,60%) (4,29%) (0,20%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
2, melhor 

solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

153720,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

4.5.4 – IEEE RTS-96HW com Up Time igual a três horas 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta no sistema IEEE RTS-

96HW, considerando-se um Up Time igual a três horas, são apresentados nas 

Tabelas 4.34 e 4.35. 

A ferramenta computacional executou 22 gerações de indivíduos em um tempo de 5 

horas e 2 minutos. Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo de 
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cada solução, bem como para o caso de montante de reserva e ordem de mérito 

fixos, estão descritos pela Tabela 4.36. Os coeficientes de incerteza (β) estão 

apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Tabela 4.34: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 3 - Verão e Outono. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Verão Outono 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 310 360 330 4 315 320 355 3 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  315 360 330 4 335 320 355 3 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  335 345 340 4 290 330 360 3 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  330 350 330 4 315 335 355 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 320 360 330 4 315 355 370 4 

Tabela 4.35: Resultados para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 3 - Inverno e Primavera. 

Solução 

Reserva girante para cada nível de carga [MW] e Ordem de Mérito 

Inverno Primavera 

Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 
Carga 
Leve 

Carga 
Média 

Carga 
Pesada 

OM 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 305 365 325 3 330 370 325 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  330 355 325 3 320 370 340 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  305 355 350 3 310 370 365 4 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  340 340 360 3 335 290 345 3 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 335 350 365 4 310 365 330 3 

Tabela 4.36: Desempenho das soluções para IEEE-RTS96HW e Up Time igual a 3. 

Solução 
𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵 

[h/ano] 
𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 
𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 

[106 US$/ano] 

𝒇 
[106 US$/ano] 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟑 

11,07275 0,96090 9,99865 
10,95955 

(1,69%) (4,39%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  

10,7855 0,95568 10,04705 
11,00273 

(1,70%) ( 4,97%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟑  

10,53325 0,98671 10,11307 
11,09978 

(1,68%) (4,15%) (0,24%) 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  

11,03117 1,05604 10,06938 
11,12542 

(1,60%) (4,42%) (0,20%) 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟑 

11,11517 1,08316 10,06767 
11,15083 

(1,82%) (4,44%) (0,22%) 

Fixo 
10,56508 0,98099 10,19541 

11,17640 
(1,94%) (4,92%) (0,19%) 

Nota-se que todas as soluções obtidas pela metodologia proposta se mostraram 

mais econômicas que o melhor caso encontrado com montante de reserva fixo e 

uma única ordem de mérito para todo o ano. Considerando a solução 𝑆𝑜𝑙𝐼
3, melhor 
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solução encontrada pelo AG, é proporcionada uma economia anual de US$ 

216850,00. Os índices de confiabilidade para cada estação do ano podem ser 

verificados no Apêndice B. 

4.6 – CONCLUSÃO 

O presente capítulo demonstrou a aplicação da metodologia desenvolvida por meio 

de estudos de casos envolvendo o sistema teste IEEE RTS-96. Foram utilizados, 

além do sistema original, uma configuração para representar a flutuação da 

capacidade disponível de potência de origem hidráulica (IEEE RTS-96H), e, 

posteriormente, outra configuração para demonstrar o efeito da inserção de 

unidades de energia eólica, na qual uma unidade térmica a carvão de 350 MW foi 

substituída por 1526 MW eólicos (IEEE RTS-96HW). Adicionalmente, para simular o 

efeito da volatilidade das fontes eólicas, séries históricas de produção eólica foram 

utilizadas. 

Os casos analisados demonstraram que montantes de reserva girante podem ser 

devidamente dimensionados de acordo com o patamar de carga e com as estações 

do ano. Este fato foi comprovado ao comparar os resultados obtidos pela 

metodologia proposta com os resultados de situações em que apenas um montante 

é especificado para todo o período de análise. Para os sistemas IEEE RTS-96 e 

IEEE RTS-96H, a escolha de uma única ordem de mérito para todas as estações do 

ano se mostra viável, uma vez que as melhores soluções encontradas pelo AG 

utilizam a ordem de mérito de número 1 para todas as estações. Considerando o 

sistema IEEE RTS-96HW, algumas soluções demonstraram que o uso de ordens de 

mérito diferentes ao longo do ano pode apresentar, do ponto de vista econômico e 

de confiabilidade, condições vantajosas para a operação do sistema. 

De maneira geral, os montantes de reserva encontrados para o sistema IEEE RTS-

96H apresentam valores superiores aos encontrados para o sistema IEEE RTS-96. 

Este fato pode ser justificado pelo emprego das séries hidrológicas, as quais 

produzem eventuais diminuições da capacidade de potência hidráulica. O sistema 

IEEE RTS-96HW, ao inserir uma elevada parcela de geração eólica, requer níveis 

menores de reserva para garantir que o grau de confiabilidade se mantenha dentro 
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dos padrões desejados. Entretanto, os custos associados à disponibilidade da 

reserva girante se mostraram superiores para este sistema. O que justifica este 

resultado é o fato de que as unidades de baixa potência não se encontram alocadas 

nos limiares de transição entre os níveis de carga, diferentemente das ordens 

utilizadas para os sistemas IEEE RTS-96 e RTS-96H, em decorrência da inserção 

das unidades eólicas. Sendo assim, os montantes de reserva girante 

disponibilizados, devido à presença de unidades geradoras com potências mais 

elevadas nestes limiares, são consideravelmente maiores que os montantes 

mínimos dimensionados. Portanto, para todas as ordens de mérito, o custo esperado 

da reserva girante aumenta em relação aos demais sistemas. 

No que se refere ao esforço computacional, nota-se um leve aumento no tempo de 

simulação do sistema IEEE RTS-96 para o IEEE RTS-96H. Tomando como exemplo 

o caso de Up Time igual a zero, para o sistema IEEE RTS-96 foi necessário 3 horas 

e 10 minutos para que o AG executasse 41 gerações de indivíduos. Em um tempo 

próximo (3 horas e 5 minutos), o AG executou apenas 38 gerações para o sistema 

IEEE RTS-96H. Esse leve aumento deve-se à amostragem das séries hidrológicas 

para representação da flutuação da geração de origem hidráulica. Para o sistema 

IEEE RTS-96HW, o esforço computacional é aumentado consideravelmente, uma 

vez que a simulação de seus casos, apesar da convergência com poucas gerações 

do AG, demandou tempos mais elevados. Este fato é decorrente, além da 

amostragem das séries hidrológicas e eólicas, do aumento significativo da 

quantidade de estados a serem analisados a cada ano da SMCS, dado pela 

inserção das unidades eólicas. 

 



 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 – CONCLUSÕES 

Para atender os consumidores de energia elétrica de forma apropriada, mantém-se 

uma determinada margem de geração acima da demanda prevista. Essa margem é 

denominada como reserva de capacidade de geração e pode ser conceitualmente 

dividida em reserva de capacidade estática e de capacidade operativa. A reserva 

operativa pode ainda ser dividida em algumas parcelas, sendo que a reserva 

denominada como girante é uma das mais importantes devido ao fato de ser 

responsável por cobrir a perda de unidades sincronizadas ou a ocorrência de 

qualquer distúrbio inesperado que ocasione déficit de geração. 

O correto dimensionamento da reserva girante é, portanto, um fator essencial para 

que um sistema elétrico seja capaz de desempenhar sua função. Devido à extensa 

quantidade de variáveis aleatórias envolvidas nos sistemas de potência, a reserva 

girante é mais adequadamente dimensionada utilizando-se métodos probabilísticos. 

A maioria das metodologias encontradas na literatura, entretanto, é adequada 

somente para as análises de curto-prazo. À medida que aumenta a participação de 

energias renováveis nos sistemas de geração, mais variáveis aleatórias estarão 

presentes e, consequentemente, mais complexa se tornará a operação desses 

sistemas, devido à característica intermitente destas fontes. Portanto, a 

determinação do montante adequado de capacidade de reserva girante torna-se um 

aspecto importante do ponto de vista dos estudos de longo prazo para sistemas de 

geração. 

Esta dissertação de mestrado apresenta uma metodologia para determinar os 

montantes ideais de reserva girante em função de diferentes patamares de carga 

(e.g., leve, média e pesada) e das estações climáticas do ano, além de determinar 

as ordens de mérito apropriadas para cada estação. Esta iniciativa surgiu com o 

objetivo de aprimorar as ideias incialmente propostas nos trabalhos [MPRFL09] e 

[LSMB10], nos quais a reserva girante é avaliada num horizonte de longo prazo, 

mas apenas um montante de reserva é especificado para todo o período de análise. 
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Para atender os objetivos propostos, desenvolveu-se uma ferramenta capaz de 

realizar paralelamente quatro AGs, sendo um associado a cada estação do ano 

(verão, outono, inverno e primavera). Os indivíduos do AG foram constituídos por 

quatro genes, sendo um para cada montante de reserva a ser dimensionado, 

associado a um nível de carga (leve, média ou pesada), e um para a ordem de 

mérito a ser utilizada na programação das unidades geradoras. A função objetivo do 

AG utiliza valores esperados do custo de interrupção de energia, do custo da 

reserva girante e uma penalidade para a violação do índice LOLE. Estes parâmetros 

foram calculados a partir de um algoritmo SMCS que é incorporado ao AG para 

fornecer as informações necessárias para a avaliação de cada indivíduo. 

Por meio dos casos analisados, envolvendo os sistemas testes IEEE RTS-96, IEEE 

RTS-96H e IEEE RTS-96HW, foi comprovada a validade da metodologia proposta, 

sendo alcançadas soluções significativamente melhores que aquelas obtidas quando 

apenas um montante de reserva e uma única ordem de mérito são especificados 

para todo o período de análise. A maioria dos ganhos obtidos variou entre 200 e 250 

mil dólares, representando reduções de até 4% no valor do custo total. Percebe-se, 

ainda, que o sistema IEEE RTS-96H necessita, em geral, de montantes de reserva 

girante maiores que os do sistema IEEE RTS-96. Este fato decorre do emprego das 

séries hidrológicas, as quais produzem eventuais diminuições da capacidade de 

potência hidráulica. Contrariamente, para o IEEE RTS-96HW níveis menores de 

reserva são requeridos, apesar do impacto das séries eólicas. Embora possa 

parecer estranho, este comportamento está coerente, uma vez que a inserção de 

elevada parcela de geração eólica torna o sistema mais confiável. Isto ocorre porque 

uma unidade termelétrica de 350 MW foi substituída por 763 unidades eólicas de 2 

MW. Logo, mesmo com a flutuação de vento, a probabilidade de ocorrer um déficit 

de 350 MW por indisponibilidade das unidades eólicas é bem menor que a 

probabilidade de ocorrer um déficit de 350 MW por indisponibilidade da termelétrica. 

No que se refere às ordens de mérito utilizadas, para os sistemas IEEE RTS-96 e 

IEEE RTS-96H é indicado que uma única ordem de mérito seja utilizada no 

despacho das unidades geradoras em todas as estações do ano. Para o sistema 

IEEE RTS-96HW, ordens diferentes podem ser utilizadas ao longo do ano para 

proporcionar economia sem, no entanto, prejudicar a confiabilidade do sistema.  
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5.2 – PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o objetivo de estender os conceitos e estudos desenvolvidos nesta dissertação, 

é possível apontar algumas melhorias na metodologia apresentada e sugestões para 

trabalhos futuros, as quais estão descritas a seguir. 

• O principal ponto a ser melhorado está no esforço computacional referente ao 

cálculo dos índices de confiabilidade via SMCS. Embora esta seja a técnica que 

incorpora a melhor representação dos sistemas de geração, seu uso limita o 

emprego do algoritmo genético que requer que seja feita a avaliação para vários 

indivíduos em cada geração. Vários estudos estão sendo desenvolvidos para 

contornar o problema do custo computacional decorrente do uso da SMCS para 

avaliação da reserva girante, tais como: o uso do método da Entropia Cruzada 

aplicado à SMCS, conforme [C14], e o emprego de métodos não sequenciais 

(SMCNS), os quais precisam ser aprimorados visando ampliar sua flexibilidade de 

representação, a exemplo do que foi experimentado em [SMS14, S15]. 

• A redução do esforço computacional da avaliação dos indivíduos possibilitaria 

uma maior flexibilidade nos parâmetros do algoritmo genético explorando, assim, 

o espaço de busca de soluções de forma mais eficiente. Deste modo, mais 

indivíduos poderiam ser representados na população, as variáveis poderiam ser 

limitadas por regiões maiores e o número de gerações para o critério de parada 

por estagnação do valor da função objetivo poderia ser mais elevado. Outro modo 

de reduzir o esforço computacional da metodologia proposta seria adaptar o 

algoritmo desenvolvido para ser executado em ambientes de computação 

paralela. 

• No processo de avaliação da reserva girante, o tempo necessário para que uma 

unidade esteja pronta para suprir a carga, denominado como tempo de partida, é 

um parâmetro relevante e que depende das características funcionais de cada 

unidade geradora. Foi assumido um tempo de partida de uma hora para todas as 

unidades geradoras. Deste modo, faz-se necessário incorporar, à metodologia 

proposta, a possibilidade de considerar tempos de partida diferentes para as 

unidades geradoras. 

• Adotar um modelo mais realista para o cálculo da reserva girante, o qual possa 

considerar aspectos operacionais (e.g., limites inferiores e superiores, tempo de 
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resposta, etc.) e incluir uma metodologia para a composição do custo unitário da 

reserva girante, tendo por base o ambiente atual desverticalizado. 

• Nos estudos realizados, não foram consideradas as incertezas de curto prazo, 

inerentes aos valores previstos/adotados, para a carga e para a capacidade de 

geração das unidades baseadas em fontes intermitentes (e.g., eólicas). 

Implementar a representação destas incertezas seria uma forma de tornar a 

abordagem mais realista. 

• Incluir uma quantidade maior de patamares de carga com o objetivo de 

dimensionar os montantes de reserva girante de forma mais adequada. 

• Inserir novos tipos de fontes renováveis, em particular as fotovoltaicas. 

• Aplicar a metodologia proposta nesta dissertação em sistemas reais de médio e 

grande porte. 



 

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS TESTES 

A.1 – DADOS DAS UNIDADES DE GERAÇÃO 

A Tabela A.1 apresenta os dados determinísticos e estocásticos das unidades de 

geração que compõem as configurações do sistema IEEE RTS-96. Obviamente a 

Classe U2, referente às unidades eólicas, só é aplicada à configuração IEEE RTS-

96HW. As informações específicas ao processo de falha e reparo das unidades 

geradoras, registradas nesta tabela, são: a taxa de falha e o tempo médio para 

reparo (MTTR – Mean Time to Repair). Adicionalmente, é fornecido o custo de 

produção das unidades geradoras. É válido salientar que durante o processo de 

programação da geração, considerou-se um tempo de partida de uma hora para 

todas as unidades geradoras, exceto para as unidades eólicas.  As eólicas são 

sempre despachadas na base e, portanto, não podem fazer parte da reserva girante. 

Tabela A.1: Dados Determinísticos e Estocásticos da Geração. 

Classe 
Potência 
Nominal 

(MW) 
Tipo 

Custo de 
Produção 
(US$/MW) 

Taxa de 
Falha 

(Oc./ano) 

MTTR 
(Horas) 

U2 2,0 Eólica 0,0 4,56250 80,0 

U12 12,0 Térmica / óleo 30,52 2,97959 60,0 

U20 20,0 Térmica / óleo 44,26 19,46667 50,0 

U50 50,0 Hidráulica 0,0 4,42424 20,0 

U76 76,0 Térmica / carvão 15,92 4,46939 40,0 

U100 100,0 Térmica / óleo 25,44 7,30000 50,0 

U155 155,0 Térmica / óleo 12,28 9,12500 40,0 

U197 197,0 Térmica / óleo 23,07 9,22105 50,0 

U350 350,0 Térmica / óleo 11,65 7,61739 100,0 

U400 400,0 Nuclear 6,58 7,96364 150,0 

As Tabelas A.2 a A.4, a seguir, apresentam a distribuição das unidades térmicas, 

hidráulicas e eólicas entre as usinas dos sistemas de geração. São mostrados: o 

número de unidades que compõe cada usina; a classe de gerador empregada; o 

aproveitamento hidrelétrico ao qual a usina hidrelétrica pertence e a região de vento 

onde as centrais eólicas estão instaladas. Adicionalmente, as Tabelas A.2 e A.3 

apresentam as seis ordens de mérito que descrevem as sequências de despacho 

das unidades nas configurações IEEE RTS-96 e IEEE RTS-96H.  
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Tabela A.2: Centrais Termelétricas. 

Usina 
Classe 

de 
Geração 

Número 
de 

Unidades 

Ordem de Mérito 

1 2 3 4 5 6 

1 U20 2 37 - 38 29 -30 40 - 41 85 - 86 81 - 82 29 - 30 

2 U76 2 18 - 19 50, 63 30 - 31 40 - 41 36 - 37 14 - 15 

3 U20 2 39 - 40 31 - 32 42 - 43 87 - 88 83 - 84 31 - 32 

4 U76 2 20 - 21 64 - 65 32 - 33 42 - 43 38 - 39 16 - 17 

5 U100 3 07 - 09 83 - 85 73 - 75 61 - 63 57 - 59 7 - 9 

6 U197 3 24 - 26 74 - 76 64 - 66 52 - 54 48 - 50 18 - 20 

7 U12 5 32 - 36 35 - 39 45 - 49 70 - 74 66 - 70 24 - 28 

8 U155 1 12 28 18 28 24 10 

9 U155 1 13 40 19 29 25 11 

10 U400 1 29 19 15 19 15 21 

11 U400 1 30 20 16 20 16 22 

12 U155 2 14 - 15 41 - 42 20 - 21 30 - 31 26 - 27 12 - 13 

13 U350 1 31 25 17 25 21 23 

14 U20 2 60 - 61 33 - 34 44, 55 89 - 90 85 - 86 61 - 62 

15 U76 2 22 - 23 66 - 67 34 - 35 44 - 45 40 - 41 46 - 47 

16 U20 2 62 - 63 51 - 52 56 - 57 91 - 92 87 - 88 62 - 64 

17 U76 2 51 - 52 68 - 69 36 - 37 46 - 47 42 - 43 48 - 49 

18 U100 3 10 - 11, 47 86 - 88 76 - 78 64 - 66 60 - 62 39 - 41 

19 U197 3 27 - 28, 81 77 - 79 67 - 69 55 - 57 51 - 53 50 - 52 

20 U12 5 55 - 59 57 - 61 58-60,86-87 75 - 79 71 - 75 56 - 60 

21 U155 1 16 43 22 32 28 42 

22 U155 1 17 44 23 33 29 43 

23 U400 1 53 21 50 21 17 53 

24 U400 1 54 22 51 22 18 54 

25 U155 2 48 - 49 45 - 46 24 - 25 34 - 35 30 - 31 44 - 45 

26 U350 1 64 26 61 26 22 55 

27 U20 2 93 - 94 53 - 54 82 - 83 93 - 94 89 - 90 93 - 94 

28 U76 2 77 - 78 70 - 71 38 - 39 48 - 49 44 - 45 78 - 79 

29 U20 2 95 - 96 55 - 56 84 - 85 95 - 96 91 - 92 95 - 96 

30 U76 2 79 - 80 72 - 73 54, 63 50 - 51 46 - 47 80 - 81 

31 U100 3 71 - 73 89 - 91 79 - 81 67 - 69 63 - 65 71 - 73 

32 U197 3 82 - 84 80 - 82 70 - 72 58 - 60 54 - 56 82 - 84 

33 U12 5 88 - 92 92 - 96 88 - 92 80 - 84 76 - 80 88 - 92 

34 U155 1 50 47 26 36 32 74 

35 U155 1 74 48 27 37 33 75 

36 U400 1 85 23 52 23 19 85 

37 U400 1 86 24 53 24 20 86 

38 U155 2 75 - 76 49, 62 28 - 29 38 - 39 34 - 35 76 - 77 

39 U350 1 87 27 62 27 23 87 
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Tabela A.3: Centrais Hidrelétricas. 

Usina 
Classe 

de 
Geração 

Aprov. 
Hidrelétrico 

Número 
de 

Unidades 

Ordens de Mérito 

1 2 3 4 5 6 

1 U50 1 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 

2 U50 2 6 41 - 46 7 - 12 7 - 12 7 - 12 7 - 12 33 - 38 

3 U50 3 2 65 - 66 13 - 14 13 - 14 13 - 14 13 - 14 65 - 66 

3 U50 3 4 67 - 70 15 - 18 93 - 96 15 - 18 93 - 96 67 - 70 

Na Tabela A.4, é indicada uma única ordem de despacho das unidades eólicas para 

o sistema IEEE RTS-96HW. Isto ocorre devido ao fato de serem utilizadas as 

mesmas sequências indicadas pelas ordens das Tabelas A.2 e A.3 com a alocação 

das centrais eólicas no início de cada ordem. A usina térmica de número 39, 

pertencente à Classe U350, não entra no despacho para a configuração RTS-96HW, 

pois a mesma foi substituída por unidades eólicas.  

Tabela A.4: Centrais Eólicas. 

Usina Região 
Classe 

de 
Geração 

Número 
de 

Unidades 

Ordem de 
Mérito 

RTS-96HW 

1 1 U2 39 1 

2 1 U2 38 2 

3 1 U2 38 3 

4 1 U2 38 4 

5 1 U2 38 5 

6 1 U2 38 6 

7 1 U2 38 7 

8 2 U2 39 8 

9 2 U2 38 9 

10 2 U2 38 10 

11 2 U2 38 11 

12 2 U2 38 12 

13 2 U2 38 13 

14 3 U2 39 14 

15 3 U2 38 15 

16 3 U2 38 16 

17 3 U2 38 17 

18 3 U2 38 18 

19 3 U2 38 19 

20 3 U2 38 20 
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No caso da geração eólica, todas as unidades de uma mesma central são 

despachadas ao mesmo tempo. Isso ocorre porque essas centrais são 

representadas por unidades equivalentes, que empregam o modelo Markoviano com 

múltiplos estados, ilustrado na Figura 2.3, para representar o processo de 

falha/reparo das unidades individuais. 

As ordens de mérito foram elaboradas de acordo com os seguintes critérios: 

• Ordem 1: As maiores unidades (400 e 350 MW) foram espalhadas 

uniformemente entre os valores descritos pelos patamares de carga dos 

sistemas. Adicionalmente, nos limiares de transição de nível de carga, foram 

introduzidas algumas unidades de baixa potência para adaptar o nível de 

reserva de forma mais apropriada. 

• Ordem 2: Esta ordem foi elaborada verificando-se o menor custo de produção 

das unidades. Assim como na Ordem 1, nos limiares de transição de nível de 

carga foram introduzidas algumas unidades de baixa potência. 

• Ordem 3: Nesta ordem,  alocou-se um terço das maiores unidades (400 e 350 

MW) nos valores de patamar leve de carga. As demais unidades, com estas 

mesmas potências, foram alocadas no patamar médio. Assim com nos casos 

anteriores, nos limiares de transição de nível de carga, foram introduzidas 

algumas unidades de baixa potência. 

• Ordem 4: A sequência utilizada nesta ordem segue estritamente o custo de 

produção das unidades. 

• Ordem 5: Nesta ordem o custo de produção foi seguido, mas uma parcela das 

unidades hidráulicas foram destinadas para a composição da reserva girante. 

• Ordem 6: A sequência utilizada nesta ordem segue estritamente a alocação 

uniforme das maiores unidades (400 e 350 MW) entre os valores descritos 

pelos patamares de carga dos sistemas. 

A.2 – SÉRIES EÓLICAS 

As séries eólicas, para cada uma das três regiões, são obtidas a partir da 

multiplicação dos fatores mensais (Tabela A.5) e horários (Tabela A.6) para cada 

dia, considerando-se um ano típico com 8760 horas.  
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Tabela A.5: Fatores Mensais da Produção Eólica (p.u.). 

Região Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,6587 0,5227 1,0000 0,5609 0,4105 0,4280 0,5423 0,3435 0,4562 0,7194 0,9379 0,8263 

2 0,6137 0,4589 0,6787 0,7648 0,2218 0,5457 0,4625 0,4502 0,3149 0,5984 0,6055 1,0000 

3 0,4422 0,2767 0,4523 0,9588 0,2156 0,3302 0,4452 0,3968 0,2511 0,4825 0,7703 1,0000 

Tabela A.6: Fatores Horários da Produção Eólica (p.u.). 

De 00:00 a 12:00 De 13:00 a 24:00 

Hora Região 1 Região 2 Região 3 Hora Região 1 Região 2 Região 3 

1 0,4139 0,5516 0,3655 13 0,4077 0,3877 0,3570 

2 0,4125 0,5169 0,3683 14 0,4049 0,3808 0,3596 

3 0,4169 0,5204 0,3851 15 0,4260 0,3876 0,3573 

4 0,4216 0,5273 0,4024 16 0,4239 0,3943 0,3709 

5 0,4164 0,5360 0,4133 17 0,4335 0,4152 0,3747 

6 0,4079 0,5317 0,4111 18 0,4279 0,4435 0,3632 

7 0,4021 0,5337 0,4209 19 0,4284 0,4397 0,3528 

8 0,3948 0,5113 0,3992 20 0,4133 0,4687 0,3415 

9 0,3930 0,4777 0,3909 21 0,4126 0,5161 0,3287 

10 0,3911 0,4510 0,3834 22 0,4090 0,5215 0,3316 

11 0,3862 0,4073 0,3687 23 0,4068 0,5376 0,3407 

12 0,3955 0,3935 0,3566 24 0,4074 0,5542 0,3534 

As séries representativas da condição favorável, média e desfavorável são obtidas 

multiplicando-se todos os fatores por 1,7, 1,0 e 0,3 respectivamente. Por exemplo, 

os valores por unidade (p.u.) da potência produzida por uma central eólica para um 

dia típico de abril na 10ª hora do dia são: (i) Região 1, condição favorável 0,5609×

0,3911×1,7 = 0,3729; (ii) Região 2, condição média 0,7648×0,4510×1,0 = 0,3449; 

(iii) Região 3, condição desfavorável 0,9588×0,3834×0,3 = 0,1103. 

A.3 – SÉRIES HIDROLÓGICAS 

Na Tabela A.7 são apresentadas as cinco séries hidrológicas referentes aos 

volumes médios mensais, em p.u., para cada um dos três aproveitamentos 

hidrelétricos. As séries cujos valores são maiores, se caracterizam por períodos 

úmidos nos quais a capacidade de geração hidrelétrica é maior. 
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Tabela A.7: Séries Hidrológicas (p.u.). 

Série Hidrológica 1 

Aprov. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,630 0,688 0,841 0,778 0,816 0,972 0,893 0,792 0,646 0,666 0,610 0,414 

2 0,790 0,824 0,798 0,739 0,831 0,777 0,738 0,704 0,664 0,681 0,727 0,772 

3 0,903 0,920 0,891 0,901 0,917 0,894 0,886 0,886 0,874 0,822 0,837 0,849 

Série Hidrológica 2 

Aprov. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,534 0,612 0,648 0,736 0,697 0,766 0,752 0,627 0,648 0,619 0,589 0,405 

2 0,851 0,918 0,864 0,786 0,773 0,697 0,681 0,626 0,589 0,535 0,600 0,746 

3 0,822 0,869 0,878 0,904 0,878 0,878 0,834 0,875 0,841 0,840 0,820 0,919 

Série Hidrológica 3 

Aprov. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,524 0,822 0,839 0,723 0,700 0,888 0,871 0,853 0,823 0,764 0,643 0,491 

2 0,924 0,928 0,881 0,873 0,859 0,769 0,725 0,683 0,649 0,591 0,634 0,687 

3 0,965 0,925 0,898 0,899 0,894 0,917 0,910 0,906 0,889 0,872 0,836 0,884 

Série Hidrológica 4 

Aprov. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,685 0,515 0,587 0,679 0,648 0,701 0,849 0,857 0,795 0,802 0,731 0,632 

2 0,703 0,694 0,664 0,655 0,699 0,709 0,649 0,579 0,529 0,326 0,693 0,805 

3 0,920 0,889 0,908 0,902 0,905 0,896 0,896 0,895 0,872 0,839 0,883 0,963 

Série Hidrológica 5 

Aprov. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 0,685 0,871 0,613 0,611 0,706 0,915 0,845 0,779 0,741 0,673 0,649 0,580 

2 0,835 0,759 0,698 0,826 0,792 0,724 0,684 0,631 0,570 0,522 0,462 0,440 

3 0,913 0,885 0,897 0,896 0,899 0,899 0,883 0,890 0,877 0,843 0,837 0,831 

Os dados apresentados, com exceção das ordens de mérito, foram retirados da 

referência [S09] e foram aplicados à metodologia proposta nesta dissertação. 
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B.1 – RESULTADOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA IEEE RTS-96 

Nesta subseção são apresentados os índices de confiabilidade, os quais compõem a 

função objetivo do AG proposto, para as estações do ano de cada solução descrita 

na seção 4.3 para o sistema IEEE RTS-96. 

Tabela B.1: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,47250 2,59333 2,69750 2,63242 2,30122 2,87639 2,60878 2,52072 

(3,96%) (4,97%) (3,50%) (3,58%) (3,07%) (3,75%) (3,01%) (3,01%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,26386 0,39180 0,32634 0,40277 0,31059 0,44489 0,28964 0,37695 

( 9,69%) ( 9,15%) ( 11,14%) ( 8,33%) ( 8,15%) ( 7,64%) ( 10,27%) ( 8,45%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,11886 1,17727 1,11330 1,15710 1,13688 1,15255 1,11677 1,15972 

(0,14%) (0,17%) (0,19%) (0,18%) (0,13%) (0,14%) (0,16%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,38272 1,56907 1,43964 1,55987 1,44747 1,59744 1,40641 1,53667 

 

Tabela B.2: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,89656 2,32956 2,89072 2,28817 2,60800 1,95233 2,80772 2,75822 

(3,01%) (4,28%) (2,70%) (3,24%) (3,00%) (4,84%) (2,72%) (2,85%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,34805 0,38954 0,36715 0,34815 0,33497 0,36052 0,34003 0,38744 

( 7,32%) ( 8,68%) ( 8,29%) ( 9,01%) ( 8,72%) ( 8,89%) ( 8,89%) ( 7,83%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,05237 1,20139 1,10054 1,18362 1,11882 1,23311 1,10719 1,15147 

(0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) (0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) 

f 
[106US$/estação] 

1,40042 1,59093 1,46769 1,53177 1,45379 1,59363 1,44722 1,53891 
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Tabela B.3: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,78689 2,53050 2,84156 2,32806 2,37811 2,41761 2,51406 2,44583 

(2,95%) (3,93%) (2,72%) (3,06%) (3,28%) (4,13%) (3,04%) (3,11%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,36683 0,39273 0,35981 0,37128 0,30732 0,41242 0,29397 0,29713 

( 8,02%) ( 8,31%) ( 8,76%) ( 7,97%) ( 7,97%) ( 8,06%) ( 10,00%) ( 8,95%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,06905 1,19933 1,10442 1,18196 1,09992 1,19213 1,12593 1,1754 

(0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) (0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) 

f 
[106US$/estação] 

1,43588 1,59206 1,46423 1,55324 1,40724 1,60455 1,41990 1,47253 

 

Tabela B.4: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,79972 2,44006 2,52111 2,85494 2,80167 2,68492 2,83092 2,93483 

(2,91%) (4,15%) (3,06%) (2,93%) (3,68%) (4,82%) (3,21%) (3,43%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,30213 0,39262 0,29139 0,38976 0,29097 0,46767 0,38072 0,35244 

( 7,85%) ( 9,11%) ( 9,93%) ( 7,81%) ( 8,73%) ( 9,36%) ( 11,38%) ( 8,86%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,10651 1,20854 1,1368 1,13719 1,08280 1,17826 1,10632 1,1286 

(0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) (0,14%) (0,16%) (0,19%) (0,17%) 

f 
[106US$/estação] 

1,40864 1,60116 1,42819 1,52695 1,37377 1,64593 1,48704 1,48104 

 

Tabela B.5: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,66228 2,68367 2,86700 2,46183 2,86022 2,69133 2,65533 2,78233 

(2,96%) (3,95%) (2,83%) (3,16%) (2,90%) (3,98%) (2,91%) (2,91%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,31493 0,45159 0,33489 0,36366 0,28509 0,45621 0,32462 0,43590 

( 8,19%) ( 8,80%) ( 8,96%) ( 8,54%) ( 6,95%) ( 7,96%) ( 9,62%) ( 8,41%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,09349 1,18669 1,09586 1,16509 1,0587 1,18178 1,11795 1,15067 

(0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) (0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,40842 1,63828 1,43075 1,52875 1,34379 1,63799 1,44257 1,58657 
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Tabela B.6: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,71656 2,97256 2,65883 2,71778 2,73244 2,95167 2,66544 2,20306 

(2,94%) (3,62%) (2,87%) (2,97%) (2,98%) (3,65%) (2,89%) (3,13%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,28310 0,42059 0,30126 0,40490 0,31003 0,40791 0,32740 0,37165 

( 8,27%) ( 8,25%) ( 8,57%) ( 9,06%) ( 7,50%) ( 7,82%) ( 9,57%) ( 7,99%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,08256 1,17189 1,11173 1,14389 1,06805 1,16166 1,11834 1,18758 

(0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) (0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) 

f 
[106US$/estação] 

1,36566 1,59248 1,41299 1,54879 1,37808 1,56957 1,44574 1,55923 

 

Tabela B.7: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,4955 2,90900 2,66167 2,52833 2,81678 2,39639 2,95956 2,86017 

(3,97%) (4,55%) (3,52%) (3,75%) (2,87%) (4,18%) (2,83%) (2,88%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,32959 0,41583 0,35205 0,32902 0,34149 0,42032 0,29760 0,41848 

( 9,83%) ( 8,41%) ( 11,55%) ( 9,40%) ( 7,63%) ( 8,52%) ( 9,28%) ( 7,67%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,11194 1,17285 1,11309 1,15844 1,10646 1,19529 1,09871 1,12981 

(0,15%) (0,16%) (0,19%) (0,17%) (0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,44153 1,58868 1,46514 1,48746 1,44795 1,61561 1,39631 1,54829 

 

Tabela B.8: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,65828 2,68250 2,89806 2,21094 2,61544 2,37400 2,86128 2,80994 

(3,02%) (3,88%) (2,74%) (3,18%) (3,10%) (4,21%) (2,92%) (2,91%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,33745 0,42641 0,33841 0,35489 0,35869 0,35397 0,30975 0,37985 

( 7,73%) ( 8,35%) ( 9,08%) ( 8,11%) ( 8,59%) ( 8,22%) ( 9,24%) ( 7,79%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,09774 1,17576 1,09353 1,1887 1,08852 1,19826 1,10243 1,13803 

(0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) (0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) 

f 
[106US$/estação] 

1,43519 1,60217 1,43194 1,54359 1,44721 1,55223 1,41218 1,51788 
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Tabela B.9: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,38811 2,94544 2,90506 2,48561 2,2745 2,74178 2,91489 2,93978 

(3,26%) (3,61%) (2,77%) (3,05%) (3,27%) (3,86%) (2,73%) (2,88%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,27855 0,42099 0,32752 0,39055 0,31489 0,44005 0,35569 0,40184 

( 8,70%) ( 7,96%) ( 8,58%) ( 8,80%) ( 7,92%) ( 8,68%) ( 9,09%) ( 7,88%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,10846 1,16189 1,09962 1,16206 1,12384 1,17913 1,09387 1,12285 

(0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) (0,13%) (0,13%) (0,16%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,38701 1,58288 1,42714 1,55261 1,43873 1,61918 1,44956 1,52469 

 

Tabela B.10: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,36272 2,84017 2,87428 1,94372 2,82422 2,96933 2,72067 2,65861 

(3,18%) (3,72%) (2,86%) (3,41%) (2,90%) (3,69%) (2,94%) (3,00%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,30470 0,47245 0,30753 0,33779 0,31772 0,44140 0,36173 0,40227 

( 8,50%) ( 8,00%) ( 8,92%) ( 8,44%) ( 7,02%) ( 7,88%) ( 9,07%) ( 9,36%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,13241 1,16726 1,0967 1,21987 1,10652 1,15668 1,10008 1,16041 

(0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) (0,12%) (0,13%) (0,16%) (0,14%) 

f 
[106US$/estação] 

1,43711 1,63971 1,40423 1,55766 1,42424 1,59808 1,46181 1,56268 

B.2 – RESULTADOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA IEEE RTS-96H 

Nesta subseção são apresentados os índices de confiabilidade, os quais compõem a 

função objetivo do AG proposto, para as estações do ano de cada solução descrita 

na seção 4.4 para o sistema IEEE RTS-96H. 

Tabela B.11: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,97396 2,67338 2,51467 2,82458 2,99758 2,97188 2,86821 2,98038 

(2,55%) (6,26%) (3,10%) (2,52%) (2,54%) (5,57%) (2,78%) (2,37%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,29520 0,40040 0,27286 0,32987 0,31976 0,46736 0,29461 0,36089 

( 6,66%) ( 10,20%) ( 8,43%) ( 7,13%) ( 6,66%) ( 8,90%) ( 7,44%) ( 7,10%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,1551 1,29069 1,19178 1,20566 1,15663 1,25346 1,15026 1,19275 

(0,11%) (0,10%) (0,12%) (0,13%) (0,11%) (0,11%) (0,13%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,45030 1,69109 1,46464 1,53553 1,47639 1,72082 1,44487 1,55364 
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Tabela B.12: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,47429 2,43175 2,23638 2,34679 2,78533 2,99963 2,55304 2,69783 

(2,66%) (6,63%) (3,37%) (2,73%) (2,62%) (5,64%) (2,98%) (2,39%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,27936 0,41647 0,26608 0,30150 0,27817 0,47683 0,33210 0,36287 

( 7,13%) ( 9,88%) ( 9,65%) ( 7,62%) ( 6,59%) ( 9,35%) ( 8,46%) ( 7,26%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,17539 1,30885 1,20872 1,25379 1,16772 1,26906 1,17236 1,20666 

(0,12%) (0,10%) (0,12%) (0,12%) (0,11%) (0,10%) (0,14%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,45475 1,72532 1,47480 1,55529 1,44589 1,74589 1,50446 1,56953 

 

Tabela B.13: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,79967 2,68558 2,43463 1,88521 2,99342 2,64029 2,39708 2,81233 

(2,41%) (6,13%) (2,97%) (2,95%) (2,53%) (6,44%) (3,12%) (2,51%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,29162 0,48868 0,31098 0,31149 0,32398 0,42303 0,27546 0,35512 

( 5,87%) ( 9,26%) ( 8,03%) ( 9,00%) ( 6,66%) ( 10,78%) ( 8,09%) ( 7,25%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,14164 1,28879 1,18078 1,28469 1,14841 1,28338 1,18983 1,20947 

(0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,12%) (0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,43326 1,77747 1,49176 1,59618 1,47239 1,70641 1,46529 1,56459 

 

Tabela B.14: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,97208 2,84879 2,21317 2,98738 2,98654 2,95475 2,54908 2,55938 

(2,51%) (5,88%) (3,17%) (2,41%) (2,55%) (5,72%) (3,02%) (2,61%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,31798 0,42651 0,29411 0,37797 0,32089 0,48827 0,32244 0,31854 

( 7,08%) ( 9,96%) ( 8,35%) ( 7,27%) ( 6,72%) ( 9,56%) ( 7,72%) ( 7,38%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,14844 1,27533 1,20442 1,18944 1,15189 1,27339 1,17623 1,22674 

(0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) (0,11%) (0,10%) (0,14%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,46642 1,70184 1,49853 1,56741 1,47278 1,76166 1,49867 1,54528 
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Tabela B.15: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,75404 2,58583 2,28367 2,14079 2,52188 2,54004 2,88642 2,31842 

(2,63%) (6,43%) (3,12%) (2,83%) (2,51) (6,47%) (2,80%) (2,74%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,28777 0,45870 0,32129 0,36115 0,27243 0,46745 0,37873 0,39392 

( 7,09%) ( 9,31%) ( 8,06%) ( 8,39%) ( 8,24%) ( 9,32%) ( 6,70%) ( 7,45%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,17018 1,28073 1,19781 1,26466 1,18446 1,30004 1,14404 1,2306 

(0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,12%) (0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,45795 1,73943 1,51910 1,62581 1,45689 1,76749 1,52277 1,62452 

 

Tabela B.16: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,95917 2,99454 2,82779 2,78763 2,97158 2,94363 2,78900 2,60733 

(2,47%) (5,67%) (2,82%) (2,50%) (2,50%) (5,72%) (2,89%) (2,60%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,28661 0,47667 0,30646 0,38334 0,33541 0,44660 0,29017 0,37338 

( 6,15%) ( 9,62%) ( 7,49%) ( 7,55%) ( 7,02%) ( 10,02%) ( 8,04%) ( 6,68%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,14371 1,25746 1,16564 1,19439 1,14685 1,26632 1,16689 1,21044 

(0,11%) (0,11%) (0,13%) (0,13%) (0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,43032 1,73413 1,47210 1,57773 1,48226 1,71292 1,45706 1,58382 

 

Tabela B.17: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,9585 2,98708 2,42896 2,60283 2,99883 2,98733 2,98283 2,71117 

(2,49%) (5,60%) (3,18%) (2,59%) (2,74%) (7,05%) (3,11%) (2,90%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,30567 0,47862 0,27947 0,39414 0,30360 0,46717 0,37364 0,37433 

( 6,48%) ( 9,27%) ( 8,69%) ( 6,94%) ( 7,06%) ( 11,52%) ( 8,90%) ( 7,50%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,14742 1,26831 1,19779 1,21139 1,13884 1,27189 1,15241 1,20511 

(0,11%) (0,10%) (0,12%) (0,13%) (0,13%) (0,11%) (0,15%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,45309 1,74693 1,47726 1,60553 1,44244 1,73906 1,52605 1,57944 
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Tabela B.18: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,85511 2,82133 2,70594 2,77628 2,80754 2,89363 2,83242 2,79529 

(2,96%) (7,37%) (3,45%) (2,77%) (2,44%) (5,81%) (2,86%) (2,48%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,32265 0,45112 0,35785 0,40216 0,30822 0,49109 0,27570 0,39035 

( 7,92%) ( 11,03%) ( 9,30%) ( 7,73%) ( 6,14%) ( 8,71%) ( 7,79%) ( 7,03%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,17244 1,27032 1,18127 1,20226 1,14162 1,26827 1,16834 1,19393 

(0,12%) (0,12%) (0,14%) (0,15%) (0,11%) (0,10%) (0,12%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,49509 1,72144 1,53912 1,60442 1,44984 1,75936 1,44404 1,58428 

 

Tabela B.19: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,36208 2,82529 2,88025 2,95171 2,69875 2,91108 2,96142 2,93596 

(2,70%) (5,83%) (2,84%) (2,38%) (2,59%) (5,75%) (2,79%) (2,39%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,26581 0,48154 0,29883 0,42049 0,30243 0,45488 0,35104 0,39237 

( 7,86%) ( 8,90%) ( 7,11%) ( 6,70%) ( 6,75%) ( 9,41%) ( 7,78%) ( 7,15%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,17672 1,27767 1,15574 1,18258 1,17061 1,27212 1,14843 1,18397 

(0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) (0,11%) (0,10%) (0,13%) (0,13%) 

f 
[106US$/estação] 

1,44253 1,75921 1,45457 1,60307 1,47304 1,72700 1,49947 1,57634 

 

Tabela B.20: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96H. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,76967 2,85100 2,91072 2,7975 2,74283 2,95428 2,85689 2,52861 

(2,80%) (7,23%) (3,25%) (2,93%) (2,87%) (7,16%) (3,38%) (2,95%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,34102 0,52590 0,31786 0,37985 0,33502 0,54123 0,31302 0,34639 

( 8,02%) ( 10,17%) ( 8,73%) ( 8,42%) ( 7,39%) ( 10,72%) ( 8,62%) ( 7,60%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

1,14242 1,28453 1,15143 1,19782 1,14495 1,27318 1,16787 1,21935 

(0,13%) (0,11%) (0,15%) (0,15%) (0,14%) (0,11%) (0,14%) (0,15%) 

f 
[106US$/estação] 

1,48344 1,81043 1,46929 1,57767 1,47997 1,81441 1,48089 1,56574 

B.3 – RESULTADOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA IEEE RTS-96HW 

Nesta subseção são apresentados os índices de confiabilidade, os quais compõem a 

função objetivo do AG proposto, para as estações do ano de cada solução descrita 

na seção 4.5 para o sistema IEEE RTS-96HW. 
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Tabela B.21: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,7965 2,92100 2,74892 2,88567 2,90289 2,71056 2,92411 2,93261 

(3,65%) (4,49%) (3,57%) (3,77%) (2,71%) (3,58%) (3,41%) (2,88%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,21632 0,26453 0,20395 0,20907 0,21044 0,25086 0,23764 0,24686 

( 8,75%) ( 10,76%) ( 13,04%) ( 7,94%) ( 6,39%) ( 9,51%) ( 11,75%) ( 7,45%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,4168 2,54123 2,36673 2,51448 2,41081 2,55671 2,36979 2,51229 

(0,31%) (0,38%) (0,36%) (0,31%) (0,27%) (0,32%) (0,30%) (0,26%) 

f 
[106US$/estação] 

2,63312 2,80576 2,57068 2,72355 2,62125 2,80757 2,60743 2,75915 

 

Tabela B.22: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟎  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟎  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,99078 2,62694 2,56144 2,88217 2,74206 2,97772 2,37078 2,77928 

(2,69%) (3,65%) (3,64%) (2,93%) (2,81%) (5,00%) (3,14%) (2,90%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,23157 0,27069 0,22512 0,24362 0,18472 0,33469 0,19710 0,22391 

( 7,14%) ( 9,09%) ( 12,28%) ( 7,05%) ( 6,32%) ( 10,41%) ( 10,32%) ( 7,62%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,4068 2,56702 2,39447 2,51567 2,41957 2,59421 2,43071 2,52212 

(0,27%) (0,32%) (0,29%) (0,26%) (0,23%) (0,29%) (0,28%) (0,27%) 

f 
[106US$/estação] 

2,63837 2,83771 2,61959 2,75929 2,60429 2,92890 2,62781 2,74603 

 

Tabela B.23: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟎 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,75511 2,96961 2,72861 2,79239 2,98706 2,84244 2,57161 2,89206 

(2,77%) (4,85%) (2,82%) (3,13%) (2,76%) (3,30%) (3,81%) (2,88%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,18285 0,33360 0,22564 0,23258 0,21724 0,24070 0,23589 0,22531 

( 7,32%) ( 9,30%) ( 9,29%) ( 8,24%) ( 6,10%) ( 7,75%) ( 11,58%) ( 6,59%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,42183 2,59538 2,37773 2,5384 2,40688 2,57877 2,42237 2,53424 

(0,24%) (0,29%) (0,28%) (0,26%) (0,27%) (0,31%) (0,29%) (0,26%) 

f 
[106US$/estação] 

2,60468 2,92898 2,60337 2,77098 2,62412 2,81947 2,65826 2,75955 
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Tabela B.24: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟏  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,95333 2,82350 2,50972 2,94156 2,65117 2,91089 2,51283 2,8815 

(2,83%) (3,41%) (3,97%) (2,93%) (2,68%) (5,22%) (3,13%) (2,63%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,20380 0,27119 0,23684 0,24802 0,16964 0,29883 0,21395 0,29157 

( 6,15%) ( 8,62%) ( 12,54%) ( 7,08%) ( 7,48%) ( 11,91%) ( 10,00%) ( 5,82%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,41668 2,54488 2,44264 2,51237 2,43251 2,53044 2,43364 2,53127 

(0,27%) (0,32%) (0,29%) (0,26%) (0,24%) (0,32%) (0,28%) (0,29%) 

f 
[106US$/estação] 

2,62048 2,81607 2,67948 2,76039 2,60215 2,82927 2,64759 2,82284 

 

Tabela B.25: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟏  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟏 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,87439 2,95883 2,54944 2,95361 2,64417 2,86358 2,94183 2,96483 

(2,68%) (5,15%) (3,06%) (2,61%) (3,67%) (3,84%) (3,42%) (3,39%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,18064 0,29395 0,22348 0,31481 0,18482 0,26361 0,28112 0,36322 

( 6,71%) ( 11,02%) ( 9,72%) ( 5,78%) ( 10,97%) ( 8,55%) ( 11,81%) ( 8,76%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,41389 2,52635 2,43175 2,52322 2,42206 2,57455 2,40803 2,54579 

(0,24%) (0,32%) (0,28%) (0,29%) (0,30%) (0,34%) (0,34%) (0,35%) 

f 
[106US$/estação] 

2,59453 2,82030 2,65523 2,83803 2,60688 2,83816 2,68915 2,90901 

 

Tabela B.26: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,96211 2,59011 2,80600 2,71489 2,76456 2,58483 2,99800 2,79628 

(2,68%) (3,69%) (3,42%) (3,04%) (2,75%) (3,67%) (3,35%) (3,02%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,22180 0,23489 0,28356 0,21916 0,21097 0,24740 0,32284 0,22336 

( 6,82%) ( 9,75%) ( 10,86%) ( 7,75%) ( 7,27%) ( 8,82%) ( 9,89%) ( 7,40%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,42206 2,58736 2,38761 2,5414 2,43264 2,56631 2,37527 2,53744 

(0,26%) (0,31%) (0,29%) (0,25%) (0,26%) (0,31%) (0,29%) (0,26%) 

f 
[106US$/estação] 

2,64386 2,82225 2,67117 2,76056 2,64361 2,81371 2,69811 2,76080 
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Tabela B.27: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰
𝟐  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽

𝟐  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,71139 2,96594 2,86672 2,81894 2,65061 2,88828 2,97139 2,69294 

(2,85%) (4,90%) (2,60%) (2,77%) (2,84%) (4,34%) (2,79%) (2,81%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,18269 0,36210 0,27452 0,22241 0,16940 0,32464 0,29218 0,25490 

( 6,48%) ( 9,93%) ( 8,48%) ( 7,15%) ( 6,74%) ( 10,35%) ( 8,51%) ( 8,40%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,43406 2,59489 2,38857 2,53164 2,45642 2,57518 2,39703 2,52973 

(0,23%) (0,28%) (0,28%) (0,27%) (0,24%) (0,28%) (0,26%) (0,29%) 

f 
[106US$/estação] 

2,61675 2,95699 2,66309 2,75405 2,62582 2,89982 2,68921 2,78463 

 

Tabela B.28: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 e 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑽
𝟐 𝑺𝒐𝒍𝑰

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,93978 2,98306 2,77267 2,95439 2,96475 2,81408 2,66692 2,627 

(2,65%) (5,00%) (2,75%) (2,79%) (3,44%) (3,35%) (3,96%) (3,93%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,20212 0,35823 0,27568 0,27733 0,20212 0,26133 0,29748 0,19997 

( 6,05%) ( 10,97%) ( 8,79%) ( 8,98%) ( 7,22%) ( 7,37%) ( 10,31%) ( 8,62%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,41707 2,59775 2,39651 2,5219 2,4433 2,55916 2,43142 2,56478 

(0,23%) (0,28%) (0,28%) (0,26%) (0,30%) (0,32%) (0,34%) (0,33%) 

f 
[106US$/estação] 

2,61919 2,95598 2,67219 2,79923 2,64542 2,82049 2,72890 2,76475 

 

Tabela B.29: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑰𝑰𝑰

𝟑  

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,88725 2,70208 2,71417 2,482 2,88858 2,80175 2,54667 2,29625 

(3,43%) (3,37%) (3,81%) (4,02%) (3,49%) (3,45%) (3,85%) (3,83%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,19081 0,28480 0,30241 0,17765 0,20366 0,28743 0,30137 0,19425 

( 8,05%) ( 8,01%) ( 10,62%) ( 8,99%) ( 8,40%) ( 7,01%) ( 9,81%) ( 8,51%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,44827 2,57752 2,44068 2,58058 2,45536 2,56568 2,47315 2,61888 

(0,30%) (0,32%) (0,33%) (0,33%) (0,29%) (0,32%) (0,34%) (0,32%) 

f 
[106US$/estação] 

2,63908 2,86232 2,74309 2,75823 2,65902 2,85311 2,77452 2,81313 
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Tabela B.30: Soluções 𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  e 𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 para o sistema IEEE RTS-96HW. 

 

𝑺𝒐𝒍𝑰𝑽
𝟑  𝑺𝒐𝒍𝑽

𝟑 

Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera 

𝑳𝑶𝑳𝑬𝑺𝑷𝑰𝑵  
[h/estação] 

2,91467 2,97806 2,36583 2,77261 2,84172 2,72300 2,63722 2,91322 

(2,68%) (4,10%) (3,11%) (2,79%) (2,75%) (5,44%) (2,92%) (2,62%) 

𝑳𝑶𝑳𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

0,17169 0,33706 0,28979 0,25751 0,18117 0,29231 0,32238 0,28730 

( 5,79%) ( 9,89%) ( 8,05%) ( 7,28%) ( 6,61%) ( 12,20%) ( 8,30%) ( 5,53%) 

𝑬𝑹𝑪𝑺𝑷𝑰𝑵 
[106US$/estação] 

2,4527 2,58733 2,49724 2,53211 2,4555 2,58879 2,45186 2,5715 

(0,24%) (0,28%) (0,26%) (0,29%) (0,23%) (0,30%) (0,27%) (0,29%) 

f 
[106US$/estação] 

2,62439 2,92439 2,78703 2,78962 2,45550 2,58879 2,45186 2,57150 
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