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RESUMO 

O setor elétrico vem experimentando um ambiente competitivo e descentralizado 

nas últimas décadas. Neste contexto, diversas atividades de planejamento da 

operação e da expansão de sistemas elétricos de potência vêm se tornando objeto 

de importantes reavaliações e novas recomendações. Dentre estas atividades 

encontra-se a programação da manutenção de unidades geradoras, a qual enfrenta 

mudanças filosóficas provenientes, principalmente, da transição de mercado 

centralizado para o Descentralizado e da modificação da matriz energética com a 

presença significativa de fontes renováveis. A programação da manutenção busca 

identificar o melhor momento durante a operação de um sistema elétrico para 

retirada de unidades de geração de energia elétrica para realização de ações de 

manutenção, resultando assim em melhores cronogramas de manutenção. Nesta 

dissertação é proposta uma metodologia para a solução do problema da 

programação da manutenção de unidades geradoras de um sistema elétrico 

considerando o mercado Descentralizado e fontes renováveis. Para tal, são 

utilizados indicadores de desempenho com base nos níveis de confiabilidade do 

sistema e nos custos de produção de energia elétrica. A metaheurística Estratégia 

Evolutiva é empregada para a solução dos problemas de otimização. Para avaliação 

da confiabilidade dos cronogramas de manutenção durante o processo de solução 

do problema, é utilizado o algoritmo de Simulação Monte Carlo Não-Sequencial 

associado ao método de Entropia Cruzada. A eficiência da metodologia proposta é 

ilustrada por meio de estudos de caso envolvendo a programação da manutenção 

de unidades geradoras do sistema teste IEEE-RTS. O desempenho da metodologia 

proposta é avaliado por meio da identificação de cronogramas de boa qualidade 

(i.e., tecnicamente factíveis e aderentes à realidade operativa sob uma perspectiva 

sistêmica), os quais garantam níveis adequados de confiabilidade para o 

funcionamento do sistema, sem, entretanto, provocar excessivos aumentos no custo 

de operação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The electricity sector has been experiencing a competitive and deregulated 

environment in recent decades. In this context, several activities for operation and 

expansion planning of electrical power systems have become the subject of 

important reassessments and new recommendations. Among these activities, there 

is the maintenance schedule for generating units, which faces philosophical changes 

mainly arising from the transition from the centralized to the decentralized market and 

the modification of the energy matrix with the significant presence of renewable 

sources. Maintenance scheduling seeks to identify the best time during the operation 

of an electrical system to remove electric power generation units for carrying out 

maintenance actions, thus resulting in better maintenance schedules. In this 

dissertation, a methodology is proposed to solve the problem of scheduling the 

maintenance of generating units for an electrical system considering the 

decentralized market and renewable sources. To this end, performance indicators 

are used based on the system's reliability levels and the electricity production costs. 

The Evolutionary Strategy metaheuristic is used to solve optimization problems. To 

assess the reliability of maintenance schedules during the problem solving process, 

the Non-Sequential Monte Carlo Simulation algorithm associated with Cross Entropy 

is used. The efficiency of the proposed methodology is illustrated through case 

studies involving the IEEE-RTS test system with some changes. The performance of 

the proposed methodology is assessed through the identification of good quality 

schedules (i.e., technically feasible and adherent to the operational reality from a 

systemic perspective), which guarantee adequate levels of reliability for the system's 

operation, without causing excessive increases in its operating cost. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em decorrência do crescimento populacional, a energia elétrica se tornou um 

insumo de extrema importância para as sociedades em todo o mundo. Portanto, 

garantir o funcionamento adequado de um Sistema Elétrico de Potência (SEP), em 

todos os seus setores (geração, transmissão e distribuição), se tornou indispensável 

atualmente.  Neste sentido, o planejamento da manutenção das unidades geradoras 

(PMUG) desempenha papel fundamental para o bom funcionamento da operação de 

um SEP.   

Portanto, escolher o melhor momento para retirada dos equipamentos de operação 

para realização de ações de manutenção se torna uma tarefa de grande 

importância. Esta tarefa corresponde a solucionar um problema de otimização, 

caracterizado como um subproblema da operação do SEP [RAR20]. Um cronograma 

de manutenção (CM) bem definido, além de garantir o cumprimento dos intervalos 

entre as manutenções dos equipamentos de um SEP, deve também contribuir para 

uma maior continuidade do serviço no atendimento aos consumidores, sem resultar, 

no entanto, em excessivos aumentos no custo de produção da energia [IEEE01], 

[O18], [FGMP16]. 

Neste contexto, este trabalho propõe o emprego de uma metodologia baseada na 

metaheurística Estratégia Evolutiva (ES) [SR95] para obtenção de bons 

cronogramas de manutenção de unidades de geração (UGs) de um SEP 

descentralizado envolvendo fontes renováveis, considerando a avaliação da 

confiabilidade do sistema e dos custos de produção de energia elétrica. Para 

avaliação da confiabilidade das soluções propostas pela técnica ES, é utilizado o 

algoritmo de Simulação Monte Carlo Não-Sequencial (SMC-NS) associado a 

Entropia Cruzada (EC). Na avaliação probabilística da confiabilidade da capacidade 

de geração, o diagnóstico de adequação do sistema pode ser traduzido por meio de 

índices de confiabilidade correlacionados, normalmente, ao evento de falha do 

sistema (i.e., necessidade de se promover o corte de carga por insuficiência de 

geração).  
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Índices de confiabilidade, tais como LOLP, LOLE, EPNS, EENS, e LOLC, descritos 

no Capítulo 3 desta dissertação, podem ser estimados com base nas informações 

de natureza estocástica de disponibilidade dos equipamentos de geração. Os 

primeiros estudos do impacto na confiabilidade das fontes de energia não 

convencionais foram realizados em [GU83], [WDT84], [SK88], [BC92] e [BA92], os 

quais consideraram o problema apenas no nível de geração usando o método da 

perda de carga e centrando-se, em sua maior parte, em sistemas com energia 

eólica. Destes pode-se destacar a referência [GU83], que introduziu o conceito da 

intermitência da geração e das taxas de falha e reparo das turbinas eólicas e [SK88] 

que fez a divisão do sistema elétrico em subsistemas de geração, separando as 

fontes convencionais das não convencionais, onde os estados de geração são 

tratados como variáveis aleatórias. 

A Simulação Monte Carlo Não-Sequencial se apresenta como uma ferramenta 

eficiente para realizar a avaliação da confiabilidade de sistemas elétricos. Contudo, a 

exigência computacional demandada para a convergência do processo de avaliação 

inerente ao método SMC-NS pode ser, em alguns casos, extremamente elevada. 

Diversos trabalhos da literatura técnica relacionada se empenharam na tarefa de 

aprimorar o processo de avaliação de confiabilidade. Dentre as práticas dedicadas a 

trabalhos, destaque pode ser dado ao método Entropia Cruzada (EC) (por exemplo, 

[HR02], [RK04], [LGS10], [GLRS13], [CGLR13]), técnica de redução de variância 

(VRT) concebida, basicamente, como um método de simulação para estimativa de 

probabilidade de eventos raros [HR02], sendo, portanto, empregada nesta 

dissertação para aprimorar o processo de convergência do método SMC-NS. 

A eficiência da metodologia proposta é ilustrada por meio de estudos de caso 

envolvendo o sistema teste IEEE-RTS com algumas alterações, com a programação 

da manutenção de suas 32 unidades de geração dentro do período de um ano. 

1.2 MANUTENÇÃO DE UNIDADES GERADORAS 

O problema do planejamento da manutenção da geração é um subproblema do 

planejamento da operação do sistema elétrico de potência. De forma geral, o 
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planejamento da operação consiste no despacho otimizado das usinas de geração 

de energia elétrica, associado à manutenção dos níveis técnicos da rede, referentes 

ao transporte desta energia pelas linhas de transmissão. O despacho das unidades 

geradoras pode ser feito por um operador proprietário parcial ou total do SEP, ou por 

um operador independente. No primeiro caso, configura-se um sistema 

verticalmente integralizado. Por outro lado, quando a operação do sistema é 

realizada de forma descentralizada, as próprias empresas de eletricidade planejam a 

manutenção de seus equipamentos. 

O período de estudo de planejamento da operação é segmentado, uma das 

justificativas para isto é a grande dificuldade de se avaliar simultaneamente as 

condições estacionárias e dinâmicas do sistema elétrico no estudo de planejamento 

de sua operação, mesmo com os recursos computacionais disponíveis [ECC09]. 

Outro fator importante está relacionado às incertezas (carga futura, flutuações das 

fontes renováveis e outros), sendo a das fontes renováveis consideradas neste 

trabalho. O grau de detalhamento das incertezas está relacionado com o período de 

estudo, com o critério de planejamento adotado e com as dimensões do SEP. 

Outra questão fundamental para o planejamento da manutenção da geração é a 

estratégia a ser empregada. De acordo com as características do SEP e dos critérios 

de planejamento, deve-se escolher a estratégia mais adequada. Apresentados os 

principais atributos do problema de manutenção de unidades geradoras de maneira 

geral, faz-se necessário explicar a influência que as políticas de manutenção, o 

mercado e o tipo de metodologia da avaliação da confiabilidade e do método de 

otimização exercem sobre o problema PMUG. 

1.2.1 Políticas de manutenção 

É importante escolher a política de manutenção que aloque de maneira ótima os 

equipamentos para manutenção e recursos técnicos [A09] e proteja os 

equipamentos de maneira efetiva, pois a manutenção regular dos equipamentos do 

SEP visa reduzir a probabilidade de falha prematura e custos de interrupções não 

programadas. A estratégia escolhida deve manter a confiabilidade do sistema, 

enquanto reduz custos de operação e estende a vida útil dos equipamentos [O18]. 
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Existem diferentes tipos de manutenção, com aplicações de políticas e estratégias 

distintas. Os principais tipos de manutenção são: 

 Manutenção Programada; 

 Manutenção Corretiva; 

 Manutenção Preditiva; 

 Manutenção Centrada na Confiabilidade; 

A manutenção programada, ou preventiva, é voltada para a minimização das 

chances de ocorrência de uma falha inesperada do equipamento durante a 

operação. Para sua realização, são definidas/planejadas as interrupções em 

intervalos de tempo pré-definidos. Este planejamento constitui um problema de 

otimização e pode demandar um esforço computacional considerável em sua 

solução, normalmente proporcional às dimensões do sistema. Já a manutenção 

corretiva é uma das ações mais simples e mais primitivas de manutenção. Em outras 

palavras, ela consiste em realizar a manutenção do equipamento após a ocorrência 

de sua falha, o que representa, normalmente, custos mais elevados, uma vez que 

peças e/ou equipes de manutenção podem não estar disponíveis no instante da 

falha. No caso da manutenção preditiva, são realizadas ações de monitoramento, de 

inspeções e de ensaios (quando possíveis) [IEEE01], [O18], sem tornar o 

equipamento indisponível. Por fim, a manutenção centrada na confiabilidade 

consiste em um processo estruturado que identifica as práticas mais indicadas, 

dentro de uma operação, para a preservação das funções nela existentes. 

No presente trabalho, o tema principal de investigação está relacionado à definição 

de cronogramas de manutenção preventiva de UGs. 

1.2.2 Influência do Mercado  

Tradicionalmente, antes da década de 1990, a indústria de energia era organizada 

de forma centralizada e verticalmente integrada na geração, transmissão e 

distribuição. Desta forma, uma única empresa, sendo o estado ou não, detinha o 

monopólio de todo o sistema elétrico em sua área de operação. No final da década 

de 1990, a desregulamentação (ou liberalização) do setor elétrico abriu o mercado 

de eletricidade à concorrência, no qual as empresas geram e distribuem energia e 
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os preços da energia não são mais regulados pelo governo [FGMP16]. No entanto, 

ainda a introdução da concorrência no gerenciamento da transmissão se 

apresentava como uma tarefa complexa. Com este novo modelo, a livre competição 

na geração e comercialização definiu interesses financeiros das companhias [P14], 

tornando as empresas proprietárias responsáveis por otimizar seus lucros e 

gerenciar seus passivos, incluindo a manutenção. 

Nesse novo cenário, um agente importante que controla a operação é o operador 

independente do sistema (Independent System Operator - ISO). O ISO responsável 

pela confiabilidade e segurança do sistema, despacha toda ou parte das transações 

de energia e pode diminuir as cargas na rede para evitar congestionamentos. O ISO 

gerencia as interações entre três grupos principais de empresas, que nesse novo 

modelo receberam novas denominações: as empresas geradoras (Generation 

Companies - GENCOs), as empresas de transmissão (Transmission Companies - 

TRANSCOs) e as empresas de distribuição (Distribution Companies – DISCOs). As 

GENCOs, as TRANSCOs e as DISCOs elaboram seus planos de manutenção e o 

submetem a aprovação do ISO. Neste trabalho, a programação da manutenção de 

unidades geradoras é feita considerando estrutura setorial desverticalizada. 

1.2.3 Método da Avaliação da Confiabilidade e de Otimização 

Um sistema de potência, na análise de confiabilidade, pode ser dividido em três 

zonas funcionais para fins de planejamento, essas zonas podem ser combinadas 

para formar três níveis hierárquicos, operação e análise: geração (NH1), transmissão 

(NH2) e distribuição (NH3) [BA88]. Na avaliação da confiabilidade, o diagnóstico de 

adequação do sistema pode ser traduzido por meio da estimativa de índices de 

confiabilidade, relacionadas, normalmente, ao evento de falha do sistema (i.e., 

necessidade de se promover o corte de carga, seja por insuficiência de geração, por 

incapacidade de transporte de energia ou pelo efeito combinado dos equipamentos 

de geração e transmissão disponíveis).  

Os principais índices de confiabilidade, que traduzem o desempenho probabilístico 

do sistema, são: LOLP (Loss of Load Probability), LOLE (Loss of Load Expectation), 

EPNS (Expected Power Not Supplied), EENS (Expected Energy Not Supplied), 

LOLF (Loss of Load Frequency), LOLD (Loss of Load Duration) e LOLC (Load of 
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Load Cost) [F12]. A função desses índices, em termos de confiabilidade de geração, 

é avaliar o risco de o parque gerador existente não atender às necessidades do 

mercado consumidor.  

As estimativas dos índices de perda de carga de sistemas geração são obtidas por 

meio de algoritmos de confiabilidade, os quais se fundamentam em duas 

representações: a representação por espaço de estados e a representação 

cronológica [PB92], [AB96]. Na representação por espaço de estados os estados 

operativos do sistema são selecionados sem qualquer conexão temporal ou 

memória. Por outro lado, na representação cronológica é necessária a seleção dos 

estados operativos sequencialmente no tempo. 

Os métodos baseados em simulação Monte Carlo são mais atrativos quando a 

ocorrência de contingências de maior ordem é mais provável. Isto ocorre em estudos 

de confiabilidade da geração em decorrência das elevadas taxas de 

indisponibilidade dos geradores. A fim de melhorar a eficiência computacional das 

técnicas baseadas em Simulação Monte Carlo (SMC), existem diversas técnicas de 

redução de variância (VRT). Dentre as principais VRT, maior atenção será conferida 

à denominada amostragem por importância (IS); uma técnica que tem evoluído 

consideravelmente nos últimos anos com a utilização de algoritmos de otimização 

para selecionar os elementos do vetor de parâmetros de referência [F12].  

A amostragem por importância se resume em adquirir uma distribuição que favoreça 

a ocorrência de eventos estatisticamente importantes [RK07], [F12], [GLRS13]. O 

principal desafio é que esta nova distribuição é inicialmente desconhecida e 

geralmente difícil de ser encontrada. Para solucionar esse problema o método 

Entropia Cruzada é utilizado. O método EC [RK04] é uma abordagem genérica da 

simulação Monte Carlo para problemas de otimização combinatória e amostragem 

por importância. O método teve suas origens na área de simulação de eventos 

raros, onde probabilidades muito pequenas precisam ser estimadas com precisão 

[F12]. 

Dentre as diversas técnicas de otimização existentes, destaca-se a Estratégia 

Evolutiva. O princípio básico da ES está na evolução de uma população de 

indivíduos (grupo de possíveis soluções para o problema de otimização). Na ES, os 
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operadores de seleção, clonagem e mutação são utilizados para simular o processo 

de evolução de espécies. A cada iteração (geração do ES), os indivíduos da 

população corrente são clonados (copiados) e sofrem a ação do mecanismo de 

mutação. Ao fim da mutação, a nova população é obtida com indivíduos já clonados 

e mutados. 

1.3 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Diante do problema de manutenção de UGs do SEP apresentado, e reconhecendo-

se os benefícios decorrentes da identificação de uma solução de boa qualidade para 

o problema, este trabalho de dissertação tem como objetivo solucionar o problema 

PMUG considerando o sistema elétrico inserido no modelo de mercado 

descentralizado e com a presenta de fontes renováveis. Para solução do problema 

de otimização resultante, é empregada a técnica metaheurística Estratégia 

Evolutiva. No que se refere à avaliação da confiabilidade para avaliação dos 

cronogramas gerados ao longo do processo de solução, é utilizado o método de 

Simulação Monte Carlo não Sequencial combinado com a técnica de redução de 

variância Entropia Cruzada. A intenção é obter planos de manutenção tecnicamente 

factíveis e aderentes à realidade operativa sob uma perspectiva sistêmica, 

atendendo critérios econômicos e de confiabilidade. 

A avaliação de desempenho da metodologia proposta e a investigação dos impactos 

gerados pela presença fontes renováveis no sistema são realizadas por meio da 

definição de cronogramas de manutenção de UGs do sistema IEEE-RTS [IEE79]. O 

estudo realiza o planejamento da manutenção com base no ponto de vista do ISO, 

após receber os cronogramas iniciais definidos pelas GENCOs. Todos os resultados 

obtidos são apresentados e detalhadamente analisados, comprovando a eficiência 

da metodologia proposta. 

Além da proposta de se obter bons cronogramas de manutenção de UGs, esta 

dissertação apresenta também um estudo comparativo de desempenho 

computacional, relacionado ao processo de convergência da ferramenta, 

apresentado pelo emprego do método de Simulação Monte Carlo não Sequencial 

combinado à técnica de Entropia Cruzada e do método de Simulação Monte Carlo 

não Sequencial convencional. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, cujos conteúdos estão 

resumidamente descritos a seguir.  

O presente capítulo apresentou uma contextualização do problema de planejamento 

da manutenção da geração, bem como os objetivos e contribuições do estudo. Nas 

considerações gerais, fez-se um breve resumo dos assuntos abordados nesta 

dissertação. Foram citados ainda, de maneira introdutória, os principais aspectos 

que influenciam a manutenção da geração, como as características do sistema 

elétrico e as políticas de manutenção. 

O Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica sobre o PMUG, especificando as políticas 

e estratégias de manutenção mais utilizadas e apresentando as técnicas de 

otimização mais empregadas. Nesta revisão bibliográfica, o problema PMUG é 

abordado sob a perspectiva da indústria de eletricidade, apresentando como a 

evolução histórica do setor de energia influenciou no planejamento da manutenção. 

A descrição das políticas e estratégias de manutenção tem o objetivo de introduzir 

os conceitos e as principais características e vantagens de cada uma delas. Dessa 

forma, é dado um detalhamento maior para a manutenção programada, utilizada 

neste trabalho. 

O Capítulo 3 apresenta o conteúdo da confiabilidade de geração, detalhando sobre 

os níveis hierárquicos do sistema de potência e apresentando os índices de 

confiabilidade da geração no contexto geral bem como são calculados.  São 

apresentados neste capítulo também, uma breve descrição sobre a Simulação 

Monte Carlo não sequencial, modelo de Markov a dois estados para a geração e a 

multiestados não-agregados para a carga. E por último tem-se a descrição 

matemática da técnica de redução de variância, amostragem por importância e a 

entropia cruzada. 

O Capítulo 4 é responsável por caracterizar toda metodologia aplicada. Ele se inicia 

com a modelagem do problema, retratando a função de avaliação e a codificação 

matemática do cronograma de manutenção. É apresentado o método de avaliação 

da confiabilidade da geração utilizado, a simulação Monte Carlo Não Sequencial 

combinado com a técnica de redução de variância Entropia Cruzada. A ferramenta 



 9 

de otimização Estratégia de Evolutiva é descrita, pois sua aplicação à programação 

da manutenção da geração garante a solução de bons cronogramas. 

O Capítulo 5 são apresentados os resultados encontrados por meio da metodologia 

proposta bem como os ajustes de parâmetros dos métodos adotados.   

Por fim, no Capítulo 6 são expostas as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido nesta dissertação. São apresentadas também as propostas de 

continuidade do estudo para realização de trabalhos futuros. 

 



 

2 PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO 

2.1 INTRODUÇÃO 

A programação da manutenção de equipamentos pode impactar significativamente 

no desempenho de sistemas elétricos de potência. Decidir se um ativo deve ou não 

ser retirado de operação envolve diversos aspectos, desde a avalição do seu efeito 

até a disponibilidade de recursos para a sua realização. Em geral, por se tratar da 

retirada de equipamentos, a manutenção programada tende a deteriorar 

momentaneamente, o desempenho do sistema, portanto, é necessário planejar a 

manutenção das UGs para otimizar a rentabilidade sem comprometer o atendimento 

da demanda. 

Na manutenção de equipamentos, a interferência pode ocorrer, basicamente, de 

duas formas: programada (preventiva) ou corretiva. A manutenção programada, 

requer um planejamento prévio, a fim de decidir o melhor momento para a parada 

forçada e a realização das ações de adequação. Já a manutenção corretiva é 

aplicada em um determinado equipamento após uma falha inesperada. Caso esta 

falha não provoque uma parada instantânea, é feita uma avaliação da situação e, 

assim que possível, é realizada a manutenção corretiva. Portanto, programar a 

manutenção preventiva é uma ação importante para o bem-estar do SEP [O18]. 

Nas seções a seguir são apresentados alguns conceitos relacionados aos impactos 

dos modelos matemáticos e ferramentas computacionais adotados no planejamento 

da manutenção de unidades geradoras. Tais impactos são oriundos da política de 

manutenção adotada, da influência do mercado de energia elétrica e dos métodos 

de solução empregados.  

2.2 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 

Na maioria dos casos, a manutenção de equipamentos é realizada por meio de 

quatro maneiras distintas: preventiva, corretiva, preditiva e centrada em 

confiabilidade. Qualquer que seja a estratégia de manutenção, os equipamentos 

selecionados ficam indisponíveis por períodos que irão variar de algumas horas até 
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algumas semanas. Geralmente, a retirada de um equipamento é prejudicial à 

confiabilidade do sistema, visto que este é de alguma forma enfraquecido. 

Dependendo do nível da carga e do grau de redundância disponível, os efeitos da 

manutenção podem variar de desprezíveis a significativos. A seguir são 

apresentados os principais conceitos acerca das diferentes estratégias de 

manutenção.  

2.2.1 Manutenção Preventiva 

Também conhecida como manutenção programada, é voltada para evitar que a 

falha ocorra, através de manutenções em intervalos de tempo pré-definidos. Sendo 

assim, tem como objetivo principal eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas 

por manutenção dos equipamentos em intervalos de tempo pré-estabelecidos. Com 

a finalidade de trazer a manutenção para períodos mais atrativos, a manutenção 

preventiva é a única estratégia escolhida para diminuir e controlar os custos de 

manutenção (despacho de unidades com maior custo de produção, maior ocorrência 

de interrupções do fornecimento de energia e custos associados a execução da 

manutenção), pois somente ela, dentre os tipos de manutenção, tem essa 

capacidade [SM00] e [O18]. No entanto, a manutenção preventiva deve seguir um 

cronograma regular rígido para afastar falhas prematuras por desgastes, aumentar o 

tempo médio entre falhas e estimar com exatidão as despesas com a manutenção 

[O18]. 

Segundo [FGMP16], a manutenção preventiva consiste num problema de 

otimização, com classificação de dificuldade NP-Hard (muito difíceis). Nas últimas 

décadas, a literatura tem juntado centenas de estudos focados no problema de 

otimização de cronogramas de manutenção preventiva ( [AT77], [C95], [LMA04] e 

[BN12]). Para a solução deste problema, os autores têm usado variadas técnicas de 

otimização (Programação Linear, Heurísticas, Inteligência Artificial e outras), 

associadas a métodos matemáticos determinísticos e probabilísticos como critério de 

avaliação [O18]. 
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2.2.2 Manutenção Corretiva 

É a forma mais simples e mais primitiva de manutenção, em outras palavras, 

significa permitir que o equipamento opere até a falha. A manutenção corretiva pode 

ser planejada ou não planejada. A manutenção planejada é uma ação planejada, a 

qual é definida mediante o acompanhamento preditivo, operar até a falha. Já a 

manutenção corretiva não-planejada ocorre quando de forma inesperada ou não 

planejada o equipamento apresenta defeito parcial ou falha. No entanto, a mesma 

pode ser realizada para reparo de falhas e defeitos graves em componente, ou para 

substituição do componente por um novo ou em melhor estado. De fato, é o tipo de 

manutenção mais caro [IEEE01], [O18]. 

2.2.3 Manutenção Preditiva 

Sem tornar o equipamento indisponível, a manutenção preditiva consiste em realizar 

a manutenção através ações de monitoramento, inspeções e ensaios (quando 

possível), [IEEE01], [O18]. Ou seja, consiste na inspeção e acompanhamento dos 

parâmetros físicos dos equipamentos visando definir o instante correto da 

intervenção, com o máximo de aproveitamento do ativo. Portanto, somente após o 

levantamento de dados do componente e detectado anormalidades, são feitas 

manutenções de reparo ou substituições de peças [O18]. 

2.2.4 Manutenção Centrada na Confiabilidade 

No final da década de 1960, a manutenção centrada na confiabilidade (Reliability-

Centered Maintenance) foi desenvolvida na indústria da aviação, e devido aos bons 

resultados foi expandida para as demais áreas. A manutenção centrada na 

confiabilidade consiste em um processo estruturado que identifica quais as práticas 

mais indicadas, dentro de uma operação, para a preservação das funções nela 

existentes. Dentro deste conceito, observa-se que o foco principal é o estado de 

operação de cada item. A manutenção do equipamento é construída sobre o modelo 

de falha de componentes, e para isso é necessário realizar a avaliação de risco que 

inclui probabilidade de falha de componentes e cálculos de confiabilidade do sistema 

[G07], [O18].  
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2.3 INFLUÊNCIA DO MERCADO NO PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO 

Tradicionalmente, antes da década de 1990, a indústria de energia era organizada 

de forma centralizada e verticalmente integrada na geração, transmissão e 

distribuição. Desta forma, uma única empresa, sendo o estado ou não, detinha o 

monopólio de todo o sistema elétrico em sua área de operação. Essa organização 

pode ser apresentada na Figura 2-1 [FGMP16]. Para planejar a manutenção das 

UGs, neste tipo de operação, a empresa monopolista possuía todas as informações 

de rede e de custos [A09]. Nos casos em que o sistema não era de propriedade do 

Estado e embora os custos referentes aos serviços de manutenção fossem 

repassados diretamente aos consumidores, o Estado regulava o setor para ratificar a 

segurança, a confiabilidade e os preços justos [O18]. 

 

Figura 2-1: Modelo de Setor Elétrico Verticalmente  
Integrado – Regulamentado [FGMP16]. 

Em relação à programação da manutenção de geradores no sistema de energia 

regulado, é possível citar trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos ( [CT91], 

[MR99], [GJKL13], [P14], [FGMP16], [O18]). Em [CT91], são descritas duas 

propostas para o problema de manutenção ótima de sistema isolado sem restrições 

de rede e sistema multiárea com restrições de rede, com o objetivo de nivelar a 

reserva para todas as áreas ao longo do ano. Assim, foi descrito um método simples 

e útil para o agendamento da manutenção de sistemas de potência isolados e uma 

metodologia para otimizar a programação da manutenção multiárea baseada na 
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técnica de carga virtual. A eficiência e a simplicidade da abordagem proposta foram 

ilustradas com a utilização de um exemplo simples que fornece o cálculo e a 

interpretação do algoritmo.  

O trabalho de [MR99], apresenta uma metodologia de programação de metas para 

resolver a programação de manutenção de unidades geradoras térmicas sob 

critérios econômicos e de confiabilidade. As vantagens de uma abordagem 

multicritério foram consideradas comparando os efeitos que os custos e a 

confiabilidade têm uns sobre os outros na programação da manutenção das usinas. 

[GJKL13], com o objetivo de minimizar o custo total de produção esperado, 

apresenta uma heurística híbrida para o problema de gerenciamento de energia e 

programação de manutenção em larga escala. O problema considerado foi 

programar períodos de manutenção e reabastecimento de usinas nucleares com 

horizonte de tempo de até cinco anos e lidar com uma série de cenários de 

demanda e preços futuros.   

No final da década de 1990, a desregulamentação (ou liberalização) do setor elétrico 

abriu o mercado de eletricidade à concorrência, no qual as empresas passaram a 

gerar e distribuir energia e os preços da energia passaram a não ser mais regulados 

pelo governo [FGMP16]. No entanto, ainda foi difícil introduzir concorrência para o 

gerenciamento da transmissão. Com este novo modelo, a livre competição na 

geração e comercialização definiu interesses financeiros das companhias [P14], 

tornando as empresas proprietárias responsáveis por otimizar seus lucros e 

gerenciar seus passivos, incluindo a manutenção. Neste cenário, as companhias 

optam por decisões que influenciam no planejamento da manutenção, com o 

objetivo de alcançar o máximo de disponibilidade de seus equipamentos [O18]. 

Um bom exemplo desta mediação para manutenção na geração, pode-se citar a 

preferência para realizar a manutenção em momentos de menor preço para energia 

elétrica ou quando a produção de eletricidade está baixa devido ao menor influxo de 

água no período seco. Com a liberalização do setor, mecanismos regulatórios e de 

controle da operação foram criados para garantir a segurança e continuidade do 

atendimento do serviço de eletricidade [O18]. Diferente do modelo tradicional, a 

configuração do modelo Descentralizado, representado na Figura 2-2, resume as 
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várias interações entre os agentes do sistema, onde se observa relações 

multilaterais entre eles. 

Nesse novo cenário, um agente importante que controla a operação é o operador 

independente do sistema (Independent System Operator - ISO). Ele é responsável 

pela confiabilidade e segurança do sistema, despacha toda ou parte das transações 

de energia e pode diminuir as cargas na rede para evitar congestionamentos 

[FGMP16]. Portanto, o planejamento da operação e despacho das usinas é de 

responsabilidade do ISO, incluindo o planejamento da manutenção. O ISO é o 

agente líder no mercado de energia e tem como conduta executar uma tomada de 

decisão imparcial e lícita [O18]. 

 

Figura 2-2: Modelo de Setor Elétrico Descentralizado [FGMP16]. 

O ISO gerencia as interações entre três grupos principais de empresas, que nesse 

novo modelo receberam novas denominações: as empresas geradoras (Generation 

Companies - GENCOs), as empresas de transmissão (Transmission Companies - 

TRANSCOs) e as empresas de distribuição (Distribution Companies – DISCOs). As 

GENCOs, as TRANSCOs e as DISCOs elaboram seus planos de manutenção e o 

submetem a aprovação do ISO. Este, por sua vez, faz uma avaliação global de 

todas as solicitações de manutenção das empresas, observando os critérios de 

segurança e otimizando o despacho [GS09], [HCK11] e [O18]. Na Figura 2-3, é 

ilustrado essa relação. 
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Transações de energia de diferentes naturezas podem ocorrer nesta nova estrutura 

de mercado, portanto faz-se necessário a atuação de uma entidade independente e 

especializada, responsável por fazer a intermediação de compra e venda de energia 

entre as partes interessadas, além definir penalidades financeiras para 

descumprimentos de contratos [O18]. Esse agente é a empresa de comercialização 

de energia de varejo (Rentails Services Energy Companies - RENTAILCOs). Em um 

modelo de troca de energia, GENCOs e RETAILCOs negociam contratos bilaterais 

definindo preços e quantidades independentemente do ISO [FGMP16]. No entanto, 

a disponibilidade das linhas de transmissão deve ser verificada com o operador do 

sistema para manter a segurança. Esta abordagem descentralizada se opõe à 

abordagem centralizada, onde os participantes do mercado compartilham 

informações extensas com o ISO, que é responsável por garantir o bem-estar social 

e econômico do mercado, mantendo o sistema seguro. 

 

Figura 2-3: Controle do PMUG pelo ISO [GS09]. 

Desde a abertura à competição, o problema de programação de manutenção de 

unidades geradoras (PMUG) em sistemas de energia Descentralizados tem sido 

amplamente estudado. Vários trabalhos foram e ainda são desenvolvidos, o que 

resulta em uma vasta literatura e torna o assunto consolidado entre os 

pesquisadores. Exemplos de alguns desses trabalhos podem ser observados a 

diante. Em [MS98a], é apresentado uma abordagem de decomposição baseada na 

teoria da dualidade para a programação de manutenção de geração/transmissão 
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com restrições de rede. Usando o método de decomposição Benders, restrições 

complexas adicionais são impostas ao problema de programação de manutenção. 

No primeiro estágio, um problema mestre é resolvido para determinar uma solução 

para as variáveis de decisão do cronograma de manutenção. No segundo estágio, 

os subproblemas são resolvidos para minimizar os custos de operação enquanto 

satisfaz as restrições da rede. Os resultados dos testes demonstram que os limites 

de capacidade da linha de transmissão afetam o carregamento das unidades e 

aumentam a geração por unidades caras e ineficientes, resultando em aumento do 

custo geral de operação. 

No trabalho [BN12], é proposto um modelo de restrição de segurança para o PMUG 

considerando um novo fator de penalidade para o impacto da curva de carga. Além 

disso, um modelo heurístico é proposto para mostrar o impacto da compra de 

energia durante a implementação do PMUG. Levando em consideração o modelo 

proposto que se baseia em custos ótimos de geração e manutenção e que problema 

contém variáveis inteiras para a programação de manutenção da unidade, foi 

empregada a programação inteira mista (MIP) a fim de obter os resultados mais 

precisos. Os autores concluíram que as restrições de segurança e confiabilidade do 

sistema, como limites de capacidade de transmissão e reserva do sistema de 

energia, podem afetar a programação de manutenção da unidade e alterar os custos 

de operação e manutenção do sistema. 

Conforme já mencionado, a literatura contém um sólido corpo de trabalho focado em 

melhorar a tomada de decisão da programação da manutenção de unidades 

geradoras. No artigo do [FGMP16] é apresentado uma revisão da literatura da 

programação de manutenção na indústria de eletricidade, relatando a evolução da 

programação da manutenção e com isso mencionado diversos trabalhos realizados 

sobre o assunto.  

No que se refere a trabalhos atuais desenvolvidos e voltados ao assunto dessa 

dissertação, ou seja, a programação da manutenção da geração, podem ser citados 

[RAR20] e [OAML17]. Em [RAR20], é proposta uma metodologia para realização da 

programação da manutenção de unidades geradoras de um sistema elétrico com 

base nos níveis de confiabilidade do sistema e nos custos de produção de energia 

elétrica, com o principal objetivo de identificar o melhor momento durante a operação 
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para retirada de unidades de geração de energia elétrica para realização de ações 

de manutenção. Para solução dos problemas de otimização foi utilizado a 

metaheurística Estratégia Evolutiva e Simulação Monte Carlo Não-Sequencial para a 

avaliação da confiabilidade dos cronogramas de manutenção durante o processo de 

solução do problema.  

Em [OAML17] foi proposto o uso de um algoritmo metaheurístico construtivo para 

resolver o problema de programação de manutenção de unidades geradoras 

conside uma metodologia de manutenção baseada em confiabilidade para fornecer 

uma base quantitativa para alocação de esforços de manutenção e orçamentos. 

Através de indicadores locais e globais, a ferramenta proposta fez a construção 

gradativa de planos de manutenção, comumente utilizados por técnicas de 

otimização. No processo construtivo quatro mecanismos foram usados: adição, 

cruzamento, mutação e depuração. Esses mecanismos foram responsáveis por 

garantir um processo construtivo parcimonioso, rumo a soluções de qualidade. 

Índices de sensibilidade, baseados em informações de confiabilidade do sistema de 

geração, foram utilizados no processo construtivo, tanto na identificação das 

unidades geradoras para o mecanismo de adição, quanto na definição das unidades 

geradoras que foram retiradas do plano de manutenção, pelo processo de 

depuração.  

Diante dessas premissas, pode-se escolher tecnicamente a melhor estratégia de 

manutenção. Nesta dissertação, o objetivo é encontrar bons planos de manutenção 

com paradas programadas que se adeque às necessidades operacionais do sistema 

Descentralizado, visando o menor custo de produção e de interrupção. Em que, o 

plano de manutenção deve ser construído com UGs pré-determinadas para períodos 

específicos, simulando uma possível solicitação de manutenção de uma 

determinada GENCO, reduzindo o espaço de busca do problema. 

2.4 MÉTODOS DE SOLUÇÕES  

Diferentes técnicas de solução vêm sendo utilizadas para a resolução da otimização 

de cronogramas de manutenção das unidades geradoras. São elas: métodos de 

otimização clássica, heurísticos e metaheurísticos. Técnicas heurísticas e 

metaheurísticas têm apresentado excelentes resultados com reduzido esforço 
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computacional, até mesmo para sistemas de grande porte, uma vez que, o PMUG 

possui uma natureza combinatória.  

2.4.1 Métodos de Otimização Clássica 

Alguns métodos de otimização clássica, como Programação Linear, Linear Inteira, 

Linear Inteira-Mista (PL, PLI e PLIM, respectivamente), Decomposição de Benders e 

técnica de Branch-and-Bound, são empregados para resolver problemas de 

programação da manutenção [KK12]. Para pequenos problemas, esses métodos 

fornecem ótima soluções. No entanto, conforme o tamanho do problema aumenta, o 

tamanho do espaço da solução aumenta muito, aumentando assim o tempo de 

execução desses algoritmos. Portanto, essas abordagens tendem a sofrer de um 

tempo computacional excessivo com o aumento das variáveis. A seguir são 

descritos os métodos de otimização citados acima. 

 Programação Linear, Inteira e Inteira Mista 

A técnica de programação matemática mais básica é a de Programação Linear (PL) 

[KK12]. O modelo PL refere-se a um problema de otimização no qual a função 

objetivo e a função de restrição são variáveis lineares. A programação Linear Inteira 

(PLI) é essencialmente PL com o requisito adicional de que as variáveis devem ser 

inteiras. Se apenas algumas das variáveis precisam ser inteiras e as outras são 

reais, então ela se torna a Programação Inteira Mista (PLIM).  

Usualmente, os estudos combinam PL com outras técnicas, como técnicas de 

decomposição, técnicas heurísticas, entre outras [O18]. Em [C98], o autor aplica PL 

combinado com técnicas heurísticas para avaliar o impacto do consumo de 

combustível como decisão para criar um plano de manutenção. A PLIM vem sendo 

utilizada para solução de PMUG há décadas. No trabalho de [DM75], os autores 

aplicam a técnica em alguns casos, estudados no setor regulado, único empregado 

na época. Destaca-se dentre estes, um em que os autores partem de um 

cronograma de manutenção já existente para planejamento do sistema. No trabalho 

[BN12], é proposto um modelo de restrição de segurança para o PMUG 

considerando um novo fator de penalidade para o impacto da curva de carga. 

Levando em consideração o modelo proposto que se baseia em custos ótimos de 
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geração e manutenção e que problema contém variáveis inteiras para a 

programação de manutenção da unidade, foi empregada a programação inteira 

mista (PLIM) a fim de obter os resultados mais precisos. 

 Decomposição de Benders 

Baseado na teoria da dualidade da PL, o método de Benders, decompõe a problema 

de otimização de programação em um problema principal e vários subproblemas 

[KK12]. Os subproblemas envolvem apenas variáveis contínuas, enquanto o 

problema principal envolve variáveis inteiras. O processo de solução do problema 

principal começa quase sem restrições e em seguida, o subproblema é usado como 

teste para verificar se a solução satisfaz as restrições restantes. Ela tem tido muito 

sucesso na resolução de problemas de Programação Inteira Mista em diversas 

áreas [C95]. 

Esta técnica tem sido amplamente utilizada no PMUG. Os autores Marwali e 

Shahidehpour, em [MS98a] e [MS99], utilizam a decomposição de Benders para 

resolver problemas de programação de manutenção para estruturas de sistemas de 

energia. Em ambos os trabalhos, os autores solucionam o problema de 

planejamento da manutenção da geração e transmissão para um sistema médio 

porte num mercado de energia Descentralizado para um período de longo prazo. 

Nestes estudos os autores adotam a otimização da manutenção como problema 

mestre e a otimização das restrições da operação como subproblemas. 

 Método de Branch-and-Bound 

O método Branch-and-Bound se baseia na ideia de enumeração inteligente de 

soluções candidatas para encontrar a solução ótima de um problema linear [O18]. 

Para isso, um conjunto de variáveis são divididos em subconjuntos, em seguida, os 

subconjuntos que violam as restrições do problema de minimização são eliminados. 

No próximo passo, são calculados limites superiores e inferiores através da função 

objetivo, sendo a convergência atingida quando apenas um subconjunto de variáveis 

atinge valores dos limites iguais. Para resolução do problema PMUG, esta 

ferramenta foi aplicada em [KP95] e [MS99]. No primeiro estudo, os autores visam 

minimizar o consumo de combustível, maximizar a confiabilidade e minimizar a 

violação das restrições. Eles realizam a busca pela solução ótima empregando o 
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algoritmo Branch-and-Bound. Em [MS99], o PMUG é solucionado por Goal 

Programming, um método semelhante a PL, porém que busca otimizar mais de uma 

variável na função objetivo. 

2.4.2 Métodos Heurísticos e Metaheurísticos 

Devido aos avanços computacionais, o uso de técnicas heurísticas e 

metaheurísticas têm se tornado mais viável para abordagem do PMUG de sistemas 

de larga escala. Essas ferramentas são usadas desde estudos com heurísticas 

simples, para tomada de decisão como em [BA03], até em algoritmos 

metaheurísticos híbridos com complexa implementação, como em [MSC07]. 

Os métodos metaheurísticos podem ser classificados ainda em 3 grupos 

fundamentais: os de busca local, os baseados em população e os construtivos 

[SG13]. As ferramentas baseadas em busca local realizam a construção de uma 

única solução (indivíduo) através de processos iterativos. As técnicas baseadas em 

populações realizam a evolução de indivíduos dentro de um conjunto de soluções, 

denominado população. As metaheurísticas construtivas partem de uma solução 

vazia até que uma solução completa seja encontrada. As soluções são construídas 

de forma iterativa, adicionando um componente por vez à solução.  

Diversas são as técnicas empregadas no problema de planejamento da manutenção 

de unidades geradoras, algumas serão abordadas neste trabalho, são elas: 

Algoritmo Genético (AG), Recozimento Simulado (RS), Busca Tabu (BT). 

 Algoritmo Genético 

O Algoritmo Genérico (AG) é uma técnica metaheurística baseada em população. É 

largamente usada no problema PMUG, devido, principalmente, à sua facilidade de 

implementação e à qualidade dos resultados alcançados [O18]. O AG é 

representado por um processo iterativo, onde cada iteração é chamada de geração. 

O tamanho da população especifica quantos indivíduos existem em cada geração e 

com um grande tamanho de população, o AG pesquisa o espaço de solução de 

forma mais completa. A cada etapa do processo iterativo, os indivíduos mais aptos 

são operados para gerar novos indivíduos, e desta forma garantir que os melhores 
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genes sejam perpetuados. A geração de novo indivíduos é feita através de 

operadores genéticos conhecidos como: Seleção, Cruzamento e Mutação. 

O AG é empregado em [DM97] tendo como critério de avaliação dos cronogramas 

de manutenção a confiabilidade do sistema. Este trabalho faz um estudo profundo 

sobre os operadores genéticos e sobre as possíveis codificações das soluções para 

sistemas de tamanhos reais. Em [ESM06], os autores implementam o AG para um 

mercado de energia Descentralizado. Neste trabalho, há uma coordenação entre 

ISO e GENCOs, após resolverem o problema PMUG de pequeno porte simulando o 

ponto de vista de uma GENCO, eles realizam o planejamento global da manutenção 

atribuído ao ISO. 

 Busca Tabu 

O Algoritmo Busca Tabu (BT) é baseado em procedimentos heurísticos que 

permitem explorar o espaço de busca e encontrar novas soluções além daquelas 

encontradas em uma busca local. A forma básica do algoritmo de Busca Tabu está 

fundamentada nas ideias propostas em [G89] e [G90]. BT consiste numa estratégia 

de decisões para que uma solução corrente faça um movimento em direção à 

melhor solução vizinha. No trabalho de [EDA00], a BT é empregada para resolução 

de um problema de cronograma da manutenção da geração para dois sistemas, um 

de pequeno e outro de médio porte, com quatro e vinte e duas UGs, 

respectivamente. Os autores visam minimizar o custo de operação do SEP e levam 

em consideração várias restrições. Como restrições, eles adotam a equipe técnica 

de manutenção, reserva de rede e a prioridade de algumas unidades para 

manutenção. 

 Recozimento Simulado 

O Recozimento Simulado (RS) tem sido largamente empregado para otimização de 

cronogramas de manutenção de UG [O18].Fisicamente, o recozimento refere-se ao 

processo de aquecimento de um sólido a uma temperatura elevada seguido de um 

resfriamento lento obtido pela diminuição da temperatura do ambiente. Fazendo uma 

semelhança entre o método de recozimento e o problema de otimização, uma 

enorme classe de problemas de otimização combinatória pode ser resolvida 

seguindo o mesmo procedimento de conversão de uma condição de equilíbrio para 
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outra, atingindo a energia mínima do sistema [KK12]. No trabalho de [SN91], a 

técnica é empregada para solução de PMUG de unidades térmicas. Nos trabalhos 

de [SPMS11] e [HCK11], é empregado o RS visando à operação de um mercado 

Descentralizado, sendo que o segundo trabalho explora mais a coordenação de um 

ISO. O primeiro propõe minimizar o custo de produção, enquanto o segundo visa 

minimizar os índices probabilísticos da confiabilidade, em especial a probabilidade 

de corte de carga. 

2.5 CONCLUSÕES  

Neste capítulo, com uma breve revisão bibliográfica, é apresentado de modo 

detalhado o problema PMUG considerando a influência da característica do setor 

elétrico no estudo do sistema. São representados os interesses das empresas de 

geração (GENCOs) e do operador independente do sistema (ISO) em relação ao 

planejamento da manutenção do sistema. Enquanto o primeiro agente visa aos 

lucros da produção nos períodos de melhores preços, o segundo busca manter a 

segurança do sistema ao menor custo possível para o consumidor final. 

São abordadas também as políticas de manutenção, ressaltando a Manutenção 

Programada (MP), que é a utilizada neste trabalho. Dentro das características da 

MP, foram discutidos alguns métodos de solução, com a citação de alguns artigos 

da literatura e suas contribuições. Os métodos clássicos de otimização são, em 

geral, empregados em problemas de dimensões menores, enquanto os métodos 

heurísticos e metaheurísticos são utilizados em problemas de grande porte. 

Diante dos métodos de soluções apresentados, optou-se pelo uso de uma 

metodologia baseada na metaheurísticoa Estratégia Evolutiva para resolver o 

problema PMUG, ou seja, para obtenção de bons cronogramas de manutenção de 

unidades de geração (UGs). Para isso, é considerado também a avaliação da 

confiabilidade e dos custos de produção de energia do sistema que serão abordados 

no próximo capítulo. 
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3 CONFIABILIDADE DA GERACÃO  

3.1 INTRODUÇÃO 

A confiabilidade em engenharia pode ser definida como a probabilidade de um 

componente, sistema ou equipamento executar funções pré-fixadas, durante um 

determinado período e sob certas condições operativas [A07]. Um dos principais 

objetivos do planejamento e operação de sistemas de potência é atingir certo grau 

de confiabilidade no suprimento de energia elétrica aos consumidores. A fim de 

atingir este objetivo, na definição de planos de investimento e estratégias de 

operação deve ser levada em consideração a possibilidade de ocorrência de falhas 

dos componentes, além de outros distúrbios no sistema. 

A confiabilidade da geração pode ser referida como a capacidade estática do 

sistema de geração de suprir a demanda de energia elétrica, frente à sua natureza 

estocástica (e.g., às incertezas). Tradicionalmente, são considerados dois aspectos 

na avaliação da confiabilidade de sistemas de potência: adequação (adequacy) e 

segurança (security) [BA88], [AB89], sendo que a maioria das ferramentas 

disponíveis atualmente está relacionada ao primeiro aspecto. Em geral, o enfoque 

de adequação torna-se mais aparente na avaliação da programação de unidades 

geradoras, visto que a análise de adequação está associada às condições estáticas, 

as quais não incluem a dinâmica do sistema e a resposta a distúrbios transitórios. 

Os diferentes cronogramas de manutenção são analisados sem levar em 

consideração possíveis instabilidades, que podem ser introduzidas pelas falhas dos 

equipamentos do sistema. Por outro lado, sob o aspecto de segurança, o 

desempenho do sistema está relacionado a distúrbios transitórios, os quais 

necessitam de modelos complexos para representar o comportamento dinâmico do 

sistema. Em decorrência da complexidade desses modelos, a avaliação da 

confiabilidade quanto à segurança ainda é muito escassa na literatura [LEW93]. 

Nesta dissertação é dado enfoque apenas na avaliação da confiabilidade sob o 

aspecto de adequação. 

A avaliação da confiabilidade da geração tem sido amplamente aplicada em diversas 

atividades de planejamento em sistemas elétricos de potência [BW92], [LGS10], 
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[GL11], [SB95b]. Entretanto, ainda são poucas as metodologias que incluem índices 

de confiabilidade no planejamento da manutenção de unidades de geração. Esta 

situação pode ser consequência da necessidade de se propor modelos matemáticos 

de otimização, nos quais índices de confiabilidade devem estar presentes em sua 

função objetivo ou em suas restrições. Com isso, os custos computacionais 

demandados por algoritmos que incluem estes modelos tornam-se, em alguns 

casos, inadmissíveis.  

Tendo em mente transpor as barreiras metodológicas e computacionais impostas 

pela consideração da confiabilidade durante a busca de uma solução no problema 

da manutenção de unidades de geração, neste capítulo são apresentados os 

principais conceitos da avaliação da confiabilidade de geração e a da aplicação de 

técnicas de redução de variância, em especial a entropia cruzada.  

3.2 NÍVEIS HIERÁRQUICOS DE UM SISTEMA DE POTÊNCIA 

Um sistema de potência, na análise de confiabilidade, pode ser dividido em três 

zonas funcionais para fins de planejamento, operação e análise: geração, 

transmissão e distribuição [BA88]. Essas zonas podem ser combinadas para formar 

três níveis hierárquicos, conforme apresentado na Figura 3 1. A definição do nível 

hierárquico a ser considerado na avaliação da confiabilidade depende do tipo e da 

fase do estudo realizado. 

 

Figura 3-1: Níveis Hierárquicos para a Confiabilidade. Adaptado de [BA88]. 
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 Nível Hierárquico 1 (NH1): abrange o estudo dos métodos de avaliação da 

confiabilidade da geração. Nesta consideração, toda a carga e toda a geração 

estão concentradas numa única barra, onde o principal interesse é a 

determinação da capacidade estática da geração [D14]. Portanto, as 

limitações no transporte de energia pela rede de transmissão são ignoradas, 

permitindo uma simples comparação entre a geração disponível e a carga 

momentânea. 

 Nível Hierárquico 2 (NH2): abrange o estudo da confiabilidade a nível de 

geração e transmissão, sendo a distribuição representada como pontos de 

cargas equivalentes [D14]. É necessário representar as limitações impostas 

pela rede de transmissão, para isto são utilizados algoritmos de fluxo de 

potência incluindo rotinas de otimização de medidas corretivas. Este estudo é 

também chamado de confiabilidade composta. Nesta representação são 

analisados os efeitos das falhas de geração, transmissão e a composição de 

ambos.  

 Nível Hierárquico 3 (NH3): abrange o estudo da confiabilidade a nível de 

geração, transmissão e distribuição. Em geral essa representação mais 

completa tem sido pouco investigada, devido à elevada dimensão do 

problema. Em geral, os estudos de confiabilidade em sistemas de distribuição 

são realizados considerando o sistema de geração e transmissão 

representado por pontos de fornecimento com capacidade ilimitada e 100% 

confiáveis. 

Neste trabalho, para solução do problema de programação da manutenção de 

unidades geradoras, o sistema é avaliado em relação ao aspecto de confiabilidade 

da geração, representado pelo NH1. Para a resolução do PMUG, o uso de 

algoritmos eficientes e precisos é fundamental. No entanto, independentemente de 

qualquer modelo específico, os algoritmos utilizados na avaliação da confiabilidade 

são compostos por três passos principais, [PB92], [BL94] e [A11]. São eles:  

 Selecione um estado do sistema, definindo suas condições operativas, a 

disponibilidade de seus equipamentos e os níveis de carga;  

 Analise o desempenho do estado selecionado, verificando a capacidade, da 

configuração selecionada, de atender à carga definida para este estado sem 
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violar limites operativos. Se necessário, acione medidas corretivas tais como 

redespacho de geração, corte de carga, etc.; 

 Estime índices de confiabilidade, executando o cálculo dos índices baseado na 

análise do estado selecionado. Se a precisão da estimativa dos índices for 

aceitável, pare. Caso contrário retorne ao primeiro passo. 

Baseado nestes três passos principais e de acordo com o objetivo que se deseja 

tratar (ou estudar), os algoritmos da avaliação da confiabilidade são criados, com 

modificações e adaptações necessárias, baseados no modelo de representação 

escolhido. Como por exemplo, os algoritmos de confiabilidade baseados em 

simulação Monte Carlo não Sequencial, que será o modelo utilizado neste trabalho. 

Neste intuito, as sessões 3.3 e 3.4, apresentam os índices de confiabilidade e 

simulação Monte Carlo não Sequencial. 

3.3 ÍNDICES DE CONFIABILIDADE 

Na avaliação da confiabilidade, o diagnóstico de adequação do sistema pode ser 

traduzido por meio da estimativa de índices de confiabilidade, ligadas, normalmente, 

ao evento de falha do sistema (i.e., necessidade de se promover o corte de carga, 

seja por insuficiência de geração, por incapacidade de transporte de energia ou pelo 

efeito combinado dos equipamentos de geração e transmissão disponíveis). 

Os principais índices de confiabilidade, que traduzem o desempenho probabilístico 

do sistema, são: LOLP (Loss of Load Probability), LOLE (Loss of Load Expectation), 

EPNS (Expected Power Not Supplied), EENS (Expected Energy Not Supplied), 

LOLF (Loss of Load Frequency), LOLD (Loss of Load Duration) e LOLC (Load of 

Load Cost) [F12]. A função desses índices, em termos de confiabilidade de geração, 

é avaliar o risco de o parque gerador existente não atender às necessidades do 

mercado consumidor.  

Estes índices de confiabilidade são obtidos a partir das probabilidades e frequências 

associadas ao estado acumulado de falha, ou seja, considerando todos os estados 

com reserva de geração negativa. Eles podem ser calculados a nível de sistema ou 

individualmente para cada barra. Os índices LOLP, LOLE, EPNS e EENS constituem 
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o subconjunto dos índices de probabilidade e energia enquanto os índices LOLF e 

LOLD constituem o subconjunto dos índices de frequência e duração. 

Basicamente, o índice LOLP traduz a probabilidade de existir qualquer corte de 

carga independentemente da magnitude do corte. Matematicamente, este índice é 

igual ao somatório das probabilidades individuais dos estados de reserva negativa, 

ou seja, onde a capacidade de geração disponível é inferior à carga total do sistema. 

Pode, então, ser calculado como:  

𝐿𝑂𝐿𝑃 = ∑ 𝑝𝑖

𝑖𝜖𝑆

 (3.1) 

onde 𝑝𝑖 é a probabilidade do estado 𝑖 do sistema e 𝑆 é o conjunto de todos os 

estados do sistema associados com corte de carga. 

Já o índice LOLE, dado em horas, exprime o tempo total esperado durante o qual o 

sistema reside em estados de margem negativa, considerando um período de 

análise 𝑇.  Este último índice pode ser obtido pelo produto do índice LOLP pelo valor 

do intervalo 𝑇: 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = 𝐿𝑂𝐿𝑃 × 𝑇 (3.2) 

onde 𝑇 é período de análise (em geral, 1 ano, 𝑇 = 8760 horas). 

O índice EPNS, dado em MW, representa a potência esperada não suprida. Este 

índice é calculado considerando estados de reserva negativa. Matematicamente, o 

valor do índice EPNS é igual ao somatório dos produtos das probabilidades 

individuais dos estados de margem negativa pelas suas respectivas magnitudes de 

corte de carga: 

𝐸𝑃𝑁𝑆 = ∑ 𝑝𝑖

𝑖𝜖𝑆

𝐶𝑖 (3.3) 

onde 𝐶𝑖 é o corte de carga do sistema 𝑖. 
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O índice EENS, em MWh, que equivale à energia esperada não suprida, é igual ao 

produto do índice EPNS pelo período de análise 𝑇: 

𝐸𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑃𝑁𝑆 × 𝑇 (3.4) 

O índice LOLF, que representa a frequência esperada de perda de carga, é dado em 

ocorrências por 𝑇 e que corresponde ao número de transições ou número esperado 

de vezes que o sistema sai do estado de sucesso e vai para um estado de falha (ou 

vice-versa) em um período de análise 𝑇. Pode ser calculado como: 

𝐿𝑂𝐿𝐹 = ∑(𝐹𝑖 −

𝑖𝜖𝑆

𝑓𝑖  ) (3.5) 

onde 𝐹𝑖   é a frequência de saída do estado 𝑖 do sistema e 𝑓𝑖  porção de 𝐹𝑖  que 

corresponde a não ultrapassar a barreira entre o conjunto de estados com perda de 

carga e o conjunto de estados sem perda de carga. 

O índice LOLD, também dado em horas, é a duração média de perda de carga. 

Corresponde, basicamente, à razão entre os índices LOLP e LOLF: 

𝐿𝑂𝐿𝐷 =
𝐿𝑂𝐿𝐸

𝐿𝑂𝐿𝐹
   (3.6) 

 

Por fim, dos índices citados, o índice LOLC avalia os custos que as interrupções do 

sistema geram para a sociedade. É um índice muito importante, mas pouco utilizado 

nos trabalhos científicos. Além de prover uma base simples de discussão, i.e., $ ao 

invés de probabilidades, MWh, ocorrências, etc., o índice LOLC pode ser, por 

exemplo, diretamente incluído na função objetivo a ser minimizada em um estudo de 

expansão baseado em custo mínimo. 

3.4 SIMULAÇÃO MONTE CARLO NÃO SEQUENCIAL 

As estimativas dos índices de perda de carga de sistemas geração são obtidas por 

meio de algoritmos de confiabilidade, os quais se fundamentam em duas 

representações: a representação por espaço de estados e a representação 
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cronológica [PB92], [AB96]. Na representação por espaço de estados os estados 

operativos do sistema são selecionados sem qualquer conexão temporal ou 

memória. Por outro lado, na representação cronológica é necessária a seleção dos 

estados operativos sequencialmente no tempo. Uma descrição detalhada das 

metodologias empregadas na avaliação da confiabilidade de sistemas elétricos pode 

ser encontrada em [PB92], [MPL92], [BL93], [MPL94], [SB95b], [MLP97], [M99] e 

[LMMB00].  

Duas metodologias são utilizadas na avaliação da confiabilidade via representação 

por espaço de estados: a enumeração de estados e a simulação Monte Carlo não 

sequencial. A primeira metodologia é indicada somente quando o número de 

cenários severos/prováveis é relativamente pequeno, como é o caso dos estudos de 

confiabilidade da transmissão, nos quais as indisponibilidades dos circuitos são 

usualmente baixas. Por outro lado, os métodos baseados em simulação Monte Carlo 

não sequencial são mais atrativos quando a ocorrência de contingências de maior 

ordem é mais provável. Isto ocorre em estudos de confiabilidade da geração em 

decorrência das elevadas taxas de indisponibilidade dos geradores.  

Os algoritmos de confiabilidade baseados nas técnicas de simulação Monte Carlo 

são mais atrativos para sistemas de grande porte. Tal afirmação se baseia no fato 

de que o custo computacional desses algoritmos independe da dimensão do sistema 

em análise [PB92]. Devido a raridade do evento falha, os esforços computacionais, 

neste tipo de representação, podem ser muito expressivos. Em sistemas com alto 

grau de confiabilidade, um número muito elevado de amostras é necessário para 

estimar as probabilidades dos eventos raros de falha com relativa precisão [F12]. 

Portanto, a avaliação da confiabilidade no problema de manutenção de unidades 

geradoras via a simulação Monte Carlo não-sequencial é considerada a mais 

indicada [OAML17], [AMOR19], [RAR20]. 

Em [PB92] é sugerido um algoritmo conceitual para avaliação da confiabilidade a 

partir da simulação Monte Carlo não sequencial: 

 Passo 1: Selecione um estado do sistema 𝑥  𝑋 correspondente a um 

ponto de operação, isto é, disponibilidade de componentes, níveis de 

carga e geração, entre outros; 
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 Passo 2: Calcule o valor de uma função de avaliação 𝐹𝑥; 

 Passo 3: Atualize a estimativa 𝐸(𝐹), o valor esperado dos índices de 

confiabilidade do processo, baseado no resultado obtido no Passo 2; 

 Passo 4: Se a precisão das estimativas é aceitável, o processo é dito 

convergido, caso contrário retorne ao Passo 1. 

Na abordagem não sequencial, os estados do sistema selecionados no Passo 1 do 

algoritmo dependem da distribuição de probabilidades de seus componentes, as 

quais são acessadas mediante representações de Markov, como a ilustrada na 

Figura 3-2. Nesta figura, as probabilidades de ocorrência dos estados de falha (𝑃𝐷𝑁) 

e operação (𝑃𝑈𝑃) são conhecidas. Desta forma, o estado de cada componente é 

determinado por um número amostrado de uma distribuição uniforme 𝑈[0,1], como 

mostra a Equação (3.7). Se 𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁, então o componente i está falhado, caso 

contrário, ele se encontra no estado de operação. Determina-se, então, o vetor 𝑥, a 

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

𝑃(𝑥𝑖) = 𝑈,           𝑈 = 1, … , 𝑚   (3.7) 

 

Figura 3-2: Modelo de Markov a dois Estados [LGSM10]. 

Depois de selecionado e avaliado o estado do sistema, calculam-se os índices de 

confiabilidade. Estes índices são obtidos a partir de estimativas para o valor 

esperado de suas respectivas funções teste. Tais estimativas são calculadas pela 

média amostral dada na Equação (3.8):  

�̃�(𝐹) =
1

𝑁 
 ∑ 𝐹(𝑥𝑘)

𝑁

𝑘=1

   (3.8) 
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 onde 𝑁 é o número de amostras simuladas, 𝑥𝑘
 é o estado amostrado 𝑘 e 𝐹(𝑥𝑘) é 

uma função teste. A estimativa da incerteza é dada pela variância do estimador 

representada pela Equação (3.9): 

�̃�[�̃�(𝐹)] =
�̃�[𝐹]

𝑁 
    (3.9) 

onde �̃�[𝐹] é a variância da função teste. A equação (3.10) traduz o coeficiente de 

variação, o qual é utilizado para verificar a convergência do processo de avaliação e 

monitorar a incerteza da estimativa �̃�(𝐹):  

𝛽 = √
�̃�(�̃�[𝐹])

�̃�[𝐹]
   (3.10) 

Todos os índices básicos de confiabilidade podem ser obtidos por (3.8), dependendo 

da definição da função teste. 

Modelos markovianos podem ser utilizados tanto para reproduzir os processos de 

falha e reparo de equipamentos quanto para representar o comportamento da carga 

e da disponibilidade de fontes renováveis [ML04].  

Nesta dissertação, todas as unidades térmicas e hidrelétricas são modeladas por um 

modelo de Markov de dois estados, conforme ilustrado na Figura 3.2. Ressalta-se 

que, qualquer modelo não markoviano pode ser utilizado caso estejam disponíveis 

os parâmetros necessários. Para unidades térmicas, presume-se que, no estado em 

operação, a capacidade total está disponível. No caso de unidades hidrelétricas, a 

capacidade disponível quando a unidade está no estado em operação é definida a 

cada hora, de acordo com a série hidrológica corrente. As séries hidráulicas são 

amostradas a partir de séries históricas anuais de capacidade disponível por usina 

por hora. 

No que se refere às fontes renováveis, especificamente nesta dissertação eólicas, 

dado que no mesmo parque eólico pode existir muitas unidades semelhantes 

instaladas, um modelo de Markov multiestado, como o apresentado na Figura 3-3, é 

usado para representar o comportamento estocástico de um grupo de 𝑁 unidades 
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semelhantes. Se 𝐶 for a capacidade individual da unidade, a quantidade de potência 

associada ao 𝑘-ésimo estado é dada por: 

𝐶𝑘 =  (𝑁𝑘)  ×  𝐶,      𝑘 =  0, 1, 2, . . . , 𝑁                (3.11) 

A probabilidade cumulativa Pk (de 0 a k) associada com cada estado é obtido a partir 

de uma distribuição binomial. Para reduzir o número desses estados durante a 

simulação Monte Carlo não sequencial, um processo de truncamento simples define 

a ordem desejada de precisão. Para representar as variações da energia eólica, 

uma série de energia eólica horária para cada parque aerogerador é amostrada.  

 

Figura 3-3: Modelo de Markov a Multiestados [LGSM10]. 

Vale destacar que o modelo adotado para as fontes renováveis eólicas pode ser 

adotado para qualquer outro tipo de fonte renovável com elevada intermitência de 

capacidade disponível, tais como solar fotovoltaica, solar térmica, cogeração, dentre 

outras.   

O comportamento da carga pode ser representado por modelos de Markov como o 

proposto em [LRMB04]. Este modelo markoviano não-agregado a múltiplos níveis, 

ilustrado pela Figura 3-4, é extremamente flexível e superior à maioria dos modelos 

de Markov discutidos pela literatura [MLM99]. Uma grande vantagem deste modelo 

está em manter, de maneira aproximada, a representação cronológica da carga. Em 

média, a hora h do modelo corresponderá à hora h da curva cronológica da carga. 

Além de ser fundamental para a avaliação de índices de confiabilidade via simulação 

Monte Carlo não sequencial, este modelo de carga permite capturar correlações 

temporais com as séries hidráulicas e eólicas. 
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 Figura 3-4: Modelo de Markov Não-Agregado com Múltiplos Níveis [LGSM10]. 

O algoritmo conceitual apresentado nesta seção indica que dois fatores podem 

elevar o custo computacional exigido durante a avaliação de confiabilidade de 

sistemas elétricos. Visto que é desejável considerar o índice LOLC no processo de 

obtenção da solução para o problema PMUG, este custo deve ser considerado na 

metodologia a ser proposta.  

O primeiro fator está relacionado ao Passo 2, no qual é necessário avaliar uma 

função para o estado amostrado no Passo 1. Portanto, quanto maior for o custo da 

avaliação de um estado operativo amostrado, maior será o custo para a análise de 

todos os estados amostrados até a convergência do processo. Como no PMUG é 

considerada a avaliação da confiabilidade de geração, este fator tem pouco impacto 

em decorrência da simples obtenção da margem de geração.  

Já o segundo fator é relacionado ao número de estados amostrados durante uma 

avaliação completa da confiabilidade. É consabido que quanto mais raro for o evento 

a ser capturado, mais estados amostrados são necessários. Portanto, em sistemas 

de geração altamente confiáveis, como é o caso de sistemas reais, muitos estados 

são avaliados até a simulação Monte Carlo não sequencial convergir. Desta forma, 

para tornar a metodologia proposta mais atrativa do ponto de vista computacional, é 

apresentado na próxima seção conceitos básicos sobre técnicas de redução de 

variância, com enfoque na amostragem por importância e emprego da técnica de 

Entropia Cruzada [RK07], [F12], [GLRS13]. Todo conteúdo apresentado é baseado 

em [F12] e [GLRS13]. 
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3.5 AMOSTRAGEM POR IMPORTÂNCIA  

A fim de melhorar a eficiência computacional das técnicas baseadas em Simulação 

Monte Carlo (SMC), existem diversas técnicas de redução de variância (VRT). 

Dentre as principais VRT, maior atenção será conferida à denominada amostragem 

por importância (IS); uma técnica que tem evoluído muito nos últimos anos com a 

utilização de algoritmos de otimização para selecionar os elementos do vetor de 

parâmetros de referência [F12]. 

3.5.1 Conceitos Gerais 

A amostragem por importância se resume em adquirir uma distribuição que favoreça 

a amostragem de elementos importantes [RK07], [F12], [GLRS13]. A aplicação 

direta desta nova distribuição na SMC resultaria em um estimador tendencioso. Os 

resultados da simulação são, no entanto, ponderados para compensar este efeito e 

garantir que o estimador final (denominado estimador de IS) seja não-tendencioso. 

O processo de ponderação é representado pela razão de verossimilhança, que será 

discutida mais adiante. 

Seja o objetivo da análise estimar ℓ:  

ℓ = 𝐸𝑓[𝐻(𝑿)] = ∫ 𝐻(𝑥)𝑓(𝑥)   (3.12) 

onde 𝐻 é uma função conhecida e 𝑓(•) é a densidade 𝑑 probabilidade de 𝑿. Seja, 

agora, outra função 𝑔(•) tal que, quando 𝐻(𝑥)𝑓(𝑥) = 0, se tem 𝑔(𝑥) = 0 (diz que 

𝑔(•) domina 𝐻(•) 𝑓(•)). Tem-se: 

ℓ = ∫ 𝐻(𝑥)
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 =  𝐸𝑔  [𝐻(𝑿)

𝑓(𝑿)

𝑔(𝑿)
] (3.13) 

Consequentemente, se 𝑿 é um conjunto de amostras independentes e 

identicamente distribuídas da função 𝑔(•), pode-se adotar o estimador não 

tendencioso  ℓ̂ dado por: 
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 ℓ̂ =
1

𝑁
∑ 𝐻(𝑿𝒌)

𝑓(𝑿𝒌)

𝑔(𝑿𝒌)

𝑁
𝑖=1  (3.14) 

O estimador é chamado estimador por amostragem por importância. Define-se a 

função de verossimilhança 𝑊 pela equação: 

𝑊(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
  (3.15) 

O problema fundamental encontrado durante a implementação de amostragem por 

importância é a escolha correta desta nova distribuição de amostragem [F12]. É 

preciso determinar uma distribuição 𝑔(•) que minimize a variância do estimador  ℓ̂ 

dado pela Equação 3.14, resultando no seguinte problema de otimização 

matemática: 

min
g(•)

𝑉𝑎𝑟𝑔 (𝐻(𝑿)
𝑓(𝑿)

𝑔(𝑿)
) (3.16) 

A solução é dada pela Equação 3.16 [RK07]. 

𝑔∗ =
|𝐻(𝑥)|𝑓(𝑥)

∫|𝐻(𝑥)|𝑓(𝑥)𝑑𝑥
 (3.17) 

Em particular, caso 𝐻(•) seja estritamente positiva, tem-se: 

𝑔∗ =
𝐻(𝑥)𝑓(𝑥)

ℓ
 (3.18) 

Como mencionado, a técnica de IS é baseada na ideia de fazer com que a 

ocorrência de eventos significativos seja mais frequente ou, em outras palavras, 

acelerar o processo de convergência da simulação. A eficiência desta técnica 

depende da obtenção de uma distribuição de probabilidade diferente da original tal 

que a variância do seu estimador seja mínima [F12]. O principal problema é que esta 

nova distribuição é inicialmente desconhecida e geralmente difícil de ser encontrada. 

Para solucionar esse problema o método Entropia Cruzada (EC) é utilizado, pois 
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fornece um procedimento iterativo para estimar os parâmetros de referência ótimos 

para obtenção da distribuição de probabilidade. 

3.5.2 Entropia Cruzada 

O método EC [RK04] é uma abordagem genérica da simulação Monte Carlo para 

problemas de otimização combinatória e amostragem por importância. O método 

teve suas origens na área de simulação de eventos raros, onde probabilidades muito 

pequenas precisam ser estimadas com precisão [F12]. De acordo com o exposto 

acima, a principal vantagem do método da Entropia Cruzada é que ele fornece um 

procedimento iterativo para estimar os parâmetros de referência ótimos e seus 

fundamentos básicos para simulação de eventos raros serão apresentados. 

Seja 𝑿 =  [𝑋1, 𝑋2…  𝑋𝑛] um vetor aleatório que assume valores em certo espaço 𝑋. 

Seja {𝑓 (•, 𝒗)} uma família de funções de densidade de probabilidade no espaço 𝑋 

onde v é um vetor real de parâmetros. Para qualquer função mensurável 𝐻(•) 

temos: 

𝐸[𝐻 (𝑿)]  =  ∫𝜒
 

𝐻 (𝑥) 𝑓 (𝑥 , 𝑣)𝑑𝑥 (3.19) 

Pretende-se determinar ℓ que é a probabilidade, sob {𝑓 (•, 𝒖)}, de um evento 

𝑆(𝑿)  ≥  𝛾 ocorrer, onde 𝑆(•) é uma função real no espaço 𝑋 e um 𝛾 um número 

real pré-determinado: 

ℓ =  𝑃𝒖{𝑆 (𝑿)  ≥  𝛾}  =  𝐸𝒖[𝐼{𝑆(𝑋)≥𝛾}} 
] (3.20) 

Sendo a probabilidade ℓ for muito pequena, por exemplo, menor que 10−5, o evento 

estudado pode ser considerado como um evento raro. A função lógica 𝐼(•) é um 

índice de adequação da amostra ao objetivo proposto, podendo ser 

matematicamente expressa por: 

𝐼(𝑥) = {
1, 𝑠𝑒 𝑥 ≥  𝛾            
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 (3.21) 
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Para aumentar a eficiência computacional, a estimativa de ℓ será realizada através 

de um estimador por amostragem por importância. Seja uma amostra aleatória 

𝑋1, 𝑋2…  𝑋𝑛 de uma função de densidade 𝑔(•) em 𝑋. Utiliza-se o estimador: 

 ℓ̂ =
1

𝑁
∑[𝐼{𝑆(𝑥𝑖)≥ꝩ}   

𝑓(𝑋𝑖 , 𝑢)

𝑔(𝑋𝑖)
]

𝑁

𝑖=1

 (3.22) 

O problema reside em encontrar uma boa distribuição 𝑔(•) que reduza a variância 

do estimador para ℓ e aumente a eficiência computacional da simulação. É 

conveniente adotar 𝑔(•) como pertencente a família de funções {𝑓 (•, 𝒗)} [RK07]. A 

ideia é obter um vetor de parâmetros 𝒗 tal que a distância entre 𝑔 ∗ (•) e 𝑓 (•, 𝒗) seja 

mínima. Uma medida conveniente para duas funções de densidade 𝑓1(•) e 𝑓2(•) é a 

Distância Kullback-Leibler [F12], também conhecida como a entropia cruzada das 

densidades. A distância é matematicamente definida como: 

𝐷(𝑓1, 𝑓2) = 𝐸𝑓1 [𝑙𝑛 (
𝑓1(𝑿)

𝑓2(𝑿)
)] = ∫ 𝑓1(𝑥)𝑙𝑛(𝑓1(𝑥))𝑑𝑥 −  ∫ 𝑓1(𝑥)𝑙𝑛(𝑓2(𝑥))𝑑𝑥   (3.23) 

Adotar um valor para v, tal que o segundo termo integral da Equação 3.23 seja 

mínimo, é minimizar a distância entre 𝑔 ∗ (•) e 𝑓 (•, 𝒗) [RK07]. O resultado é o 

seguinte problema de maximização: 

max
𝑣

∫ 𝑔 ∗ (𝑥)𝑙𝑛( 𝑓(𝒙, 𝒗))𝑑𝑥 (3.24) 

O problema definido pela Equação 3.24 é equivalente ao seguinte problema de 

otimização [RK07]: 

max
𝑣

𝐸𝑤  [𝐼{𝑆(𝑋)≥𝛾}𝑊(𝑿, 𝒖, 𝑤)𝑙𝑛(𝑓(𝑿, 𝒖))]    (3.25) 

Onde 𝑊(•, 𝒖, 𝑤) é definida, para um conjunto de parâmetros 𝑤, em um ponto 𝑥, 

como a função de verossimilhança entre 𝑓(𝑥, 𝒖) e 𝑓(𝑥, 𝑤). Tem-se: 

𝑊(𝒙, 𝒖, 𝑤) =
𝑓(𝒙, 𝒖)

𝑓(𝒙, 𝑤)
   (3.26) 
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A solução para o problema descrito na Equação 3.25 é dado por: 

𝑣 ∗ =  argmax
𝑣

𝐸𝑤[𝐼{𝑆(𝑋)≥𝛾}𝑊(𝑿, 𝒖, 𝑤)𝑙𝑛(𝑓(𝑿, 𝒗))] (3.27) 

Resolvendo o problema e otimização estocástica [RK07] abaixo, pode-se estimar 

𝒗 ∗: 

max
𝑣

1

𝑁
∑[𝐼{𝑆(𝑿𝒊)≥𝛾}𝑊(𝑿𝒊, 𝒖, 𝒘)𝑙𝑛(𝑓(𝑿𝒊, 𝒗))]

𝑁

𝑖=1

 (3.28) 

onde 𝑋1, 𝑋2…  𝑋𝑛 são amostras de 𝑓(•, 𝑤). Em aplicações típicas, a função a ser 

maximizada, descrita na Equação 3.28, é convexa e diferenciável em relação ao 

parâmetro 𝒗 [RK07] e a solução pode ser obtida através do seguinte sistema de 

equações: 

1

𝑁
∑[𝐼{𝑆(𝑿𝒊)≥𝛾}𝑊(𝑿𝒊, 𝒖, 𝒘)∇𝑙𝑛(𝑓(𝑿𝒊, 𝒗))]

𝑁

𝑖=1

= 0 (3.29) 

onde o gradiente é calculado em relação ao parâmetro 𝒗. 

3.6 CONCLUSÕES 

São apresentados neste capítulo os conceitos gerais relacionados à avaliação da 

confiabilidade de geração (NH1), uma vez que o sistema é avaliado sob essa 

perspectiva para cada cronograma de manutenção gerado durante o processo de 

solução do problema PMUG. Os índices de confiabilidade, juntamente com o 

algoritmo geral de avaliação. 

Dentre as duas metodologias utilizadas na avaliação da confiabilidade via 

representação por espaço de estados, a simulação Monte Carlo não sequencial foi a 

escolhida neste trabalho, pois são mais atrativos quando a ocorrência de 

contingências de maior ordem é mais provável e isto ocorre em estudos de 

confiabilidade da geração em decorrência das elevadas taxas de indisponibilidade 

dos geradores. A representação de Markov a dois estados foi utilizada na 

abordagem não sequencial, uma vez que, os estados do sistema que são 
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selecionados dependem da distribuição de probabilidades de seus componentes. Já 

o modelo de Markov multiestado foi utilizado para representar as fontes renováveis, 

no caso, as eólicas, dado que no mesmo parque eólico pode existir muitas unidades 

semelhantes instaladas.  

Também é apresentado neste capítulo uma técnica de redução de variância, 

Amostragem por Importância e Entropia Cruzada, associadas a técnica de 

Simulação Monte Carlo não Sequencial, a fim de melhorar a eficiência e a tornar 

mais atrativa no quesito computacional. 
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4 METODOLOGIA PROPOSTA 

4.1 INTRODUÇÃO 

A metodologia de solução do problema de planejamento da manutenção de 

unidades geradoras (PMUG) proposta neste trabalho busca otimizar, do ponto de 

vista do Operador Independente do Sistema (ISO), cronogramas de manutenção das 

UGs partindo de um cronograma inicial 𝐶𝑀0 inicialmente definido pelas empresas de 

geração (GENCOs). Para solução deste problema, é utilizada como ferramenta de 

otimização a metaheurística Estratégia de Evolução (ES) [SR95]. Para cada 

cronograma de manutenção (CM) investigado durante o processo de solução do 

PMUG é realizada a avaliação da confiabilidade da geração do sistema via método 

de simulação Monte Carlo não sequencial (SMC-NS) combinado ao método de 

Entropia Cruzada (EC), apresentados no Capítulo 3. As variabilidades de geração 

relativas às disponibilidades hidráulicas e eólicas são representadas no problema 

por meio de séries históricas. Detalhes do modelo de otimização do problema PMUG 

e da metodologia proposta para sua solução são apresentados neste capítulo. 

4.2 MODELAGEM MATEMÁTICA PROPOSTA 

Solucionar o problema PMUG consiste em identificar CMs de boa qualidade sob 

uma perspectiva sistêmica, ou seja, cronogramas capazes de garantir níveis 

adequados de confiabilidade para o funcionamento ótimo do sistema, sem, 

entretanto, causar excessivos aumentos no seu custo de operação. No presente 

trabalho, um cronograma de manutenção (CM) é representado pela estrutura 

indicada na Equação (4.1): 

𝐶𝑀 = [𝑆𝐼𝑈𝐺−1, 𝑆𝐼𝑈𝐺−2, … , 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖, … , 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑁𝑈𝐺
] (4.1) 

em que 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖 é uma veriável inteira que representa, dentro do período 𝑇 de estudo, 

a semana inicial de manutenção da 𝑖-ésima UG dentre as 𝑁𝑈𝐺 unidades de geração 

a terem suas manutenções programadas. 

Neste sentido, o PMUG é modelado como um problema de otimização dado por: 
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Min. 𝐹(𝐶𝑀) = 𝐶𝐸𝑃(𝐶𝑀) + 𝐿𝑂𝐿𝐶(𝐶𝑀) (4.2) 

s.a.: 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖
0 − 𝑁𝑆 ≤ 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖 ≤ 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖

0 + 𝑁𝑆,                   ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑈𝐺   (4.3) 

 𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖 ≤ (𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑈𝐺−𝑖
𝑆 + 1),                   ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑈𝐺  (4.4) 

 
𝐿𝑂𝐿𝐸(𝐶𝑀) ≤ 𝐿𝑂𝐿𝐸𝑚𝑎𝑥 (4.5) 

em que 𝐹(𝐶𝑀) é a função objetivo, dada pela soma dos custos esperados de 

produção 𝐶𝐸𝑃(𝐶𝑀) e do corte de carga 𝐿𝑂𝐿𝐶(𝐶𝑀), estimados para o 𝐶𝑀 dentro do 

período 𝑇 de estudo (as estratégias de obtenção de cada custo considerado neste 

modelo são apresentadas na próxima seção, destinada à avaliação de 

cronogramas); 𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖
0  representa a semana inicial de manutenção da 𝑖-ésima UG 

conforme 𝐶𝑀0 definido pelas GENCOs; 𝑁𝑆 indica o número máximo de semanas que 

a programação inicial de cada um dos 𝑁𝑈𝐺 geradores pode ser adiantada ou 

postergada dentro do período 𝑇 em relação ao 𝐶𝑀0; 𝑆𝑚𝑖𝑛
 e 𝑆𝑚𝑎𝑥 representam, 

respectivamente, as semanas inicial e final que definem o período 𝑇; 𝑁𝑈𝐺−𝑖
𝑆  

corresponde ao número de semanas que a 𝑖-ésima UG necessita permanecer 

indisponível para realização de sua manutenção preventiva; e 𝐿𝑂𝐿𝐸(𝐶𝑀) representa 

a expectativa de perdas de carga, em h/T, cujo valor é limitado por 𝐿𝑂𝐿𝐸𝑚𝑎𝑥. 

No modelo de otimização definido, a restrição (4.3) define os limites mínimo e 

máximo em que a semana inicial de manutenção de cada UG pode variar em 

relação ao que foi originalmente definido no 𝐶𝑀0. Ou seja, essa restrição representa 

para o ISO a flexibilidade de ajuste do 𝐶𝑀 em relação ao que foi inicialmente 

informado pelas GENCOs. Já a restrição (4.4) garante que as manutenções devem 

iniciar e terminar dentro do período 𝑇 de análise. 

Para estimativa dos custos 𝐶𝐸𝑃(𝐶𝑀) e 𝐿𝑂𝐿𝐶(𝐶𝑀), bem como do índice 𝐿𝑂𝐿𝐸(𝐶𝑀), 

o sistema de potência é representado em barra única. Ou seja, na avaliação todas 

as UGs de todas as usinas hidroelétricas, termelétricas e eólicas, bem como todas 

as cargas do sistema, estão localizadas na mesma barra, desprezando assim as 

restrições inerentes à rede de transmissão. 
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Para solução do problema PMUG definido de (4.2) a (4.5), podem ser empregadas 

diferentes técnicas de otimização, como, por exemplo, Algoritmos Evolucionários: 

Algoritmos Genéticos (AG) (e.g., [T95], [MTK96]), Evolução Diferencial (ED) (e.g., 

[YVS09]), Programação Genética (PG) (e.g., [XDZW16]), Programação Evolutiva 

(PE) (e.g., [SR13]) e Estratégia de Evolução (ES) (e.g., [RAR20]). Como já 

mencionado no início do deste capítulo, a ferramenta de otimização escolhida neste 

trabalho, foi a metaheurística ES e não faz parte do escopo de estudo deste trabalho 

a avaliação de diferentes ferramentas de otimização. Salienta-se, no entanto, que 

qualquer outra metaheurística pode ser empregada para a realização do processo 

de busca pelas melhores soluções. 

4.3 AVALIAÇAO DE CRONOGRAMAS 

O problema de otimização apresentado na seção anterior mostra que os CMs são 

avaliados quanto aos índices 𝐶𝐸𝑃(𝐶𝑀) e 𝐿𝑂𝐿𝐶(𝐶𝑀), ambos estimados via SMC-NS. 

Desta forma, é interessante destacar que a variabilidade e a incerteza associadas às 

fontes renováveis podem impactar na definição dos melhores CMs. Aliado a esta 

situação está o custo computacional da Equação 4.2, a qual necessita para cada 

CM, de uma avaliação da confiabilidade realizada via método de simulação Monte 

Carlo não sequencial (SMC-NS) combinado ao método de Entropia Cruzada (EC). 

Assim, nas próximas seções são considerados estes dois assuntos.  

4.3.1 Consideração de Incertezas 

Atualmente é crescente a busca por uma maior parcela da geração de energia 

elétrica por meio de fontes primárias renováveis. Diversos são os motivos dessa 

busca, tais como a sustentabilidade, a disponibilidade e o baixo custo. Em 

decorrência da forte dependência com as condições climáticas, essas fontes 

primárias não podem ser controladas ou armazenadas. Esta característica tem 

causado grande preocupação entre planejadores e operadores de sistemas 

elétricos, devido ao aumento da complexidade operacional e do nível de incertezas, 

o que afeta significativamente o desempenho do sistema. Encontrar uma solução 

robusta para o PMUG, a qual apresenta boa qualidade nesse ambiente incerto, é de 

fundamental importância no planejamento da operação de sistemas elétricos. 
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A capacidade de geração disponível das UGs renováveis pode ser modelada em 

função da disponibilidade da energia primária através de séries históricas anuais. 

Nesta dissertação, estas séries são representadas por modelos markovianos não 

agregados para a potência elétrica disponível conectadas sequencialmente 

conforme ordem de ocorrência. Portanto, o modelo adotado para a representação da 

carga da Figura 3-4 [LRMB04] pode ser utilizado para modelar a volatilidade de cada 

fonte renovável.  

4.3.2 PMUG via Entropia Cruzada  

A estratégia de avaliação da confiabilidade de geração adotada neste trabalho para 

solução do problema PMUG apresentado na seção anterior é baseada na 

combinação dos métodos SMC-NS e EC. Basicamente, o emprego desta estratégia 

é baseado em [GLRS13] e consiste na aplicação de dois algoritmos durante a 

solução do problema de otimização, os quais são descritos a seguir. 

Em uma fase preliminar de solução do PMUG, o Pseudo-Algoritmo 1 apresentado na  

Figura 4-1 deve ser executado. Este algoritmo é responsável por alterar (distorcer) 

os valores originais do vetor 𝒖 = [𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑗 , . . , 𝑢𝑁𝐶] de indisponibilidades dos 

equipamentos de geração de cada estação geradora (𝐸𝐺) 𝑗, das 𝑁𝐶 𝐸𝐺𝑠 do sistema, 

para formar um novo vetor como parâmetro de referência 𝒗 = [𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑗 , . . , 𝑣𝑁𝐶]. 

Considera-se que as UGs de uma mesma 𝐸𝐺 𝑗 possuem indisponibilidades iguais, 

sendo, portanto, representadas por uma mesma distribuição binomial. O novo vetor 

𝒗 obtido é então utilizado no processo de avaliação da confiabilidade para cada 

cronograma de manutenção analisado na solução PMUG. 

A ideia básica do Pseudo-Algoritmo 1 é obter os valores ótimos (ou quase-ótimos) 

para as indisponibilidades das UGs por meio dos conceitos do método EC, a fim de 

tornar mais frequente a ocorrência dos eventos de falha do sistema na amostragem 

dos estados, acelerando, dessa forma, o processo de convergência da SMC-NS de 

cada avaliação. Destaca-se, que nesta fase de ajuste das indisponibilidades, o 

sistema elétrico é avaliado considerando que nenhuma UG está ainda programada 

para manutenção. Além disso, no Pseudo-Algoritmo 1, a carga é fixada em seu valor 

de pico 𝐿𝑀𝐴𝑋, como proposto em [GLRS13]. 
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Para execução do Pseudo-Algoritmo 1, três parâmetros básicos devem ser 

inicialmente definidos: o tamanho da amostra 𝑁 (e.g, 10,000); o parâmetro de vários 

níveis 𝜌 (normalmente entre 0,01 e 0,1); e o número máximo de iterações 𝑘𝑀𝐴𝑋. 

No processo de ajuste do parâmetro de referência 𝑣𝑘, conforme Pseudo-Algoritmo 1, 

a cada iteração devem ser amostrados 𝑁 estados do sistema do tipo 𝑿 =

[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗 , . . , 𝑥𝑁𝐶], em que 𝑥𝑗  representa o número de UGs disponíveis no estado 

para a 𝐸𝐺 𝑗. Estes estados são gerados de acordo com a função de massa de 

probabilidade: 

1. Defina os parâmetros 𝑁, 𝜌 e 𝑘𝑀𝐴𝑋; 

2. Defina 𝑣0 = 𝑢 𝑒 𝑘 = 0; 

3. Enquanto 𝐿𝑘 >  𝐿𝑀𝐴𝑋 e 𝑘 ≤  𝑘𝑀𝐴𝑋 

4. Faça 𝑘 =  𝑘 + 1; 

5. Gere uma amostra aleatória de 𝑋1, 𝑋2…  , 𝑋𝑖, 𝑋𝑛 dos estados que seguem 

𝑓(𝑿𝑖 , 𝒏, 𝒗𝑘−1 ),  de acordo com a Equação (4.6); 

6. Amostre uma amostra aleatória 𝑡1, 𝑡2…  , 𝑡𝑖 , 𝑡𝑛 do período 𝑇; 

7. Avalie a função de desempenho 𝑆(𝑿𝑖, 𝑡𝑖) usando a Equação (4.7) para cada 

estado do momento 𝑖; 

8. Classifique todos os 𝑆(𝑿𝑖, 𝑡𝑖) em ordem decrescente, ou seja, 𝑆[1] ≥  𝑆[2] ≥

⋯ ≥ 𝑆[𝑖] ≥ ⋯ ≥  𝑆[𝑁], em que 𝑆[𝑖] representa a estatística de ordem 𝑖 da 

sequência 𝑆(𝑿1, 𝑡1), ... ,𝑆(𝑿𝑁, 𝑡𝑁); 

9. Se 𝑆[(1−⍴)𝑁]>𝐿𝑀𝐴𝑋 Então 

10. 𝐿𝑘 = 𝑆[(1−⍴)𝑁]; 

11. Se não 

12. 𝐿𝑘 =  𝐿𝑀𝐴𝑋; 

13. Fim se 

14. Calcule 𝐼{S(𝑋𝑖,𝑡𝑖)<𝐿𝑘} considerando todos 𝑋𝑖: e se S(𝑋𝑖, 𝑡𝑖) < 𝐿𝑘, 𝐼{S(𝑋𝑖,𝑡𝑖)<𝐿𝑘} =

1; se não 𝐼{S(𝑋𝑖)<𝐿𝑘} = 0; 

15. Calcule 𝑊𝑖(𝑋𝑖, 𝑢, 𝑣𝑘−1 ) para todo 𝑋𝑖 de acordo com a Equação (4.8); 

16. Use a amostra para calcular cada elemento 𝑗 do novo vetor de parâmetro 

de referência 𝑣𝑘, dado pela Equação (4.9); 

17. Fim Enquanto 

Figura 4-1: Pseudo-Algoritmo 1 - Otimização das indisponibilidades das UGs. 

 



 46 

𝑓(𝑿, 𝒏, 𝒗𝑘−1) = ∏
𝑛𝑗!

𝑥𝑗! (𝑛𝑗 − 𝑥𝑗)!
(1 − 𝑣𝑘−1,𝑗)

𝑥𝑗(𝑣𝑘−1,𝑗)
𝑛𝑗−𝑥𝑗  

𝑁𝐶

𝑗=1

 (4.6) 

em que 𝒏 = [𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑗 , . . , 𝑛𝑁𝐶] é o vetor que contém o número total de UGs 

instaladas em cada 𝐸𝐺 𝑗 do sistema; e 𝑣𝑘−1 é o vetor de parâmetro de referência da 

iteração 𝑘 − 1. 

Todos os estados amostrados devem ser avaliados de acordo com função de 

desempenho 𝑆(𝑿, 𝑡). Assim, deve ser sorteado, para cada estado 𝑖, um instante 𝑡 

dentro do período 𝑇 de análise. A função de desempenho do estado 𝑿𝑖, que 

corresponde ao total de capacidade de geração em MW para o instante 𝑡𝑖, é então 

calculada como: 

𝑆(𝑿, 𝑡) = ∑ 𝑥𝑗 × 𝑐𝑑𝑗,𝑡

𝑁𝐶

𝑗=1

 (4.7) 

em que 𝑐𝑑𝑗,𝑡 representa a capacidade individual de geração de cada UG pertencente 

à 𝐸𝐺 𝑗 de acordo com a disponibilidade da fonte energética para o instante 

𝑡 sorteado (as fontes para geração térmica são consideradas 100% disponíveis). 

Além disso, para todos os estados 𝑿𝑖 , gerados deve ser calculada uma razão de 

verossimilhança 𝑊𝑖(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒖, 𝒗𝑘−1), que representa a correção a ser realizada no 

processo de amostragem relativo método EC. No problema de confiabilidade da 

geração, a razão de verossimilhança para cada estado i pode ser calculada como: 

𝑊𝑖(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒖, 𝒗𝑘−1) =
𝑓(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒖)

𝑓(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒗𝑘−1)
=

(1 − 𝑢𝑗)
𝑥𝑖,𝑗

(𝑢𝑗)
𝑛𝑗−𝑥𝑖,𝑗

(1 − 𝑣𝑘−1,𝑗)
𝑥𝑗

(𝑣𝑘−1,𝑗)
𝑛𝑗−𝑥𝑖,𝑗

 (4.8) 

Finalmente, cada elemento 𝑗 do vetor de parâmetro de referência 𝒗 pode ser 

calculado na iteração 𝑘 conforme expressão (4.9). Basicamente, essa expressão 

analítica, originada do problema de otimização relativo ao método EC, é obtida pela 

adaptação de conceitos e demonstrações descritos em [HR02], [RK04], [LGS10] e 

[CGLR13].  
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𝑣𝑘𝑗 =
1

𝑛𝑗
[
∑ 𝐼{𝑆(𝑿𝑖)<𝐿𝑘}

𝑁
𝑖=𝑖 𝑊𝑖(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒗𝑘−1)𝑥𝑖,𝑗

∑ 𝐼{𝑆(𝑿𝑖)<𝐿𝑘}
𝑁
𝑖=𝑖 𝑊𝑖(𝑿𝑖, 𝒏, 𝒗𝑘−1)

] (4.9) 

Durante o processo de solução do problema do PMUG, a avaliação de um dado 𝐶𝑀 

se dá pelo cálculo dos custos esperados de produção e de corte de carga dentro do 

período 𝑇 de estudo, que permitem determinar o valor da função objetivo (Equação 

(4.2)). A estimação destes custos é realizada conforme estabelecido no Pseudo-

Algoritmo 2 apresentado na Figura 4-2, que consiste na execução do método de 

SMC-NS combinado ao método EC, utilizando o vetor de parâmetro de referência 𝒗 

obtido na última iteração do Pseudo-Algoritmo 1.   

Na execução do Pseudo-Algoritmo 2, dois parâmetros devem ser definidos: o 

tamanho máximo da amostra 𝑁𝑆𝑀𝐴𝑋 e a tolerância 𝑡𝑜𝑙 para os coeficientes de 

variação 𝛽𝐿𝑂𝐿𝑃  e 𝛽𝐸𝑃𝑁𝑆 (tipicamente entre 1% e 5%). Estes parâmetros definem a 

convergência do processo iterativo que compõe o algoritmo. 

Basicamente, a cada iteração do Pseudo-Algoritmo 2, é realizada a geração de novo 

um estado 𝑿, para o qual, em seguida, é calculada a razão de verossimilhança 

𝑊𝑁𝑆(𝑿; 𝒏, 𝒖, 𝒗) conforme Equação (4.8). Na sequência, é realizado o sorteio de um 

instante t dentro do período 𝑇 de análise. Este instante define, para o estado 𝑿, o 

nível de carga a ser atendido e as disponibilidades relativas às fontes renováveis de 

geração de acordo com as séries históricas do sistema. Além disso, deve-se 

atualizar o estado gerado de acordo com as UGs indisponíveis para realização da 

ação de manutenção no instante 𝑡 conforme o cronograma 𝐶𝑀 sob avaliação (i.e., 

deve-se subtrair do estado 𝑿 as UGs programadas para manutenção em 𝑡).  

Para o estado 𝑿 atualizado, deve-se então avaliar a função de desempenho 

𝑆(𝑿, 𝑡), dada pela Equação (4.7) e, em seguida, calcular as funções teste para os 

índices 𝐿𝑂𝐿𝑃 e 𝐸𝑃𝑁𝑆 e para o custo esperado de produção 𝐶𝐸𝑃. As funções testes 

para essas grandezas são dadas, respectivamente, pelas Equações (4.10), (4.11), e 

(4.12): 
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𝐻𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑿, 𝑡) = {
1, se 𝑆(𝑿, 𝑡) < 𝐿𝑡

0, caso contrário
    (4.10) 

𝐻𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑿, 𝑡) = {
Δ𝑃, se 𝑆(𝑿, 𝑡) < 𝐿𝑡

0, caso contrário
 (4.11) 

𝐻𝐶𝐸𝑃(𝑿, 𝑡) = 𝑇 ∑ 𝑥𝑗 × 𝑐𝑑𝑗,𝑡 × 𝑐𝑔𝑗

𝑁𝐶

𝑗=1

 (4.12) 

em que 𝐿𝑡 corresponde à carga, em MW, para a hora 𝑡 sorteada; 𝛥𝑃 = 𝐿𝑡 − 𝑆(𝑿, 𝑡); e 

𝑐𝑔𝑗 representa o custo de produção, em $/MWh, das UGs pertencentes à 𝐸𝐺 𝑗. 

1. Defina os parâmetros 𝑁𝑆𝑀𝐴𝑋  e 𝑡𝑜𝑙; 

2. Defina 𝑁𝑆 = 0, 𝛽𝐿𝑂𝐿𝑃 = 1 e 𝛽𝐸𝑃𝑁𝑆 = 1; 

3. Enquanto 𝑁𝑆 <  𝑁𝑆𝑀𝐴𝑋 e 𝑚𝑎𝑥(𝛽𝐿𝑂𝐿𝑃, 𝛽𝐸𝑃𝑁𝑆) < 𝑡𝑜𝑙 

4. Faça 𝑁𝑆 =  𝑁𝑆 + 1; 

5. Gere um estado de amostra 𝑿 que segue 𝑓(𝑿; 𝒏, 𝒗); 

6. Calcule 𝑊(𝑿; 𝒏, 𝒖, 𝒗) para 𝑿 de acordo com a Equação (4.8); 

7. Amostre instante 𝑡 do período 𝑇 de estudo e verifique, nas séries temporais 
correspondentes, os níveis de carga e disponibilidade de fontes renováveis 
de geração; 

8. Atualize 𝑿 com interrupções das UGs de acordo com o cronograma de 
manutenção em avaliação para o instante 𝑡; 

9. Avalie a função de desempenho 𝑆(𝑿, 𝑡) utilizando a Equação (4.7); 

10. Avalie 𝐻𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑿, 𝑡), 𝐻𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑿, 𝑡) e 𝐻𝐶𝐸𝑃(𝑿, 𝑡) utilizando, respectivamente, as 
Equações (4.10), (4.11) e (4.12); 

11. Calcule os índices 𝐿𝑂𝐿𝑃, 𝐸𝑃𝑁𝑆 e 𝐶𝐸𝑃 na iteração 𝑁𝑆 utilizando a Equação 
(4.13); 

12. Estime os coeficientes de variação 𝛽𝐿𝑂𝐿𝑃 e  𝛽𝐸𝑃𝑁𝑆 utilizando a Equação 
(3.10); 

13. Fim Enquanto 

14. Calcule 𝐿𝑂𝐿𝐸 =  𝑇 ×  𝐿𝑂𝐿𝑃; 

15. Calcule 𝐿𝑂𝐿𝐶 =  𝑈𝐶 ×  𝑇 ×  𝐿𝑂𝐿𝑃. 

Figura 4-2: Pseudo-Algoritmo 2 - Avaliação do cronograma de manutenção. 
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A partir das funções teste, os estimadores dos índices 𝐿𝑂𝐿𝑃 e 𝐸𝑃𝑁𝑆 e do custo 

esperado de produção 𝐶𝐸𝑃 podem ser calculados na iteração 𝑁𝑆, de acordo com a 

respectiva função teste, empregando:  

�̃�(𝑁𝑆) =
1

𝑁𝑆
∑ 𝐻�̃�(𝑿, 𝑡)𝑊𝑖(𝑿, 𝒏, 𝒖, 𝒗)

𝑁𝑆

𝑖=1

 (4.13) 

Para verificação da convergência, os coeficientes de variação dos índices 𝐿𝑂𝐿𝑃 e 

𝐸𝑃𝑁𝑆 podem ser obtidos por meio da Equação (3.9), definida no Capítulo 3. 

Após convergência do Pseudo-Algoritmo 2, o valor do índice 𝐿𝑂𝐿𝐸 pode ser obtido 

como no Passo 14, utilizando o valor do índice 𝐿𝑂𝐿𝑃 estimado. Finalmente, o valor 

do custo 𝐿𝑂𝐿𝐶, em $, é obtido como no último passo do algoritmo, utilizando o valor 

do índice 𝐸𝑃𝑁𝑆 estimado e o custo do corte de carga 𝑈𝐶 previamente definido (e.g., 

1000 $/MWh). 

4.4 OTIMIZAÇÃO VIA ES 

Para solução do problema PMUG definido na Subseção 4.2, é proposta uma 

metodologia de otimização cuja estrutura é ilustrada por meio do fluxograma básico 

apresentado na Figura 4.3. 

De forma geral, para dar início ao processo de solução do problema, alguns dados 

gerais de entrada devem ser definidos e informados. Basicamente, estes dados 

correspondem às informações determinísticas (capacidade de geração) e 

estocásticas (taxa de falha e tempo médio de reparo) dos equipamentos de geração 

do sistema, tanto para as UGs que devem sofrer a ação de manutenção quanto para 

as demais; ao período T de estudo; à curva horária de carga do sistema; e às séries 

históricas de variabilidade das fontes renováveis de geração. 

Em seguida, o Pseudo Algoritmo 1, apresentado na Subseção 4.3.2, deve ser 

executado a fim de se ajustar (otimizar) as taxas de indisponibilidades dos 

equipamentos de geração com base na teoria do método EC apresentado no 

Capítulo 3. Terminada a execução do Pseudo Algoritmo 1, o Processo Evolutivo de 

solução do PMUG é iniciado (região tracejada da Figura 4-3), tendo como base o  
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Figura 4-3: Fluxograma básico da metodologia proposta. 

cronograma de manutenção informado pelas GENCOs (i.e., 𝐶𝑀0). Durante a 

execução deste processo, qualquer novo 𝐶𝑀 gerado é avaliado conforme o Pseudo 

Algoritmo 2 apresentado na Subseção 4.3.2. Para permanecer no Processo 

Evolutivo, 𝐶𝑀𝑠 devem respeitar os limites de variação de semanas 𝑁𝑆 em relação ao 

cronograma inicial 𝐶𝑀0, além de definirem para o sistema um valor para o índice 

𝐿𝑂𝐿𝐸 igual ou inferior ao limite máximo definido (i.e., 𝐿𝑂𝐿𝐸𝑚𝑎𝑥).   

Em virtude de ser uma técnica robusta e com poucos parâmetros a serem ajustados, 

a metaheurística ES foi a técnica de otimização selecionada para realização dos 
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estudos de caso com a metodologia proposta neste trabalho, para cumprir o 

Processo Evolutivo destacado no fluxograma da Figura 4-3. 

O princípio básico da ES está na evolução de uma população de indivíduos (grupo 

de possíveis soluções para o problema de otimização). A representação considerada 

para cada indivíduo (ou cromossomo) CM, composto por nUG genes, é dada pela 

estrutura descrita em (4.1). A cada geração (iteração) da ferramenta, os indivíduos 

recebem um valor de aptidão dado pela função objetivo descrita pela Equação (4.2).  

Na ES, os operadores de seleção, clonagem e mutação são utilizados para simular o 

processo de evolução de espécies. O modelo de seleção empregado para a ES é o 

(µ +  𝜆)-ES [SR95], em que µ e 𝜆 representam, respectivamente, o número de 

progenitores e o número de descendentes por geração. A cada iteração (geração do 

ES), os indivíduos da população corrente são clonados (copiados) e sofrem a ação 

do mecanismo de mutação. A mutação para um determinado indivíduo corresponde 

a uma perturbação em sua estrutura. No presente trabalho, a perturbação aplicada a 

cada indivíduo considera a alteração da semana inicial de manutenção de uma das 

UGs a serem programadas, respeitando as restrições impostas ao problema. Para 

tanto, uma primeira amostra retirada de uma distribuição uniforme define qual das 

UGs terá sua semana inicial de manutenção alterada. Em seguida, um segundo 

sorteio determina, com igual probabilidade, se o distúrbio adiantará ou postergará a 

manutenção da UG selecionada em 𝜎 semanas. Um sorteio final define qual valor 

inteiro 𝜎 assume dentro do intervalo de 0 a 𝜎; sendo esses eventos igualmente 

prováveis. 

Ao fim da mutação, a nova população obtida (com indivíduos já clonados e mutados) 

passa pelo processo de avaliação, quando todos os indivíduos gerados são 

avaliados e recebem um valor de aptidão, que no presente trabalho é igual ao valor 

dado pela função objetivo do problema (Equação 4.2). Após a avaliação dos 

indivíduos, os melhores em termos de aptidão são selecionados para compor a 

população que segue para a próxima geração. 

Ao implementar a ES, é necessário que se estabeleça os parâmetros, que bem 

ajustados, retornam boas soluções par ao problema. Esses parâmetros são, 
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basicamente: o passo de mutação; o tamanho da população de indivíduos; e os 

critérios de convergência. 

4.5 CONCLUSOES 

São apresentadas neste capítulo as ferramentas utilizadas para modelagem e 

solução do problema da manutenção programada em sistemas de geração. Na 

formulação do problema, a função objetivo observa a natureza cronológica e 

estocástica do PMUG. Para isso, ela considera conjuntamente os montantes de 

geração e carga dentro do período de análise e o processo de falha e reparo das 

unidades geradoras. 

Deste modo, usando a ferramenta de análise da confiabilidade, são calculados o 

custo esperado de produção de energia elétrica e o valor esperado do custo de 

interrupção para cada cronograma. Optou-se pela técnica de Simulação Monte Carlo 

Não Sequencial associada a Entropia Cruzada pelo seu bom desempenho e 

velocidade viável para este problema. Portanto, a avaliação da manutenção 

programada oferece dados quantitativos confiáveis para o planejamento da 

operação. 

Como mostrado neste capítulo, a metodologia de otimização empregada para 

realização dos estudos de caso foi a metaheurística ES, em virtude de ser uma 

técnica robusta e com poucos parâmetros a serem ajustados. São descritos os 

pseudo-algoritmos que resumem todo o processo, sendo o primeiro responsável por 

otimizar as indisponibilidades das UGs e o segundo por avaliar os cronogramas de 

manutenção. Com o intuito de tornar a descrição da metodologia mais didática é 

apresentado também o fluxograma básico da metodologia proposta. 

Assim, este capítulo mostra o material teórico e modelagem acerca do problema 

estudado e todo o ferramental para resolver o problema PMUG. Pretende-se, então, 

com essa apresentação, caracterizar a consistência desta técnica para construção 

de soluções viáveis de boa qualidade. 

 

 



 

5 RESULTADOS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Para análise da solução do problema de planejamento da manutenção de unidades 

geradoras (PMUG) via metodologia proposta neste trabalho, considerando 

incertezas, foi empregado o sistema IEEE-RTS [IEE79] com algumas modificações. 

Este é um sistema teste amplamente empregado em estudos relacionados à 

avaliação da confiabilidade de sistemas elétricos e solução do problema PMUG, por 

possuir uma boa base de dados para realização do estudo proposto.  

A descrição dos estudos de caso realizados bem como os resultados obtidos, são 

expostos e discutidos neste capítulo. Todas as rotinas relacionadas à metodologia 

proposta foram implementadas e simuladas utilizando a linguagem de programação 

C#.NET. 

5.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

5.2.1 Sistema IEEE-RTS 

O sistema IEEE-RTS [IEE79] possui 32 unidades geradoras (UGs), distribuídas em 

14 usinas, perfazendo uma capacidade total de geração de 3405 MW, com um pico 

anual de carga de 2850 MW. A variação da carga durante a operação do sistema é 

representada por uma curva de carga anual, que fornece o nível de carga em 

patamares horários. Essa curva representa uma demanda típica de países do 

hemisfério norte, com maiores níveis de carga em períodos mais frios do ano.  

Na versão original do sistema [IEE79], cada UG necessita permanecer indisponível 

para realização da ação de manutenção por um determinado número de semanas, 

que varia entre 2 a 6 semanas.  

Dados gerais relativos às UGs do sistema IEEE-RTS podem ser vistos na Tabela 

5-1. A distribuição dessas UGs ao longo da rede do sistema pode ser visualizada 

pelo diagrama apresentado na Figura 5-1. 
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Tabela 5-1: Dados do Sistema IEEE-RTS [IEE79]. 

Usina Barra 
Número de 

UGs 
Capacidade de 
cada UG [MW] 

Capacidade 
Total da Usina 

[MW] 

Custo de 
Geração por UG 

[$/kW] 
FOR 

MTTR 
[h] 

1 15 5 12 60 31,74 2 60 

2 1 2 20 40 44,25 10 50 

3 2 2 20 40 44,25 10 50 

4 1 2 76 152 16,56 2 40 

5 2 2 76 152 16,56 2 40 

6 7 3 100 300 26,45 4 50 

7 15 1 155 155 12,54 4 40 

8 16 1 155 155 12,54 4 40 

9 23 2 155 310 12,54 4 40 

10 13 3 197 591 23,4 5 50 

11 23 1 350 350 11,82 8 100 

12 18 1 400 400 6,77 12 150 

13 21 1 400 400 6,77 12 150 

14 22 6 50 300 5,00 1 20 

 

Figura 5-1: Diagrama IEEE-RTS – Adaptado de [IEE79]. 
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5.2.2 Definição do Problema PMUG 

O sistema IEEE-RTS, apresentado na subseção anterior, foi considerado como 

sistema base para os estudos de avaliação da metodologia proposta neste trabalho. 

A Tabela 5-2 apresenta as 12 UGs do sistema IEEE-RTS selecionadas neste 

trabalho para realização da programação da manutenção, definindo assim o 

problema PMUG a ser solucionado. As manutenções dessas UGs devem ser 

programadas dentro do período T de 1 ano, definindo 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 1  e 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 52 de 

acordo com o modelo definido na Seção 4.2. A quantidade de semanas necessárias 

para realização da ação manutenção de cada uma dessas UGs foi padronizada em 

2 semanas (i.e., 𝑁𝑈𝐺−𝑖
𝑆 = 2, ∀𝑖 = 1, … , 𝑁𝑈𝐺).  

Na Tabela 5-2, é também apresentado o cronograma inicial de manutenção 

entregue ao ISO pelas GENCOs das 12 UGs (semanas iniciais de manutenção 

𝑆𝐼𝑈𝐺−𝑖
0 ), cronograma que se deseja otimizar na solução do problema PMUG, 

denominado neste trabalho como 𝐶𝑀0. 

Tabela 5-2: UGs do sistema IEEE-RTS para programação da manutenção no problema PMUG. 

UG 
Cap. de 

Geração (MW) 
Barra Tipo 

Semana Inicial - 

𝐶𝑀0 

1 12 15 Vapor - Óleo Fóssil  4 

2 12 15 Vapor - Óleo Fóssil 17 

3 20 1 Turbina de Combustão 25 

4 20 1 Turbina de Combustão 34 

5 76 2 Vapor - Carvão Fóssil 29 

6 76 2 Vapor - Carvão Fóssil 43 

7 100 7 Vapor - Óleo Fóssil  32 

8 155 23 Vapor - Carvão Fóssil 49 

9 350 23 Vapor - Carvão Fóssil 15 

10 400 18 Nuclear  10 

11 50 22 Hídrica  5 

12 50 22 Hídrica 39 

Em relação ao 𝐶𝑀0, considera-se que o ISO, na solução do problema PMUG 

conforme modelo apresentado na Seção 4.2, pode adiantar ou postergar a 

manutenção de cada UG em 5 semanas (i.e., 𝑁𝑆  =  5). Por fim, a 𝐿𝑂𝐿𝐸𝑚𝑎𝑥 a ser 

respeitada é igual a 125% da 𝐿𝑂𝐿𝐸 apresentada pelo sistema no período 𝑇 quando 
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este é operado sem UGs programadas para manutenção, ou seja, quando nenhuma 

UG fica indisponível para realização da ação de manutenção.   

5.2.3 Consideração de Incertezas na Geração 

A fim de representar incertezas relacionadas à disponibilidade/variabilidade de 

fontes renováveis de geração na solução do problema PMUG, séries históricas de 

capacidade eólicas e hidráulicas foram consideradas na avaliação operativa do 

sistema.  

Uma vez que o sistema não possui originalmente fontes eólicas na composição de 

seu parque gerador, algumas UGs térmicas foram substituídas por turbinas eólicas. 

Na usina da Barra 1, as duas UGs térmicas com capacidade de 76 MW foram 

substituídas por 60 turbinas eólicas de 2,5 MW. Já na Barra 15, a UG de 155 MW foi 

também substituída por 60 turbinas eólicas de 2,5 MW. Dessa forma, o sistema 

passa a apresentar uma capacidade máxima de geração de 3398 MW. Para todas 

as UGs eólicas, considera-se uma taxa de falha de 4 ocorrências por ano e um 

tempo médio de reparo de 90 horas. 

Para representação da capacidade de geração eólica na operação do sistema, três 

diferentes séries anuais são consideradas:  

 Eólica-MV: série de capacidade de geração eólica obtida a partir da média 

histórica de 5 anos com cenário de muito vento;   

 Eólica-VM: série de capacidade de geração eólica obtida a partir da média 

histórica de 5 anos com cenário de vento médio; 

 Eólica-PV: série de capacidade de geração eólica obtida a partir da média 

histórica de 5 anos com cenário de pouco vento. 

Já para representação da capacidade de geração hídrica, as séries anuais de 5 

anos com diferentes características de chuva são consideradas: 

 Hídrica-UM: série de capacidade de geração hídrica correspondente ao ano 

com cenário mais úmido;   

 Hídrica-ME: série de geração hídrica correspondente à média de capacidade 

dos 5 anos; 
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 Hídrica-SE: série de capacidade de geração hídrica correspondente ao ano 

com cenário mais seco. 

Na Figura 5-2 são apresentadas as séries históricas de capacidade consideradas 

para cada cenário de geração eólica. 

 

Figura 5-2: Séries Eólicas. 

As séries históricas de capacidade para cada cenário de geração hídrica são 

apresentadas na Figura 5-3. 

 

Figura 5-3: Séries Hídricas. 
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5.2.4 Definição dos Parâmetros de Entrada 

Na solução do problema PMUG, conforme proposta do presente trabalho, todo o 

processo de construção dos cronogramas de manutenção é dependente do ajuste 

de parâmetros da metodologia proposta. A fim de reduzir a dependência dos 

resultados obtidos em cada estudo em relação a esse ajuste, considera-se nesse 

trabalho a realização de diferentes execuções da rotina de otimização apresentada 

na Seção 4.4, empregando-se diferentes sementes para geração dos números 

pseudo-aleatórios necessários no processo evolucionário de solução da 

metaheurística ES. 

Em cada execução da rotina de otimização ES, a população de indivíduos é formada 

por 250 indivíduos (i.e., μ = 𝜆 = 250). No emprego do operador de mutação, o 

número de semanas 𝜎 de distúrbio da UG selecionada é considerado igual a 𝑁𝑆. 

Para critério de convergência do processo evolutivo, foi considerado o máximo de 

300 gerações, além da estagnação da melhor solução identificada no processo de 

solução por um número máximo de 50 gerações consecutivas. 

No emprego do método EC, para execução do Pseudo-Algoritmo 1 apresentado na 

Seção 4.3, os parâmetros 𝑁, 𝜌 e 𝑘𝑀𝐴𝑋 são definidos iguais a, respectivamente, 

10.000, 0,01 e 100. Na avaliação dos cronogramas (Pseudo-Algoritmo 2), o custo do 

corte de carga 𝑈𝐶 para o cálculo da 𝐿𝑂𝐿𝐶 é de 1000 (106×$/MWh). Para 

convergência da técnica de SMC-NS foi considerada uma tolerância 𝑡𝑜𝑙 de 5%, com 

𝑁𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1 × 106. 

5.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO EMPREGO DO MÉTODO EC 

A fim de avaliar a eficácia da metodologia proposta em relação ao emprego do 

método EC, são apresentados e analisados nesta seção, dois estudos de caso 

iniciais de solução do problema PMUG:  

 Caso A: solução sem o emprego do método EC; e  

 Caso B: solução com emprego do método EC.  

No Caso A, cada cronograma é avaliado durante o processo evolutivo de solução da 

metodologia proposta pelo Pseudo-Algoritmo 2 considerando as indisponibilidades 
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originais de cada UG. Ou seja, não é executado preliminarmente o Pseudo-

Algoritmo 1. As séries Eólica-VM e Hídrica-ME são consideradas nos dois casos 

para representação das incertezas relativas às fontes renováveis. 

Resultados gerais relacionados ao processo de solução do problema PMUG via 

metodologia proposta para os Casos A e B são apresentados na Tabela 5-3. Estes 

resultados correspondem a valores médios calculados a partir das 5 execuções da 

rotina referente à metodologia proposta. Na comparação dos resultados, destaque 

deve ser dado à última coluna desta tabela, que apresenta o número médio de 

estados necessários para convergência do Pseudo-Algoritmo 2 em cada caso. 

Tabela 5-3: Resultados gerais da metodologia proposta – Estudos de Caso A e B. 

 

Média de  
Gerações do ES 

Média de Avaliações 
de Confiabilidade 

Média de Estados p/ 
Convergência 

Caso A – Sem EC 145,2 42903,0 95015,40 

Caso B – Com EC 133,6 37360,4 13083,48 

Verifica-se, na Tabela 5-3, que para o Caso A em relação ao Caso B são 

amostrados, em média, 7,26 vezes mais estados para convergência do Pseudo-

Algoritmo 2. Ou seja, o emprego do método EC, como esperado, permitiu acelerar 

consideravelmente o processo de avaliação da confiabilidade do sistema na solução 

do problema PMUG.  

Os resultados em termos de avaliação dentro do período 𝑇 para o 𝐶𝑀0, cronograma 

inicialmente informado pelas GENCOs, e para o melhor cronograma identificado nas 

5 execuções da metodologia proposta (𝐶𝑀1) em cada caso são exibidos na Tabela 

5-4. Nesta tabela, as linhas referentes a cada UG apresentam a semana inicial de 

manutenção de acordo com o respectivo cronograma, além de estarem também 

presentes para cada cronograma os valores dos custos estimados de produção 

(𝐶𝐸𝑃) e de corte de carga (𝐿𝑂𝐿𝐶), da função objetivo (função aptidão 𝐹) e da 

expectativa de perda de carga (𝐿𝑂𝐿𝐸). Verifica-se que os melhores cronogramas de 

manutenção 𝐶𝑀1 obtidos nos Casos A e B são otimizados, apresentando ganhos em 

relação ao 𝐶𝑀0 para todas as funções avaliadas. Contudo, vale destacar que os 

cronogramas 𝐶𝑀1 de cada caso apresentam diferenças entre si, que são devidas, 
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basicamente, às incertezas de estimativa inerentes ao processo de avaliação via 

simulação Monte Carlo. 

Tabela 5-4: Cronogramas de Manutenção – Estudos de Casos A e B. 

 Caso A – Sem EC Caso B – Com EC 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 

UG-1 4 9 4 6 

UG-2 17 18 17 16 

UG-3 25 29 25 29 

UG-4 34 29 34 37 

UG-5 29 33 29 33 

UG-6 43 40 43 40 

UG-7 32 35 32 36 

UG-8 49 44 49 44 

UG-9 15 15 15 13 

UG-10 10 12 10 10 

UG-11 5 10 5 8 

UG-12 39 36 39 40 

CEP [𝟏𝟎𝟔×$/T] 145,517 145,255 146,194 145,719 

LOLC [𝟏𝟎𝟔×$/T] 12,152 9,581 12,270 9,648 

Aptidão [𝟏𝟎𝟔×$/T] 157,670 154,836 158,463 155,367 

LOLE [h/T] 80,561 64,290 81,459 66,880 

5.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS CRONOGRAMAS EM FUNÇÃO DA 

VARIABILIDADE DAS FONTES RENOVÁVEIS 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos para o problema 

PMUG a partir da metodologia proposta considerando a variabilidade das fontes 

renováveis, tanto eólicas quanto hídricas. Esses estudos foram realizados com o 

intuito de analisar a sensibilidade na definição dos cronogramas em relação a esta 

variabilidade. O método EC é considerado em todos os estudos de caso 

apresentados nessa seção. 

Inicialmente, é analisado com maiores detalhes o estudo de caso considerado como 

base para a avaliação proposta, o Caso B definido na seção anterior, para o qual 

são considerados os casos médios relacionados às séries de capacidade eólica e 

hídrica (Eólica-VM e Hídrica-ME).  
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Em seguida, são avaliados casos com a variação dos cenários eólicos de 

capacidade, mantendo-se fixa a série hídrica em sua condição média: 

 Caso C.I: combinação das séries Eólica-MV e Hídrica-ME; 

 Caso C.II: combinação das séries Eólica-PV e Hídrica-ME; 

Na sequência, são avaliados também casos com a variação dos cenários hídricos de 

capacidade, mantendo-se fixa a série eólica de acordo com seu cenário médio: 

 Caso D.I: combinação das séries Eólica-VM e Hídrica-UM; 

 Caso D.II: combinação das séries Eólica-VM e Hídrica-SE. 

Por fim, cenários extremos em relação às séries eólicas e hídricas são avaliados: 

 Caso E.I: combinação das séries Eólica-MV e Hídrica-UM; 

 Caso E.II: combinação das séries Eólica-PV e Hídrica-UM; 

 Caso E.III: combinação das séries Eólica-MV e Hídrica-SE; 

 Caso E.IV: combinação das séries Eólica-PV e Hídrica-SE. 

5.4.1 Avaliação do Caso Base (Caso B) 

Na Tabela 5-5 são apresentados os 10 melhores cronogramas obtidos nas 5 

execuções realizadas com a metodologia proposta neste trabalho para o Caso B, 

caso base de avaliação. 

Na Tabela 5-5, os cronogramas estão ordenados pelo custo da função objetivo 

(função aptidão 𝐹), sendo que as primeiras linhas apresentam as semanas iniciais 

de manutenção de cada uma das 12 UGs referentes aos respectivos cronogramas e 

as linhas finais correspondem, para cada cronograma, aos valores estimados para 

𝐶𝐸𝑃, 𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹 e 𝐿𝑂𝐿𝐸. As demais tabelas desta seção, para os demais casos 

avaliados, seguem este mesmo padrão de apresentação dos resultados. 

Verifica-se, pela Tabela 5-5, que variações das semanas iniciais para os 

cronogramas de 𝐶𝑀1 a 𝐶𝑀10 em relação ao 𝐶𝑀0 respeitaram o limite de 𝑁𝑆  =  5 

semanas. Além disso, esses cronogramas apresentam valores estimados muito 

próximos entre si, com ganhos em relação ao 𝐶𝑀0. Verifica-se, ainda, que as 
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maiores diferenças em relação às semanas iniciais de manutenção definidas nos 

cronogramas de 𝐶𝑀1 a 𝐶𝑀10 ocorreram para UGs de menores capacidades de 

geração. Ou seja, as UGs com capacidades de geração maiores ou iguais a 50 MW 

(UG-5 até UG-12) apresentaram as mesmas semanas iniciais de manutenção em 

todos os cronogramas, de 𝐶𝑀1 a 𝐶𝑀10. 

Tabela 5-5: 10 melhores Cronogramas – Caso B. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 

UG-2 17 16 14 16 17 14 16 15 18 17 13 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 37 36 39 39 38 39 39 36 39 38 

UG-5 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

UG-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

UG-11 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
146,194 145,719 145,719 145,718 145,719 145,719 145,719 145,719 145,719 145,719 145,719 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
12,270 9,648 9,648 9,649 9,649 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,651 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
158,463 155,367 155,367 155,368 155,368 155,369 155,369 155,369 155,369 155,369 155,369 

LOLE 
[h/T] 

81,459 66,880 66,968 66,827 66,862 66,907 66,851 66,910 66,893 66,983 66,878 

 

O gráfico apresentado na Figura 5-4 traz a relação das curvas consideradas no 

sistema teste para o Caso B de estudo (curva de carga do sistema em verde, série 

eólica em roxo e série hídrica em azul). Além disso, nesse gráfico, as barras em 

vermelho correspondem aos montantes de potência das UGs programadas para 

manutenção conforme cronograma 𝐶𝑀0 e as barras em azul representam os 

montantes de potência das UGs conforme o melhor cronograma obtido (𝐶𝑀1) no 

Caso B. Essa mesma descrição é válida para os demais gráficos apresentados 

nesta seção, lembrando que as séries eólicas e hídricas variam de acordo com o 

cenário selecionado em cada caso. 
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Figura 5-4: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso B. 

É possível verificar da Figura 5-4 que, em geral, ocorre o deslocamento da semana 

inicial de manutenção das UGs de 𝐶𝑀0 (barras em vermelho) para a semana dentro 

do intervalo de 5 semanas com os menores níveis de carga para o 𝐶𝑀1 (barras em 

azul). Este resultado era esperado, pois faz com que as UGs entrem em 

manutenção nos períodos de carga mais leve e, ao mesmo, tempo, despacha as 

UGs mais baratas, proporcionando menores custos esperados de produção.  

5.4.2 Análise de Variabilidade Eólica  

Na Tabela 5-6, são apresentados os 10 melhores cronogramas identificados nas 5 

execuções da metodologia proposta para o Caso C.I de estudo, que corresponde a 

um cenário mais favorável de vento. 

De forma geral, as mesmas análises realizadas para o Caso B, em termos de 

semanas iniciais de manutenção dos resultados apresentados na Tabela 5-5 e 

comparação com o cronograma 𝐶𝑀0, são também válidos para os resultados da 

Tabela 5-6. Contudo, em relação aos resultados do Caso B, verifica-se que ganhos 

foram obtidos pelos cronogramas do Caso C.I (i.e., menores valores para 𝐶𝐸𝑃, 

𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹 e 𝐿𝑂𝐿𝐸). Este fato é explicado uma vez que uma maior disponibilidade de 

fonte eólica é verificada para o Caso C.I (cenário de muito vento – Eólica-MV). 
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Tabela 5-6: 10 melhores Cronogramas – Caso C.I. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 9 9 9 9 8 8 9 9 9 8 

UG-2 17 13 17 13 13 17 17 17 18 18 13 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 36 37 38 37 36 38 39 36 38 36 

UG-5 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
141,53

6 
141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 141,410 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
9,803 7,706 7,706 7,706 7,708 7,708 7,709 7,709 7,709 7,710 7,710 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
151,33

8 
149,116 149,116 149,116 149,117 149,118 149,118 149,119 149,119 149,119 149,119 

LOLE 
[h/T] 

65,190 53,934 53,783 53,876 53,876 53,841 53,783 53,783 54,203 54,145 53,934 

No gráfico da Figura 5-5, é apresentada a distribuição de potência em manutenção 

das UGs conforme melhor cronograma obtido para o Caso C.I. 

  

Figura 5-5: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso C.I. 
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Note que, assim como na Figura 5-4, ocorre um deslocamento da manutenção das 

UGs para a semana de menor nível de carga dentro do período de 5 semanas. 

Informações relativas aos 10 melhores cronogramas de manutenção obtidos pela 

metodologia proposta para o Caso C.II, com cenário mais desfavorável de vento 

(série Eólica-PV), são apresentadas na Tabela 5-7. Para este caso, em comparação 

com o Caso B, verifica-se uma piora (aumento) nos valores de 𝐶𝐸𝑃, 𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹 e 

𝐿𝑂𝐿𝐸, resultado já esperado dada a menor capacidade de geração eólica durante o 

período 𝑇 verificada no Caso C.II. 

Tabela 5-7: 10 melhores Cronogramas – Caso C.II. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

UG-2 17 17 13 13 18 15 17 14 16 14 15 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 36 36 37 37 36 33 39 36 38 39 

UG-5 29 33 33 33 34 34 34 34 34 33 34 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
147,95

1 
147,499 147,499 147,499 147,510 147,510 147,510 147,510 147,510 147,500 147,510 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
12,811 10,184 10,186 10,186 10,176 10,178 10,178 10,178 10,178 10,189 10,179 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
160,76

2 
157,684 157,686 157,686 157,686 157,688 157,688 157,688 157,689 157,689 157,689 

LOLE 
[h/T] 

82,291 68,119 68,181 68,181 68,429 68,467 68,594 68,456 68,346 68,143 68,456 

No gráfico da Figura 5-6 estão representados os montantes de potência em 

manutenção para o 𝐶𝑀1 (melhor cronograma) obtido para o Caso C.II. 
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Figura 5-6: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso C.II. 

5.4.3 Análise de Variabilidade Hídrica 

Para o Caso D.I, com cenário hidrológico mais favorável (série Hídrica-UM), os 10 

melhores cronogramas identificados nas 5 execuções da metodologia proposta são 

apresentados na Tabela 5-8. Assim como para o Caso C.I (cenário mais favorável 

de vento), os cronogramas otimizados para o Caso D.I também apresentaram 

ganhos nos valores de 𝐶𝐸𝑃, 𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹 em relação ao que é verificado par ao Caso B. 

Contudo, os ganhos verificados considerando o cenário mais favorável de chuva 

(Caso D.I) não foram tão expressivos quanto aqueles verificados para o cenário 

mais favorável de vento (Caso C.I). 

No gráfico da Figura 5-7, é apresentada a distribuição de potência em manutenção 

das UGs conforme melhor cronograma obtido para o Caso D.I. 

É possível verificar Figura 5-7 que, além do deslocamento em direção à semana de 

menor nível de carga, ocorre alterações da programação da manutenção das 

unidades de menor porte em relação ao Caso B. Portanto, fica demonstrada a 

necessidade de considerar a variabilidade das fontes renováveis no planejamento da 

programação da manutenção. 



 

67 

Tabela 5-8: 10 melhores Cronogramas – Caso D.I. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 

UG-2 17 17 13 18 13 17 17 18 17 18 14 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 38 37 38 38 37 39 39 36 37 35 

UG-5 29 34 34 34 34 34 34 33 34 34 33 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
145,79

1 
145,346 145,345 145,345 145,346 145,346 145,345 145,346 145,345 145,345 145,346 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
12,117 9,436 9,438 9,438 9,437 9,437 9,439 9,438 9,439 9,439 9,439 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
157,90

8 
154,782 154,783 154,783 154,783 154,783 154,784 154,784 154,784 154,785 154,785 

LOLE 
[h/T] 

80,444 64,389 64,177 64,177 64,258 64,389 64,337 63,997 64,288 64,177 64,177 

 

  

Figura 5-7: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso D.I. 
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Na Tabela 5-9, são apresentados os 10 melhores cronogramas identificados pela 

metodologia proposta em 5 execuções para o Caso D.II. Este caso corresponde ao 

cenário hidrológico menos favorável. 

Tabela 5-9: 10 melhores Cronogramas – Caso D.II. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 8 9 8 9 8 9 8 8 9 9 

UG-2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 36 36 38 38 38 38 37 38 37 38 

UG-5 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

UG-10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

UG-11 5 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 

UG-12 39 40 40 40 40 36 40 40 36 40 36 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
146,77

4 
146,473 146,473 146,473 146,473 146,474 146,491 146,491 146,492 146,491 146,492 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
12,884 9,992 9,993 9,993 9,994 9,994 9,983 9,984 9,983 9,984 9,984 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
159,65

8 
156,465 156,466 156,466 156,467 156,468 156,474 156,475 156,475 156,475 156,475 

LOLE 
[h/T] 

85,932 68,457 68,465 68,396 68,404 68,394 68,626 68,618 68,616 68,626 68,623 

A distribuição de potência em manutenção das UGs conforme melhor cronograma 

obtido para o Caso D.II é apresentada no gráfico da Figura 5-8. 

Novamente, é possível notar que ocorrem pequenas modificações no cronograma 

de manutenção em relação ao obtido no Caso B.  

5.4.4 Análise de Variabilidade Conjunta – Eólicas e Hídricas 

Os 10 melhores cronogramas de manutenção identificados em 5 execuções da 

metodologia proposta para os casos com cenários extremos de variabilidade 

renovável são apresentados e analisados nessa subseção. Esses cronogramas são 

apresentados nas Tabelas de 5-10 a 5-13, respectivamente, para os Casos E.I, E.II, 

E.III e E.IV.  
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Figura 5-8: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso D.II. 

Tabela 5-10: 10 melhores Cronogramas – Caso E.I. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 9 8 8 8 9 8 9 9 8 8 

UG-2 17 13 18 13 12 13 18 18 18 12 13 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 39 37 37 36 36 38 39 35 38 38 

UG-5 29 33 33 33 33 34 34 34 33 33 34 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-11 5 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
140,796 

140,6
56 

140,656 140,656 140,656 140,662 140,662 140,662 140,656 140,656 140,662 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
9,727 7,642 7,642 7,643 7,643 7,637 7,637 7,638 7,644 7,644 7,638 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
150,523 

148,2
97 

148,298 148,299 148,299 148,299 148,299 148,299 148,299 148,299 148,299 

LOLE 
[h/T] 

62,772 
52,30

5 
52,337 52,258 52,258 52,610 52,588 52,636 52,402 52,258 52,509 
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Tabela 5-11: 10 melhores Cronogramas – Caso E.II. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8 

UG-2 17 15 16 17 16 18 13 15 16 12 17 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 39 39 37 39 39 37 39 39 36 36 

UG-5 29 33 33 33 33 34 33 34 34 34 33 

UG-6 43 40 40 41 40 40 41 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
147,720 147,265 147,264 147,269 147,166 147,179 147,269 147,179 147,179 147,179 147,273 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
12,395 9,748 9,749 9,747 9,850 9,838 9,748 9,839 9,839 9,839 9,746 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
160,115 157,012 157,013 157,016 157,017 157,017 157,017 157,017 157,018 157,018 157,019 

LOLE 
[h/T] 

79,105 65,243 65,243 65,196 65,241 66,392 65,218 65,920 65,920 65,924 65,435 

Tabela 5-12: 10 melhores Cronogramas – Caso E.III. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 8 9 8 8 9 8 8 8 9 9 

UG-2 17 17 18 13 18 18 13 18 17 14 12 

UG-3 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UG-4 34 39 36 36 38 39 39 37 33 36 36 

UG-5 29 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
142,44

7 
142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 142,018 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
10,239 8,076 8,077 8,077 8,077 8,078 8,078 8,079 8,079 8,079 8,079 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
152,68

7 
150,094 150,094 150,095 150,095 150,095 150,096 150,096 150,096 150,097 150,097 

LOLE 
[h/T] 

66,131 54,666 55,021 54,762 55,021 55,021 54,762 55,021 54,666 54,870 54,693 
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Tabela 5-13: 10 melhores Cronogramas – Caso E.IV. 

 𝑪𝑴𝟎 𝑪𝑴𝟏 𝑪𝑴𝟐 𝑪𝑴𝟑 𝑪𝑴𝟒 𝑪𝑴𝟓 𝑪𝑴𝟔 𝑪𝑴𝟕 𝑪𝑴𝟖 𝑪𝑴𝟗 𝑪𝑴𝟏𝟎 

UG-1 4 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 

UG-2 17 17 17 13 13 13 13 15 16 17 18 

UG-3 25 29 29 29 29 23 29 29 29 29 29 

UG-4 34 38 39 36 37 38 35 38 38 38 36 

UG-5 29 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 

UG-6 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 

UG-7 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

UG-8 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

UG-9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

UG-10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

UG-11 5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

UG-12 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

CEP 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
148,60

6 
148,125 148,135 148,135 148,135 148,217 148,135 148,135 148,135 148,136 148,139 

LOLC 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
13,238 10,497 10,488 10,488 10,488 10,406 10,489 10,489 10,489 10,488 10,485 

Aptidão 

[𝟏𝟎𝟔×$/T] 
161,84

4 
158,622 158,622 158,623 158,623 158,623 158,623 158,624 158,624 158,624 158,624 

LOLE 
[h/T] 

84,276 67,855 68,346 68,426 68,426 67,856 68,310 68,384 68,258 68,355 68,327 

Diante das tabelas 5-10 e 5-13, verifica-se que variações das semanas iniciais para 

os cronogramas de 𝐶𝑀1 em relação ao 𝐶𝑀0 respeitam o limite de 𝑁𝑆  =  5 semanas. 

Ao analisar os resultados, vê-se que os valores estimados para 𝐶𝐸𝑃, 𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹(função 

aptidão) e 𝐿𝑂𝐿𝐸 são maiores para o Caso E.IV, uma vez que se tem a menor 

disponibilidade das fontes renováveis. Já o Caso E.I apresenta melhores valores 

destes custos. A diferença observada entre esses dois casos mais extremos mostra 

ao planejador da operação o impacto causado pela variação de disponibilidade 

renovável. Portanto, dentro de um determinado período 𝑇 de análise do problema 

PMUG, pode-se pensar em estratégias que visam priorizar a programação da 

manutenção de UGs em momentos com maior disponibilidade de fontes renováveis. 

As Figuras 5-9 a 5-12 ilustram os melhores cronogramas dos Casos E.I a E.IV, 

respectivamente.  
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Figura 5-9: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso E.I. 

 

Figura 5-10: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso E.II. 
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Figura 5-11: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso E.III. 

 

Figura 5-12: Distribuição de potência em manutenção para 𝑪𝑴𝟏 – Caso E.IV. 

A partir das Tabelas 5-10 a 5-13 e das Figuras 5-9 a 5-12, vale destacar que duas 

diferenças básicas são observadas. A primeira é a alteração nos valores de 𝐶𝐸𝑃, 

𝐿𝑂𝐿𝐶, 𝐹 em relação ao que é verificado para o Caso B. Já a segunda se refere às 

diferenças pontuais nos cronogramas de manutenção obtidos de cada cenário de 

disponibilidade hídrica e eólica. 
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Nas Figuras 5-9 e 5-12, é possível verificar que, em geral, ocorre a alteração das 

semanas iniciais de manutenção das UGs para as semanas com menores níveis de 

carga (i.e., deslocamento das barras azuis, de 𝐶𝑀1, em relação às barras vermelhas, 

de 𝐶𝑀0). Esses deslocamentos respeitam, naturalmente, o intervalo de 𝑁𝑆 = 5 

semanas definido para o problema. Tal resultado era esperado, pois definem que as 

UGs entrem em manutenção nos períodos de carga mais leve, quando são menores 

as chances de interrupção do atendimento, além de permitirem o despacho de UGs 

mais baratas, proporcionando menores custos esperados de produção. Destaca-se 

que, uma maior flexibilidade para 𝑁𝑆 permite melhores benefícios nas avaliações dos 

planos. 

Por fim, é possível observar que a maior disponibilidade hidráulica nas semanas 15 

e 16 para o Caso E.I foi decisiva para que a programação do maior montante em 

manutenção (400 MW) fosse definida nesse período, diferente do que foi verificado 

para o Caso E.IV, em que o pico do montante de potência em manutenção é 

observado nas semanas 12 e 13, que apresentam menores níveis de carga e 

maiores níveis de disponibilidade eólica. Para os demais montantes de potência em 

manutenção, não são observadas grandes modificações entre os melhores 

cronogramas identificados para os dois casos, uma vez que as curvas de 

disponibilidade hídrica e eólica mantêm o padrão ao longo do ano, apesar de 

apresentarem diferentes níveis de disponibilidade.  

5.5 CONCLUSÕES 

O presente capítulo demonstra a aplicação da metodologia aplicada ao problema 

PMUG por meio de estudo de caso envolvendo o sistema teste IEEE-RTS. 

Inicialmente, descreve-se o sistema estudado e a maneira de como ele é modificado 

para o trabalho. Em seguida, é avaliado o desempenho do sistema teste com base 

em um cronograma inicial fornecido pela GENCOs, no qual se considera os cenários 

médios de disponibilidade das fontes renováveis. 

O controle de desempenho e esforço computacional da metodologia é realizado 

através de parâmetros, que são descritos neste capítulo. Com relação aos 

resultados, são exibidas tabelas contendo as 10 melhores soluções encontradas 

para cada cenário, mostrando dados importantes tais como o custo esperado de 
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produção, o custo de interrupção e o resultado da função de avaliação. Para cada 

cenário de variação das fontes renováveis, são obtidos os melhores cronogramas de 

manutenção. Nestas soluções são apresentados os montantes de potência em 

manutenção em cada semana. Um gráfico apresenta o histórico contendo a curva de 

carga, as séries eólicas e hídricas, e a potência em manutenção nas respectivas 

semanas do cronograma inicial e do melhor cronograma encontrado.  

A partir dos resultados dos melhores cronogramas de cada cenário baseado no 

cronograma inicial fornecido pelas GENCOs, conclui-se por meio dos resultados 

encontrados que quanto maior a disponibilidade das fontes renováveis menores são 

o custo esperado de produção, o custo de interrupção e o resultado da função de 

avaliação. Portanto, é de fundamental importância considerar o efeito da 

variabilidade das fontes renováveis na programação da manutenção de unidades 

geradoras. 

Por fim, vale destacar o ganho computacional do método de avaliação da 

confiabilidade aplicado nesta dissertação. Comparando o método de simulação 

Monte Carlo não Sequencial com o método de simulação Monte Carlo não 

Sequencial associado a técnica de redução de variância Entropia Cruzada, conclui-

se que os resultados obtidos indicam que ambos os métodos apresentam soluções 

de mesma qualidade. No entanto, o método que utiliza a Entropia Cruzada 

necessita, aproximadamente, de sete vezes menos estados amostrados para atingir 

a convergência em relação à simulação Monte Carlo não Sequencial. 

 

 



 

6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

Tendo em vista melhorar o desempenho e a disponibilidade do fornecimento de 

energia elétrica, diferentes metodologias para a programação da manutenção de 

equipamentos, em especial para as unidades geradoras, foram desenvolvidas nas 

últimas décadas. No entanto, em decorrência das recentes mudanças estruturais e 

de mercado, as metodologias propostas necessitam de reavaliações e de melhorias 

para transpor os impactos incorridos em sistemas elétricos pela presença 

significativa de fontes renováveis, bem como pela transição de mercado centralizado 

para descentralizado. Neste contexto, o presente trabalho de dissertação teve como 

principal objetivo contribuir para o aperfeiçoamento das metodologias de 

planejamento de unidades geradoras. Tais metodologias podem configurar um 

importante passo para a obtenção de sistemas elétricos de potência com melhores 

desempenhos.  

Nos Capítulos 1 e 2 foram abordados de maneira geral, a partir de uma vasta 

literatura, os aspectos do PMUG que envolvem as características do sistema elétrico 

de potência, as políticas de manutenção, os critérios de planejamento da operação e 

os métodos de otimização empregados. Com isso, o problema PMUG foi 

amplamente discutido e pôde-se construir um modelo de planejamento da 

manutenção da geração que considera certas intervenções de alguns agentes do 

setor elétrico. Esse modelo é baseado no mercado descentralizado, em que, são 

criados planos de manutenção iniciais solicitados por empresa geradoras e é 

caracterizado pelo planejamento centralizado da manutenção das UGs coordenados 

por um operador independente. 

Para a avaliação da confiabilidade, optou-se pelo método de Simulação Monte Carlo 

não Sequencial devido a sua consistência e eficiência computacional no estudo da 

confiabilidade. Com o intuito de melhorar o desempenho da ferramenta de avaliação 

da confiabilidade, foi associada a SMC-NS um método de redução de variância, a 

Entropia Cruzada. Além da avaliação de soluções, a SMC-NS com EC, forneceu 

todos os elementos necessários para a implementação da técnica de otimização ES 
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usada, como por exemplo, os índices de confiabilidade do sistema. Desta forma, 

tem-se como boa escolha o emprego da SMC-NS com EC neste estudo, uma vez 

que serviu como método eficaz de avaliação e suporte de dados para que o 

processo da solução do problema do PMUG com resultados aderentes à realidade 

operativa. 

Esta dissertação tem como principal objetivo a solução do problema de 

planejamento da manutenção preventiva de unidades de geração de energia 

elétrica, considerando o mercado Descentralizado e as fontes renováveis. Partindo 

do cronograma inicial dado pelas GENCOs, o algoritmo utilizado realiza uma busca 

por meio da SMC-NS com EC e com a técnica de otimização ES, os cronogramas 

são avaliados a fim de encontrar os melhores dentre as restrições estabelecidas. 

Foram realizados estudos a partir de uma configuração do sistema variando a 

disponibilidade das fontes renováveis. Assim, são obtidos os dez melhores 

cronogramas de manutenção para cada variação, sendo definidas a priori as 

unidades que deverão receber manutenção em cada estação sem aumentar 

significativamente o custo de produção já estabelecido no cronograma inicial. Dessa 

forma, agregando flexibilidade ao processo de tomada de decisão do operador. 

Com o intuito de avaliar o desempenho da ferramenta de avaliação associada a 

Entropia Cruzada, foi também simulado o sistema sem a consideração da técnica de 

redução de variância, e conclui-se que a associação proposta trouxe benefícios a 

ferramenta destacando-se quanto ao número de estados necessários para 

convergir, que foram aproximadamente sete vezes menores que os método de 

avaliação considerando apenas SMC-NS. 

6.2 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

A partir da experiência obtida no desenvolvimento desta dissertação, é possível 

apresentar as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

 Considerar diferentes níveis de penetração das fontes renováveis; 

 Realizar estudos multiobjetivos que considerem os benefícios e as receitas para 

as diversas GENCOs presentes no sistema; 
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 Avaliar outras ferramentas de otimização, tendo em vista melhorar tanto a 

qualidade das soluções quanto o desempenho da metodologia; 

 Incorporar na metodologia novas restrições operacionais, tais como limitações 

do número de unidades de geração em manutenção no mesmo período e do 

número de equipes para realizar ações de manutenção; 

 Fazer análise de sensibilidade dos cronogramas de manutenção em função da 

variação do número de semanas que o ISO tem para readequar esses 

cronogramas; 

 Fazer análise de sensibilidade em função da variação dos custos de interrupção 

e custos de produção.  
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