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RESUMO 

O Planejamento de Sistemas de Subtransmissão (PES) exige importantes estudos 

para assegurar o atendimento à carga futura. Devido às características pouco 

malhadas desses sistemas, as falhas nos seus equipamentos podem causar perdas 

de grandes blocos de consumo. Dessa forma, a avaliação da confiabilidade assume 

um papel importante nos processos de tomada de decisão, ao fornecer índices de 

desempenho como a LOLC – Loss of Load Cost, que estima o custo esperado de 

interrupção para as diversas configurações do sistema. 

A obtenção dos índices de desempenho depende diretamente da base de dados 

estocásticos dos equipamentos, que muitas vezes não é bem caracterizada. Em 

função do desconhecimento de seus históricos de operação, ou até mesmo da 

utilização de valores médios “adaptados” de outros equipamentos para taxas de 

falha e reparo, os índices de confiabilidade estimados podem apresentar incertezas 

que impactam significativamente os custos relacionados e a definição de planos de 

expansão. Apesar disso, grande parte dos estudos encontrados na literatura 

dedicados ao planejamento de sistemas não leva em conta a incerteza de dados na 

avaliação da confiabilidade. 

Nesta dissertação é apresentada uma metodologia para avaliação do impacto de 

incertezas associadas aos parâmetros estocásticos dos equipamentos para o PES. 

As incertezas são modeladas com base nas definições da Aritmética Intervalar e 

consideradas em estudos de três sistemas, sendo dois deles sistemas reais de 

subtransmissão. Os resultados, obtidos como intervalos para a LOLC, permitem 

avaliar a robustez das alternativas de expansão, configurando-se como uma 

metodologia de suporte ao planejador. 

 



 

ABSTRACT 

The Sub-transmission Expansion Planning (SEP) investigates procedures to ensure 

future load demand. Due to poorly meshed characteristics of the sub-transmission 

systems, failures in their equipment can cause losses of large costumers sections. 

Thus, reliability assessment plays an important role in decision-making processes by 

providing performance indices such as LOLC – Loss of Load Cost, which estimates 

expected interruption cost for several system configurations. 

The estimation of performance indices depends directly on stochastic equipment 

database, which is often not well defined. However, these indices may present 

uncertainties that significantly impact related costs and the definition of expansion 

plans. These uncertainties are usually related to the lack of knowledge of their 

operating histories or even to the use of “fitted” average values for failure and repair 

rates. Nevertheless, little attention has been paid to the use of uncertainty data in the 

assessment of reliability. 

This work presents a methodology for evaluating the impact of uncertainties 

associated with stochastic parameters of equipments for SEP. The uncertainties ar                                                              

e modeled based on Interval Arithmetic definitions and considered in studies of three 

systems, two of them being actual subtransmission systems. The results, obtained as 

intervals for the LOLC, which allow evaluate the robustness of expansion alternatives 

and can be seen as a support methodology for the planner. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Considerações Gerais 

As empresas do setor elétrico buscam continuamente um fornecimento de energia 

ao menor custo e maior confiabilidade (qualidade do produto e serviço). Um 

fornecimento contínuo aos consumidores não é possível em decorrência das falhas 

aleatórias, que na grande maioria das vezes não podem ser evitadas. 

O número e o impacto de interrupções nos sistemas podem ser reduzidos por meio 

de investimentos definidos nas tarefas de planejamento. Se por um lado, 

investimentos elevados acarretam em decisões muito caras e mais confiáveis, por 

outro, investimentos reduzidos podem levar a sistemas pouco confiáveis. Portanto, é 

evidente que as restrições econômicas e as de confiabilidade são conflitantes, o que 

dificulta a tomada de decisões gerenciais tanto nas fases de planejamento quanto de 

operação [O96].  

Tradicionalmente, a consideração de incertezas no planejamento da expansão de 

sistemas elétricos de potência possui duas linhas de abordagem: Determinística, em 

que a adição de reforços é essencialmente baseada nos custos de investimento e 

lista de contingências (e.g. critério N-1); Não-Determinística, em que as incertezas 

podem ser definidas como externas (e.g. projeções de mercado, taxas de interesse, 

custos de combustível, etc.) ou internas, que envolvem indefinições relacionadas às 

disponibilidades dos equipamentos [S07]. 

O Planejamento da Expansão de Sistemas de Subtransmissão (PES) é um 

problema essencialmente de natureza não-determinística, portanto os estudos de 

planejamento devem considerar ao máximo as incertezas do processo. Em relação à 

modelagem, os métodos baseados na Teoria de Probabilidades e Processos 

Estocásticos, como a Teoria de Confiabilidade, são os mais utilizados para lidar com 

as incertezas internas [S07].  

A avaliação de índices de confiabilidade em sistemas compostos de geração e 

transmissão requer três etapas básicas: a) modelagem da rede elétrica; b) 

modelagem do comportamento probabilístico dos componentes do sistema; c) 
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estimação dos índices de desempenho do sistema [O96]. Entre os parâmetros mais 

importantes na avaliação da confiabilidade, incluem-se as taxas de falha e reparo 

dos equipamentos, representadas pelos seus valores médios, mas que estão 

sujeitas a variações aleatórias devido a históricos de operação limitados, ou 

inexistentes, ao processo natural de envelhecimento dos componentes e também a 

erros humanos, ao apontar e compilar as estatísticas de falha [C90]. 

Os erros no levantamento e armazenamento de dados podem não ser a principal 

fonte de incerteza, já que grande parte deles pode ser estimada por meio do uso de 

ferramentas matemáticas. Entretanto a eliminação de erros não suprime a incerteza, 

uma vez que mesmo séries confiáveis não apresentam valores constantes para os 

parâmetros, mas sua evolução ao longo do tempo. Além disso, os registros 

históricos de dados representam o passado e podem não ser capazes de prever o 

comportamento futuro do equipamento [O96]. 

A modelagem da incerteza em torno das taxas de falha e reparo não é uma tarefa 

fácil. Se o comportamento do equipamento é considerado estacionário as taxas 

podem ser modeladas como variáveis aleatórias com valores médios, obtidos da 

estatística de dados. Se a informação está disponível (a partir de modelos ou da 

experiência passada) esses valores podem ser ajustados para acomodar o desgaste 

dos equipamentos devido ao envelhecimento e à operação. 

Em equipamentos novos essa modelagem é ainda mais difícil. Primeiramente é 

necessário “adaptar” valores médios de taxas ao sistema avaliado. Além disso, é 

importante levar em consideração o processo de falhas pós-instalação, com ajustes 

que dependem não só do próprio equipamento, mas também de seu papel na 

operação do sistema. [O96]. 

Através da análise de parâmetros econômicos, de operação e estimação de índices 

de confiabilidade como a LOLC - Loss of Load Cost, os engenheiros de 

planejamento determinam as melhores configurações de expansão dos sistemas. 

Portanto, é clara a necessidade de incorporar incertezas nos parâmetros na 

avaliação da confiabilidade. 
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A Aritmética Intervalar (AI), proposta por Ramon E. Moore foi desenvolvida na 

década de 60 como uma ferramenta de delimitação de erros computacionais [M62]. 

Desde então, tem sido amplamente utilizada como metodologia para investigar 

incertezas em diversos problemas. Em 2015, a AI foi regulamentada pela Standard 

1788 da IEEE Computer Society [I15], especificando os conceitos e operações 

básicas utilizados em modelos matemáticos por intervalos. 

A combinação de teoria de probabilidades e aritmética intervalar permite a 

consideração de incertezas em métodos probabilísticos por meio da P-BOX 

(Probability Box), uma estrutura de representação de probabilidades intervalares 

[KKVA09]. Neste contexto, o método de Simulação Monte Carlo pode ser estendido 

para uma abordagem intervalar ao considerar a incerteza nas funções densidade de 

probabilidade de seus parâmetros como intervalos [ZMM12]. 

Nesta dissertação, a estimação dos índices de confiabilidade composta é feita pelo 

método de Simulação Monte Carlo não sequencial. Dessa forma, devido à natureza 

aleatória dos parâmetros dos equipamentos que compõem os sistemas, a 

metodologia propõe a consideração de incertezas nos dados através da Simulação 

Monte Carlo Intervalar [PH96], [ZMM10], considerando intervalos para as funções 

densidade de probabilidade das taxas de falha e reparo dos equipamentos. A 

incerteza nos índices calculados fornece uma análise mais consistente para o 

planejador, auxiliando em seus estudos de planejamento de modo a permitir uma 

avaliação do impacto dessas imprecisões nos custos associados. 

1.2  Revisão da Literatura 

Os primeiros estudos voltados para o planejamento de sistemas utilizavam técnicas 

de análise (e.g. fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade) como ferramentas de 

apoio ao planejador, sendo todo o projeto realizado a partir de sua experiência. Com 

o advento dos recursos computacionais a partir da década de 70, trabalhos como 

[G70] trouxeram ferramentas baseadas em técnicas de programação linear visando 

determinar melhores alternativas de expansão ao menor custo total de investimento. 

Desde então, com o aumento da complexidade dos sistemas, técnicas mais 

sofisticadas de planejamento têm sido utilizadas para a busca de soluções de boa 
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qualidade, como a aplicação de heurísticas matemáticas. No Planejamento da 

expansão da Transmissão (PET), as alternativas são obtidas via Busca Tabu em 

[MRLR08] e Estratégias de Evolução em [P17], com auxílio de um algoritmo de 

agrupamento K-means. Em [S12] é utilizado um algoritmo evolutivo para o PES.  

Aspectos operacionais como perdas ôhmicas, carregamento dos circuitos e perfil de 

tensão são considerados em [S12] e [MALR14]. A confiabilidade é avaliada a priori 

em [B04] e a posteriori em [MRLR08], [S12] e [P17]. 

Com a desregulamentação do setor elétrico, o livre acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição, preocupações com impactos ambientais e questões de 

mercado introduzem inúmeras incertezas externas ao planejamento dos sistemas, 

como o crescimento na demanda de carga, preço de combustíveis e restrições 

econômicas. Em [GCCP93] é abordada uma metodologia de expansão baseada em 

técnicas de otimização estocástica, análise de decisão e compensação para a 

consideração dessas incertezas. Técnicas de cenários e decisão fuzzy são 

apresentadas em [BSSB04] de forma a contornar fontes de incertezas no 

planejamento.  

O planejamento pelo mínimo custo da expansão baseia-se tradicionalmente na 

minimização dos custos de investimento e de produção requeridos para o 

atendimento à carga futura, considerando um nível padronizado de confiabilidade. 

Munasinghe (1980) [M80] propôs uma técnica na qual a confiabilidade fazia parte da 

função objetivo do problema de otimização. Dessa forma, o custo mínimo é 

resultado do somatório dos custos de investimento, de produção e de interrupção. A 

determinação do valor da confiabilidade tem sido amplamente abordada em estudos 

de planejamento da expansão, como [MSLR07] e [P17], por meio do cálculo do 

índice LOLC.  

A obtenção de índices de confiabilidade para estudos de planejamento, como a 

LOLC, deve considerar conjuntamente falhas nos equipamentos de geração e 

transmissão. Diversos trabalhos como [M94], [R02], [PB92] abordam o conceito de 

confiabilidade composta em seus estudos. Billinton [BL94] apresenta as principais 

técnicas utilizadas para cálculo dos índices, como Enumeração de Estados e 

Simulação Monte Carlo.  
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A indisponibilidade dos equipamentos é um fator de grande importância para 

obtenção dos custos de interrupção relacionados ao planejamento. De acordo com 

[BH08a], os processos de falha e reparo de componentes do sistema são 

considerados incertezas aleatórias. Recentemente, um estudo apresentado em 

[VWRB16] demonstra a importância da consideração de incertezas de qualquer 

natureza no planejamento de sistemas, destacando como são originadas e seus 

impactos para o PET.  

A modelagem de incertezas por números Fuzzy é uma técnica bastante difundida na 

literatura. Na avaliação da confiabilidade podem-se destacar trabalhos como 

[SMP95] e [SS98], que apresentam um algoritmo de Simulação Monte Carlo 

considerando o comportamento das cargas como números Fuzzy. Esse modelo é 

utilizado para avaliar a confiabilidade de sistemas de geração/transmissão em 

estudos de planejamento em longo prazo. A teoria de conjuntos Fuzzy é abordada 

também em [FG07] na obtenção de índices de confiabilidade considerando a carga 

em diferentes condições de tempo. 

Em 2008 Billinton publicou uma série de artigos [BH08a], [BH08b] e [HB08] 

abordando a consideração de incertezas aleatórias e epistêmicas na avaliação da 

confiabilidade de sistemas de grande porte. Outros estudos de quantificação de 

incertezas em confiabilidade podem ser encontrados em [ZAG10] e [AM13]. 

Sob a perspectiva de incerteza nos dados dos equipamentos dos sistemas, os 

autores em [KDGL15] apresentam uma metodologia em que intervalos para as 

indisponibilidades são fornecidos com base em lógica Fuzzy. Os índices de 

expectativa de perda de dados (LODE) e observabilidade (OR) são calculados 

considerando incerteza nos dados. O método proposto é utilizado para alocar 

unidades de medição fasorial (PMU) no sistema IEEE-14 barras. 

No âmbito de sistemas de geração, a consideração de incerteza nos dados é 

abordada em [C90], com um método baseado em técnicas de convolução discreta, 

para avaliar a variância dos índices de frequência e duração (F&D) da perda de 

carga. Técnicas de agregação são utilizadas para modelar as incertezas das 

disponibilidades das unidades hidráulicas. Já em [R93] é apresentada uma 

metodologia de análise de incerteza nos dados em sistemas de transmissão e 
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distribuição, com a determinação de intervalos de confiança para os índices através 

da Desigualdade de Chebyshev, sem a necessidade de determinar funções de 

densidade de probabilidade para os índices. 

O impacto da incerteza dos dados nos índices de confiabilidade composta é tratado 

em trabalhos como [OMP96] e [O96]. Em [OMP96] a metodologia consiste em 

convoluir as expressões de sensibilidade dos índices com a variância dos 

parâmetros dos equipamentos de forma a obter não só os valores dos índices, como 

suas variâncias associadas. Dessa forma, é possível avaliar o impacto relativo da 

incerteza dos parâmetros, bem como apresentar os equipamentos mais críticos em 

termos de seus impactos para a confiabilidade. Essa metodologia deu origem à tese 

[O96]. 

No ano de 1998, os autores de [OMP99] apresentam uma continuidade dos estudos 

de incerteza nos parâmetros, agora considerando seus efeitos por barra do sistema. 

A abordagem é baseada na metodologia de análise de sensibilidade dos índices de 

confiabilidade composta em relação às variações nas taxas de falha e reparo dos 

equipamentos. As sensibilidades dos índices por barra permitem determinar as 

áreas de influência relacionadas aos equipamentos que promovem melhorias na 

confiabilidade. 

O uso de técnicas intervalares tem sido amplamente divulgado na literatura para o 

tratamento de incertezas. A análise de intervalos é uma teoria matemática 

desenvolvida na década de 60 por Ramon E. Moore com o objetivo de produzir 

resultados confiáveis ao limitar os erros de arredondamento e truncamento [MKC09]. 

Desde então, tem-se desenvolvido como uma metodologia geral para investigar 

incertezas numéricas em inúmeros problemas e algoritmos [ZHWG02]. 

Em sistemas elétricos, são diversos os trabalhos que abordam a AI no tratamento de 

incertezas. Os artigos [BDR04], [PC12] e [RR15] incorporam a matemática intervalar 

ao fluxo de potência para resolver problemas ligados às incertezas das cargas e dos 

parâmetros das linhas de transmissão. Nesses trabalhos, o sistema de equações 

não lineares intervalar é resolvido pelo Método de Krawczyk, utilizando a ferramenta 

Intlab [R99]. O Fluxo de Potência Intervalar é também investigado em [V06], [V08] e 

[VCV10]. 
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O cálculo da indutância em linhas de transmissão é feito por intervalos em [S04] com 

o objetivo de comprovar a validade dessa técnica para representação de incertezas, 

comparando seus resultados com métodos probabilísticos. Já em [TS15] é 

apresentada uma metodologia de análise econômica utilizando a AI para calcular 

incertezas no valor presente de custo de linhas de transmissão. A abordagem por 

intervalos para tratamento de incertezas pode ser encontrada em diversas áreas, 

como engenharia civil [P02] e análise de estruturas [D07]. 

Para avaliação da confiabilidade, metodologias baseadas em AI são apresentadas 

para estimação de índices em sistemas de distribuição em uma série de trabalhos 

[RK98], [ZHWG02], [ZLZP12], [ZLW12], [WZH16]. A teoria dos conjuntos de corte 

mínimo é utilizada para obtenção dos indicadores de confiabilidade a partir das 

variáveis intervalares (taxa de falha e tempo médio de reparo). Em [JLZM13] os 

autores propõem uma metodologia de análise de confiabilidade intervalar para 

sistemas de distribuição com consideração de incerteza na capacidade disponível 

dos alimentadores. 

O artigo [ZW04] detalha a aplicação da AI na confiabilidade de grandes sistemas de 

distribuição, diante de incertezas e ambiguidade dos componentes, utilizando o 

software DSIR2002 (Interval analysis based Distribution System Reliability evaluation 

software). Para avaliação da confiabilidade de sistemas compostos de geração e 

transmissão, [QWH14] aborda o conceito de probabilidade intervalar para descrever 

incertezas nos dados aleatórios em processos de simulação. 

A incerteza associada aos parâmetros de entrada em simulações tem ganhado 

atenção nos últimos anos, conforme descrito em [BW08]. Nesse trabalho, os autores 

apresentam um mecanismo de simulação com base em probabilidades imprecisas, 

em que os parâmetros de distribuição estatística são dados por intervalos. Em 

métodos probabilísticos, as situações em que não é possível especificar 

distribuições de probabilidade precisas, [KKVA09] apresentam uma abordagem de 

limites de probabilidade, uma análise que combina teoria de probabilidade e AI, 

produzindo a P-BOX (Probability Box). 

De acordo com [ZMM12], a P-BOX é uma prática e rigorosa maneira de representar 

fontes de incerteza onde o conhecimento disponível dos parâmetros é insuficiente 
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para construir as distribuições de probabilidade necessárias. O autor utiliza essa 

abordagem juntamente com o método de elementos finitos para analisar estruturas 

sujeitas a cargas imprecisas. Nesse mesmo contexto, [MB15] propõe dois métodos 

baseados em P-BOX para análise de frequência circular em estruturas dinâmicas, P-

BOX Frequency Analysis (PFA) e Interval Monte Carlo Frequency Analysis (IMFA). 

O conceito de Simulação Monte Carlo Intervalar foi inicialmente apresentado em 

[PH96], onde os autores sugerem que a utilização de intervalos para representação 

das funções densidade de probabilidade possibilita uma nova abordagem do método 

de Simulação Monte Carlo. A vantagem fundamental da abordagem intervalar é a 

garantia que os limites para Função Densidade de Probabilidade (PDF) e Função 

Densidade Acumulada (CDF) podem ser determinados.  

Em outros trabalhos, como [ZMM10] e [CYXB16] os conceitos de P-BOX e 

Simulação Monte Carlo Intervalar são amplamente discutidos em metodologias para 

estimação de limites de probabilidades de falha em estruturas mecânicas. Outras 

metodologias que abordam essa técnica são encontradas em [H07], que aborda a 

análise de risco ecológico de extinção de uma população e [YLZY14], com uma 

abordagem híbrida para tratamento de incertezas tanto aleatórias quanto 

epistêmicas. 

Por fim, esta é uma revisão literária com período de busca de 1980 até o presente. 

As buscas, nas bases do IEEE, WEB OF SCIENCE e GOOGLE SCHOLAR, 

exploraram termos como “incerteza de dados na confiabilidade” e “Simulação Monte 

Carlo Intervalar” ou “Simulação Monte Carlo por Intervalos” entre títulos, resumos e 

palavras-chave, bem como suas traduções para o inglês. Entretanto, não foram 

encontrados trabalhos que abordam o conceito de Simulação Monte Carlo Intervalar 

para consideração de incertezas em problemas de confiabilidade de sistemas 

elétricos. 

1.3 Objetivos do Trabalho 

Observa-se pela extensa abordagem da literatura, a importância do tratamento de 

incertezas em diversos problemas de engenharia. Na avaliação da confiabilidade, 

devido à natureza estocástica dos sistemas elétricos, as incertezas são diversas e, 
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tradicionalmente, os métodos atuais utilizados não consideram as imprecisões nos 

parâmetros dos equipamentos. 

O objetivo desta dissertação é apresentar uma metodologia de auxílio ao planejador 

nas decisões gerenciais de planejamento, propondo a consideração de incerteza 

nos dados de equipamentos na etapa de análise da confiabilidade dos sistemas. 

Técnicas intervalares de modelagem de incerteza são utilizadas na implementação 

da Simulação Monte Carlo não sequencial, de forma a obter os limites máximos 

calculados para a LOLC em função do aumento da incerteza e seu impacto nas 

alternativas de expansão consideradas. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação constitui-se de 5 Capítulos, resumidamente descritos a seguir. O 

Capítulo atual introduz o tema abordado, contextualizando o leitor com breve relato a 

respeito da temática e sua relevância. É também apresentada uma revisão dos 

principais trabalhos na literatura que abordam o tema proposto ao longo dos anos e 

o objetivo da dissertação. 

No Capítulo 2, é apresentado o estado da arte a respeito da temática considerada, 

abordando a teoria de planejamento de sistemas, de métodos de avaliação da 

confiabilidade e modelagem de incertezas, bem como os conceitos da Aritmética 

Intervalar e Probabilidades Imprecisas, necessários para descrição da metodologia 

proposta.  

A modelagem de incertezas nos dados de equipamentos constitui-se a metodologia 

do trabalho, apresentada no Capítulo 3, evidenciando a aplicação de técnicas 

intervalares nos métodos de avaliação da confiabilidade, com enfoque principal no 

método de Simulação Monte Carlo, indispensável para obtenção dos índices de 

sistemas compostos de geração e transmissão. 

A metodologia é testada no Capítulo 4 com a análise do impacto das incertezas 

consideradas em alternativas de expansão de três sistemas, sendo dois deles, 

sistemas reais de subtransmissão. Os resultados demonstram a importância da 
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consideração da incerteza em parâmetros de confiabilidade nos estudos para 

expansão dos sistemas. 

Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões obtidas com a 

contribuição da metodologia para o planejamento, bem como suas possíveis 

aplicações em trabalhos futuros.  



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este Capítulo apresenta o estado da arte dos principais temas abordados nesta 

dissertação. A teoria envolve conhecimentos de Planejamento da Expansão de 

Sistemas de Subtransmissão (PES), definição de tipos de incerteza, técnicas de 

avaliação da confiabilidade, além dos principais conceitos sobre Aritmética Intervalar 

e probabilidades imprecisas, necessários para modelagem da incerteza nos dados 

para avaliação da confiabilidade. 

2.1  Planejamento da Expansão de Sistemas de Subtransmissão (PES)  

O problema de planejamento da expansão de sistemas de transmissão e 

subtransmissão consiste em definir os reforços a serem adicionados tendo em vista 

o atendimento à carga futura. Atualmente, o planejamento pode ser classificado por 

meio das seguintes linhas de abordagem [S07]: 

 Determinística – A adição de reforços é baseada essencialmente nos custos 

de investimentos considerando a rede intacta e/ou considerando uma lista de 

contingências (e.g. critério N-1). Em geral se consideram ainda os custos de 

perdas e manutenção. A demanda de potência futura é caracterizada através 

de cenários um tanto otimistas, não sendo assumido qualquer tipo de 

incerteza. 

 Não – Determinística – Existem várias incertezas associadas ao processo de 

planejamento as quais podem ser divididas nas seguintes categorias: 

 

o Incertezas Externas: Envolvem indefinições relacionadas a projeções 

de mercado (demanda e energia), taxas de interesse e de câmbio, 

regras do novo ambiente competitivo, restrições ambientais, afluências 

hidrológicas, novas tecnologias, custo de combustíveis, etc. 

 

o Incertezas Internas: Envolvem indefinições relacionadas à 

disponibilidade dos equipamentos do sistema. O desempenho das 
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redes pode ser avaliado através de índices de confiabilidade, incluindo 

índices relacionados a custos de produção e interrupção de energia.  

 

Quanto à interferência do planejador: 

 Automática – Quando se utiliza um algoritmo computacional que define as 

decisões em relação à expansão da rede, sem qualquer interferência do 

planejador; 

 

 Interativa – Quando o planejador interage com o algoritmo, utilizando sua 

própria experiência para auxiliar a tomada de decisões ou estudos 

complementares. 

 

Quanto à evolução temporal dos reforços: 

 Estática – Quando um único ano é considerado no planejamento (ano 

horizonte). Os modelos estáticos determinam, para um dado estágio de 

planejamento, a localização e dimensionamento dos reforços; 

 

 Dinâmica – Quando um horizonte de planejamento é considerado (e.g. 10 

anos) e, portanto, não somente a localização e o montante de capacidade, 

mas também a evolução temporal destas decisões são objetos do estudo. 

 

Para a solução do problema de planejamento, as configurações de rede são 

usualmente analisadas por programas de fluxo de potência (linear ou não-linear), 

curto-circuito, estabilidade, etc. No que diz respeito à modelagem de incertezas, os 

métodos baseados na teoria de probabilidades, como a avaliação da confiabilidade, 

são os mais avançados para lidar com incertezas internas, como a disponibilidade 

dos equipamentos. Em relação às técnicas de otimização, cujo principal objetivo é 

minimizar os custos envolvidos na expansão, métodos heurísticos e meta-heurísticos 

como Algoritmos Genéticos, Simulated Annealing, Busca Tabu e Estratégias de 

Evolução são os mais utilizados. 
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O objetivo final da aplicação dessas ferramentas é a determinação de boas 

alternativas de expansão que deverão ser utilizadas em um processo de decisão 

onde o custo e o benefício serão adequadamente avaliados. 

 

2.2 Incertezas Aleatórias e Epistêmicas 

A incorporação de incertezas é reconhecida como uma das componentes 

fundamentais da análise de sistemas complexos. Fundamentalmente, há duas 

formas diferentes de incertezas em avaliação da confiabilidade em sistemas de 

potência. A incerteza aleatória, que surge com o fato do sistema em estudo poder se 

comportar de diversas formas, como os processos de falha e reparo de 

equipamentos. E a incerteza epistêmica, associada com a falta de conhecimento da 

realidade, como o crescimento da carga, concorrência de mercados de energia, etc. 

As incertezas epistêmicas podem ser reduzidas com um aumento do conhecimento 

e precisão da informação. Dessa forma, determinar de maneira apropriada as 

incertezas e garantir um nível adequado de confiabilidade é um objetivo importante 

dentro dos estudos de planejamento. 

2.3  Avaliação da Confiabilidade 

Um sistema de energia pode ser dividido em zonas funcionais de geração, 

transmissão e distribuição. Essas zonas podem ser combinadas para formar três 

níveis hierárquicos para análise de confiabilidade, conforme Figura 2-1 [M94]: 

 

Figura 2-1: Níveis hierárquicos para Confiabilidade 

Geração

Transmissão

Distribuição

Nível Hierárquico 1 – NH1

Nível Hierárquico 2 – NH2

Nível Hierárquico 3 – NH3
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Nos métodos de análise da confiabilidade da geração, ou nível hierárquico 1 (NH1), 

toda a carga e toda a geração estão concentradas em uma única barra e as 

limitações no transporte de energia pela rede de transmissão são ignoradas. O 

aumento das dimensões das redes de transmissão e das interconexões entre 

sistemas tornou necessária a representação do efeito das falhas compostas de 

geração e transmissão [LPS89]. 

Nos estudos incluindo o nível hierárquico 2 (NH2), o modelo simplificado 

geração/carga é estendido para inclusão da transmissão, denominados por 

confiabilidade composta. Essa análise é muito mais complexa que a avaliação de 

sistemas de geração, pois aumenta o número de variáveis aleatórias envolvidas e a 

análise de desempenho de cada estado exige uma avaliação do estado operativo do 

sistema (Fluxo de Potência). Além disso, é necessário representar medidas 

corretivas baseadas em otimização, para suprir as violações decorrentes das falhas 

dos equipamentos. 

O terceiro nível hierárquico (NH3) compreende a análise conjunta de todas as zonas 

funcionais do sistema. Entretanto, devido à complexidade e dimensões do problema, 

a avaliação da confiabilidade de sistemas de distribuição tem sido tradicionalmente 

desenvolvida separadamente dos sistemas de geração e transmissão. Embora as 

falhas ocorram muito mais na distribuição, falhas na geração e transmissão 

produzem danos muito maiores ao sistema, por isso são mais importantes [FG07]. 

A avaliação da confiabilidade permite amostrar e avaliar estados de operação dos 

sistemas e, com isso, apontar necessidades de reforços e melhorias em regiões 

para determinada configuração. Dessa forma, os estudos de confiabilidade são 

imprescindíveis no planejamento de expansão e definições de alternativas de 

investimento e estratégias para os sistemas. 

A falha de um equipamento do sistema é uma ocorrência imprevisível (não 

determinística), por esse motivo, não se pode prever quando ocorrerá, mas é 

possível estimar um número de vezes em que irá falhar em um determinado tempo 

[S12]. Portanto, métodos probabilísticos são amplamente aplicados para avaliar a 

confiabilidade de tais sistemas. Os métodos podem ser baseados na representação 
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por Espaço de Estados ou por Representação Cronológica. A diferença entre estes 

métodos está na forma como os estados do sistema são gerados. 

2.3.1 Representação por Espaço de Estados 

Os equipamentos de um sistema de potência podem se encontrar em diversos 

estados operativos. Por exemplo, uma linha de transmissão pode estar em um 

estado de funcionamento ou estado desligado, devido a uma falha. Neste caso, a 

dois estados, utiliza-se um modelo de Markov para representar o comportamento do 

elemento. Modelos multiestados podem ser utilizados para a representação da carga 

e unidades geradoras [R02]. 

A Figura 2-2 a seguir apresenta o diagrama de espaço de estados para um modelo 

de Markov [PB92], que é a forma usual de representação. Os estados UP (em 

operação) e DN (em falha) correspondem aos estados em que o componente se 

encontra. As taxas de falha (λ) e de reparo (µ) representam as transições entre os 

estados e são dimensionadas em ocorrências (falhas ou reparos) pelo tempo de 

permanência no estado [R02]. 

 

Figura 2-2: Modelo de Markov a dois estados 

Cada estado de um sistema de potência pode ser representado por um vetor X = (x1, 

x2, ..., xm) onde xi é o estado do i-ésimo componente. Conhecendo-se o espaço de 

estados dos componentes, suas probabilidades de ocorrência e suas falhas 

estatisticamente independentes, é possível determinar a probabilidade do estado 

P(x) como o produto das probabilidades individuais de cada componente. 

O desempenho de cada estado é avaliado por meio de funções testes F(x), com o 

objetivo de verificar se determinada configuração de equipamentos é capaz de 

atender os requisitos de sucesso do sistema. Como x é um vetor aleatório, F(x) é 

uma variável aleatória, cujo valor esperado é dado por: 

UP DN
λ 

µ 
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 𝐸(𝐹) =  ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥 ∈𝑋

 
2.1 

Os índices mais tradicionalmente estimados são: 

 A probabilidade de perda de carga, denominada LOLP (Loss of Load 

Probability); 

 A perda de carga esperada, em horas, denominada LOLE (Loss of Load 

Expectation); 

 A potência não suprida esperada, em MW, denominada EPNS (Expected 

Power Not Suplied); 

 A energia não suprida esperada, em MWh, denominada EENS (Expected 

Energy Not Suplied); 

 A frequência de perda de carga, em falhas/ano, denominada LOLF (Loss of 

Load Frequency); 

 A duração de perda de carga, em horas, denominada LOLD (Loss of Load 

Duration). 

Na avaliação da confiabilidade composta, além dos passos de seleção dos estados 

e estimação de suas probabilidades, a verificação da capacidade de atendimento à 

carga pode demonstrar a necessidade de ações corretivas no sistema, como 

redespacho de geradores, cortes de carga, etc. Os métodos baseados na 

representação por Espaço de Estados mais difundidos na literatura são: 

Enumeração de Estados e Simulação Monte Carlo não-sequencial. 

2.3.1.1 Enumeração de Estados 

O método de Enumeração seleciona um conjunto de estados a serem simulados 

segundo um critério de severidade/probabilidade. A severidade é representada por 

índices que tentam prever o impacto das contingências no sistema e a probabilidade 

indica a chance de ocorrência de falha do equipamento [PB92]. 

Devido ao grande número de combinações possíveis, o objetivo do método é 

enumerar um subconjunto de estados e calcular os limites mínimos e máximos das 
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estimativas. Dessa forma, excelentes estimativas podem ser obtidas se o 

subconjunto for escolhido de modo adequado, em que os estados não analisados 

contribuam pouco para a obtenção dos índices.  

Considere um subconjunto de estados do sistema (X’), selecionado a partir do 

espaço de estados do sistema (X) de acordo com critérios específicos, tal que X’ ⊆ 

X. A partir deste subconjunto de estados, são calculados os valores dos limites 

inferior e superior das estimativas (�̃�), conforme as expressões 2.2 e 2.3: 

 �̃�[𝐹]𝐼𝑁𝐹 = ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥) + 𝐹𝐼𝑁𝐹(1 − 𝑃(

𝑥 ∈ 𝑋′

𝑋′)) 
2.2 

 �̃�[𝐹]𝑆𝑈𝑃 = ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥) + 𝐹𝑆𝑈𝑃(1 − 𝑃(

𝑥 ∈ 𝑋′

𝑋′)) 

2.3 

Onde P(X’) é a probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′, e FINF e FSUP são os 

limites inferior e superior para F(x), sendo 𝑥 ∉ 𝑋′. Tomando a LOLP como exemplo, 

FINF é feita igual a zero (não há corte de carga para todos os estados não 

pertencentes a X’) e FSUP será então igual a um. Dessa forma: 

 𝐿𝑂𝐿𝑃𝐼𝑁𝐹 = ∑ 𝐹(𝑥)𝑃(𝑥)

𝑥  ∈ 𝑋′

 
2.4 

 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑆𝑈𝑃 = ∑ 𝐿𝑂𝐿𝑃𝐼𝑁𝐹 + (1 − 𝑃(

𝑥  ∈ 𝑋′

𝑋′)) 

 
2.5 

O valor (1 − 𝑃(𝑋′)), correspondente à diferença entre as estimativas limites para a 

LOLP, é relacionado com a probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′, ou seja, 

com a soma das probabilidades dos estados não examinados. Se esta é muito 

pequena, i.e., se a probabilidade acumulada dos estados 𝑥 ∈ 𝑋′ é significativamente 

próxima de 1, é possível obter uma boa estimativa para a LOLP com baixo esforço 

computacional. 
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O método de Enumeração é bastante eficiente quando, depois de classificados os 

estados de X’, a probabilidade dos estados remanescentes seja baixa, como é o 

caso de estudos de confiabilidade da transmissão, em que as indisponibilidades dos 

circuitos são geralmente baixas e combinações de falhas simultâneas são 

improváveis. Quando o número de estados que compõem o subconjunto X’ é 

potencialmente grande, como no caso dos estudos de confiabilidade composta, 

onde falhas simultâneas de geradores são consideradas, o método torna-se inviável.  

2.3.1.2 Simulação Monte Carlo Não-Sequencial 

Uma alternativa de avaliação para sistemas com grande conjunto de estados 

avaliáveis é a Simulação Monte Carlo Não-Sequencial (SMCNS). Este método 

corresponde à amostragem de “retratos” dos estados dos componentes do sistema. 

Uma vez conhecidas as distribuições de probabilidade dos componentes, com base 

em uma representação Markoviana como a da Figura 2-2, é possível determinar o 

valor das Funções-Teste associadas aos estados. 

Como exemplo, 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 a partir de uma distribuição uniforme U[0,1], 

como na Equação 2.6. Se P(xi) ≤ PDN, então o componente i está falhado, caso 

contrário, está em operação. Determina-se então o vetor x composto por m 

componentes, sua probabilidade P(x) e as Funções-Teste F(x) [R02]. 

 𝑃(𝑥𝑖) = 𝑈                      𝑈 = 1,… ,𝑚 2.6 

O valor esperado da Função-Teste associada aos estados 𝑥𝑘  dos componentes, 

�̃�(𝑥), é calculado pelo seguinte estimador, para 𝑁𝑆 amostras: 

 
�̃�(𝐹) =  

1

𝑁𝑆
∑𝐹(𝑥𝑘)

𝑁𝑆

𝑘=1

 2.7 
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Uma vez que 𝐹(𝑥) é uma variável aleatória, a estimativa ou média amostral acima é 

uma variável aleatória com variância dada por: 

 
𝑉 (�̃�(𝐹)) =  

𝑉(𝐹)

𝑁𝑆
 2.8 

Em que 𝑉(𝐹) é a variância amostral da função 𝐹(𝑥). A Equação 2.8 confirma a 

noção intuitiva de que a precisão do experimento é tão melhor quanto maior for o 

número de amostras analisadas. A incerteza do processo é normalmente 

representada pelo coeficiente de variação, dado por: 

 

𝛽 = 
√𝑉 (�̃�(𝐹))

�̃�(𝐹)
 × 100% 2.9 

A convergência do processo de simulação é verificada pelo coeficiente 𝛽. 

A expressão 2.9 é válida para qualquer Função-Teste, logo o método de SMCNS 

pode produzir os mesmos índices de confiabilidade que o método de Enumeração. 

Além disso, o número de amostras NS necessárias para estimar �̃�(𝐹) não depende 

do número de estados x. As Funções-Teste para a LOLP e para EPNS são: 

 
𝐹𝐿𝑂𝐿𝑃(𝑥

𝑘) = {
0, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

1, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 2.10 

 
𝐹𝐸𝑃𝑁𝑆(𝑥

𝑘) = {
0, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

∆𝑃, 𝑠𝑒 𝑥𝑘  é 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
 2.11 

Onde ∆𝑃 é o valor do corte de carga no estado 𝑥𝑘. 

Os índices LOLE e EENS são então, calculados a partir da LOLP e EPNS da 

seguinte forma: 
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 𝐿𝑂𝐿𝐸 = 𝐿𝑂𝐿𝑃 × 𝑇 2.12 

 

 𝐸𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑃𝑁𝑆 × 𝑇 2.13 

Onde 𝑇 é o período de análise. 

Um algoritmo para implementação da simulação não-sequencial é apresentado a 

seguir [MPL92]: 

a) Faça o número de sorteios NS = 0; 

b) Sorteie um vetor xk ∈ X a partir de sua distribuição de probabilidade P(xk); 

c) Atualize NS; 

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

e) Estime �̃�(𝐹) como a média dos valores encontrados; 

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

estimativa �̃�(𝐹); 

g) Se (β) é menor que a tolerância, pare, senão, retorne ao passo b). 

Uma característica atrativa da Simulação Monte Carlo não-sequencial é a 

independência entre o número de amostras (NS) utilizados para estimar �̃�(𝐹) e o 

número de estados X’ ⊆ X. Já sua principal limitação encontra-se no fato de que o 

esforço computacional aumenta com o quadrado da precisão desejada. Entretanto, 

para aumentar sua eficiência, técnicas de redução de variância podem ser aplicadas 

[PB92]. 

2.3.2 Representação Cronológica 

Na representação cronológica é necessário que os estados sejam gerados 

sequencialmente no tempo através de transições consecutivas, sendo cada uma 

determinada pela transição de apenas um componente do sistema. Os passos 

utilizados na Representação Cronológica são semelhantes àqueles empregados via 

Representação por Espaço de Estados. No caso cronológico é necessário que os 
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estados sejam gerados sequencialmente no tempo, implicando em diferenças 

conceituais na estimação dos índices (passo d do algoritmo). Em razão da 

dependência do tempo, a avaliação dos índices é dada pela seguinte expressão: 

 

𝐸[𝐺] =
1

𝑇
∫𝐺(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 2.14 

Sendo T o período da simulação e G(t) a função-teste que verifica em qualquer 

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

exemplo, G(t) = 1 se o estado do sistema, no tempo t, é em falha. Caso contrário, 

G(t) = 0. 

Na Representação Cronológica, dois estados consecutivos diferem entre si apenas 

pelo estado de um dos seus componentes. Assim, o número de análises de 

desempenho dos estados torna-se significativamente maior e, consequentemente, o 

esforço computacional. Os métodos cronológicos mais implementados são a 

Simulação Monte Carlo sequencial, Simulação Monte Carlo pseudo-sequencial e 

Simulação Monte Carlo pseudo-cronológica [R02]. 

2.4 Aritmética Intervalar 

Grande parte dos problemas em engenharia envolvem incertezas em parâmetros ou 

dados sem exatidão. Uma maneira robusta de representar e executar operações 

com dados inexatos é a aplicação da AI, também conhecida por análise por 

intervalos. A AI foi proposta por Ramon E. Moore [M62] na década de 60, como uma 

ferramenta para delimitar erros de arredondamento e truncamento em programas de 

computador. Desde então, tem-se desenvolvido como uma metodologia geral para 

investigar incertezas numéricas em inúmeros problemas e algoritmos [ZHWG02]. 

Algoritmos convencionais, nesta dissertação chamados de algoritmos pontuais, 

computam uma estimativa para uma solução. O usuário não pode afirmar a exatidão 

da resposta estimada sem o auxílio de uma análise de erro, que é extensa, 

dispendiosa e nem sempre é viável [A91]. Técnicas intervalares, entretanto, 
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computam um intervalo, com a garantia de que a resposta pertença a esse intervalo. 

Portanto, resultados intervalares carregam consigo a segurança de sua qualidade. 

Neste contexto, uma incerteza em um dado real pode ser representada por um 

intervalo de números reais, que presumivelmente contém o valor desconhecido do 

dado em questão. Dessa maneira, a incerteza é envolvida pelo tamanho do intervalo 

e não há necessidade de distribuições de probabilidade para representá-la, 

simplificando a análise e operações com cálculos [P02].  

2.4.1 Intervalos de Números Reais 

De acordo com [MKC09], um intervalo real, ou somente intervalo é um subconjunto 

não-vazio dos números reais, fechado e limitado que segue a seguinte definição. 

Definição 2.1 Dados 𝑥  ∈  ℝ e 𝑥  ∈  ℝ tal que 𝑥  ≤  𝑥 chama-se de intervalo [𝑥] o 

conjunto 

[𝑥] = [𝑥 , 𝑥] =  {𝑥 ∈  ℝ: 𝑥  ≤ 𝑥 ≤  𝑥} 

Onde 𝑥 é o limite inferior e 𝑥 é o limite superior do intervalo [𝑥], também chamados 

de ínfimo e supremo, respectivamente. 

Intervalo Degenerado 

Um intervalo é chamado degenerado quando os limites inferior e superior são iguais. 

Neste caso, o intervalo é representado apenas por 𝑥 e as operações realizadas 

sobre ele seguem as operações dos números reais. 

2.4.2 Operações Elementares Sobre Intervalos 

2.4.2.1 Adição intervalar 

Sejam, 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ dois intervalos reais, com 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2], a adição 

intervalar de 𝑋 + 𝑌 é dada pela Equação 2.15: 

 𝑋 + 𝑌 = [(𝑥1 + 𝑦1); (𝑥2 + 𝑦2)] 2.15 
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A Figura 2-3, com base na Equação 2.15, demonstra graficamente a disposição dos 

intervalos 𝑋 = [10; 20], 𝑌 = [30; 39] e a soma intervalar de 𝑋 + 𝑌 = [10 + 30; 20 +

39] = [40; 59]. 

]20;10[ ]39;30[ ]59;40[ R  

Figura 2-3: Adição Intervalar 

Sejam 𝑋, 𝑌 𝑒 𝑍 ∈ ℝ. As seguintes propriedades algébricas se aplicam à adição 

intervalar em ℝ: 

 Fechamento: Se 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ então 𝑋 + 𝑌 ∈ ℝ; 

 Associatividade: 𝑋 + (𝑌 + 𝑍) = (𝑋 + 𝑌) + 𝑍; 

 Comutatividade: 𝑋 + 𝑌 = 𝑌 + 𝑋; 

 Elemento Neutro: ∃0 = [0; 0] ∈ ℝ tal que 𝑋 + 0 = 0 + 𝑋 = 𝑋. 

 

2.4.2.2 Pseudo Inverso Aditivo Intervalar 

Seja 𝑋 ∈ ℝ um intervalo de reais, com 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2]. O pseudo inverso aditivo 

intervalar é dado conforme a Equação 2.16 

 −𝑋 = [−𝑥2; −𝑥1] 2.16 

Exemplo: Seja 𝑋 = [−4; 9], então −𝑋 = [−9; 4]. 

2.4.2.3 Subtração Intervalar 

Sejam, 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ dois intervalos reais, com 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2], a subtração 

intervalar de 𝑋 − 𝑌 é dada pela Equação 2.17: 

 𝑋 − 𝑌 = [(𝑥1 − 𝑦2); (𝑥2 − 𝑦1)] 2.17 
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Exemplo: Sejam 𝑋 = [−1; 4] e 𝑌 = [3; 8]. Tem-se que 𝑋 − 𝑌 = [(−1) − 8; 4 − 3] =

[−9; 1]. 

2.4.2.4 Multiplicação Intervalar  

Sejam, 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ dois intervalos reais, com 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2], a multiplicação 

intervalar de 𝑋 × 𝑌 é dada pela Equação 2.18: 

 𝑋 × 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛{𝑥1 × 𝑦1, 𝑥1 × 𝑦2, 𝑦1 × 𝑥2, 𝑥2 × 𝑦2};𝑚𝑎𝑥{𝑥1 × 𝑦1 , 𝑥1 × 𝑦2, 𝑦1 × 𝑥2, 𝑥2 × 𝑦2}] 2.18 

Exemplo: Sendo 𝑋 = [−2; 3] e 𝑌 = [4; 5], tem-se a multiplicação intervalar de  

𝑋 × 𝑌 = [min{(−2) × 4, (−2) × 5, 3 × 4, 3 × 5} ;max{𝑥1 × 𝑦1, 𝑥1 × 𝑦2, 𝑦1 × 𝑥2, 𝑥2 ×

𝑦2}] = [−10; 15]. 

Sejam 𝑋, 𝑌 𝑒 𝑍 ∈ ℝ. As seguintes propriedades algébricas se aplicam à multiplicação 

intervalar em ℝ: 

 Fechamento: Se 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ então 𝑋 × 𝑌 ∈ ℝ; 

 Associatividade: 𝑋 × (𝑌 × 𝑍) = (𝑋 × 𝑌) × 𝑍; 

 Comutatividade: 𝑋 × 𝑌 = 𝑌 × 𝑋; 

 Elemento Neutro: ∃0 = [1; 1] ∈ ℝ tal que 𝑋 × 1 = 1 × 𝑋 = 𝑋. 

 Subdistributividade: 𝑋 × (𝑌 + 𝑍) ⊆ (𝑋 × 𝑌) + (𝑋 × 𝑍). 

 

 

2.4.2.5 Pseudo Inverso Multiplicativo Intervalar 

Seja 𝑋 ∈ ℝ um intervalo de reais, tal que 0 ∉ 𝑋 tem-se o pseudo inverso 

multiplicativo intervalar na Equação 2.19 

 
𝑋−1 =

1

𝑋
= [

1

𝑥2
;
1

𝑥1
] 2.19 

Exemplo: Seja 𝑋 = [3; 4]. Então 
1

𝑋
= [

1

4
;
1

3
]. 
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2.4.2.6 Divisão Intervalar 

Sejam, 𝑋, 𝑌 ∈ ℝ dois intervalos reais, com 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2]. Define-se a 

divisão intervalar  𝑋 ÷ 𝑌 pela Equação 2.20 

 𝑋

𝑌
= [𝑚𝑖𝑛 {

𝑥1
𝑦1
,
𝑥1
𝑦2
.
𝑥2
𝑦1
,
𝑥2
𝑦2
} ;𝑚𝑎𝑥 {

𝑥1
𝑦1
,
𝑥1
𝑦2
.
𝑥2
𝑦1
,
𝑥2
𝑦2
}] 2.20 

Exemplo: Sejam 𝑋 = [2; 4] e 𝑌 = [1; 3]. Tem-se 
𝑋

𝑌
= [𝑚𝑖𝑛 {

2

1
,
2

3
,
4

1
,
4

3
} ;𝑚𝑎𝑥 {

2

1
,
2

3
,
4

1
,
4

3
}] =

[0,666; 4]. 

2.4.3 Definições em ℝ 

2.4.3.1 Inclusão Intervalar 

Dado 𝑥 ∈ ℝ, diz-se que 𝑋 ∈ ℝ é uma inclusão intervalar de 𝑥 se 𝑥 ∈ 𝑋. Essa 

definição é ilustrada na Figura 2-4: 

R3 4  

Figura 2-4: Inclusão Intervalar 

Na Figura 2-4, o intervalo [3; 4] é uma inclusão para o número 𝜋. 

 

2.4.3.2 Intersecção entre dois intervalos 

Sejam  𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2] dois intervalos. Define-se a intersecção dos 

intervalos 𝑋 e 𝑌 como sendo o intervalo 𝑋 ∩ 𝑌 = [𝑚𝑎𝑥{𝑥1; 𝑦1};𝑚𝑖𝑛{𝑥2; 𝑦2}, se 

[𝑚𝑎𝑥{𝑥1; 𝑦1} ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝑥2; 𝑦2}. Se [𝑚𝑖𝑛{𝑥2; 𝑦2}  <  𝑚𝑎𝑥{𝑥1; 𝑦1} então 𝑋 ∩ 𝑌 = 𝜙. A 

representação geométrica da intersecção é mostrada na Figura 2-5: 
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R1x 1y 2x 2y

X

Y  

Figura 2-5: Representação geométrica da intersecção de dois intervalos 

2.4.3.3 União entre dois intervalos 

Sejam  𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2] dois intervalos conforme a Figura 2-6 , tais que 

𝑋 ∩ 𝑌 ≠ 𝜙. Define-se a união dos intervalos 𝑋 e 𝑌 como o intervalo 𝑋 ∪ 𝑌 =

[𝑚𝑖𝑛{𝑥1; 𝑦1};𝑚𝑎𝑥{𝑥2; 𝑦2}. A representação geométrica da união de dois intervalos é 

mostrada na Figura 2-6: 

R1x 1y 2x 2y

X

Y  

Figura 2-6: Representação geométrica da união de dois intervalos 

 

2.4.3.4 Ponto médio de um intervalo 

Seja 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] ∈ ℝ um intervalo conforme a Figura 2-7. Define-se o ponto médio 

do intervalo 𝑋 como sendo o número real 𝑚 =
𝑥1+𝑥2

2
. 

Notação: 𝑚𝑒𝑑(𝑋) = 𝑚𝑒𝑑([𝑥1; 𝑥2]) =
𝑥1+𝑥2

2
. 

R1x 2x2/)( 21 xx 

  Ponto médio

 

Figura 2-7: Representação geométrica do ponto médio 
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2.4.3.5 Distância entre dois intervalos 

Sejam  𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] e 𝑌 = [𝑦1; 𝑦2] dois intervalos conforme a Figura 2-8. Define-se a 

distância de 𝑋 para 𝑌 como sendo o número real não negativo 𝛿 = 𝑚𝑎𝑥{|𝑥1 −

𝑦1|; |𝑥2 − 𝑦2|}. 

Notação: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑋, 𝑌) = 𝑑𝑖𝑠𝑡([𝑥1; 𝑥2], [𝑦1; 𝑦2] = 𝑚𝑎𝑥{|𝑥1 − 𝑦1|; |𝑥2 − 𝑦2|} ≥ 0. 

R1x 1y 2x 2y

X

Y

),( YXdist

 

Figura 2-8: Representação geométrica da distância entre dois intervalos 

 

2.4.3.6 Diâmetro Intervalar 

Seja 𝑋 = [𝑥1; 𝑥2] ∈ ℝ um intervalo conforme a Figura 2-9. O diâmetro do intervalo 𝑋 

é definido como sendo o número real não negativo 𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1. 

Notação: 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑋) = 𝑑𝑖𝑎𝑚([𝑥1; 𝑥2]) = 𝑥2 − 𝑥1 ≥ 0. 

R3 4

diam

 

Figura 2-9: Representação geométrica do diâmetro de um intervalo 

A Figura 2-9 exibe o diâmetro do intervalo [−3; 4], que corresponde a 7 unidades. 
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2.4.4 Funções Definidas em Intervalos 

Um dos mais usuais problemas de análise intervalar é a estimativa de uma função 

real de uma ou várias variáveis reais, cujo domínio está contido em ℝ𝑛. Para tal será 

apresentado um conjunto de definições e teoremas para tratar de funções definidas 

em intervalos. 

Definição 2.2 Seja uma função real de variável real 𝜑:𝐷 ⊂ ℝ → ℝ, contínua em todo 

intervalo fechado em seu domínio 𝐷. Define-se a avaliação dessa função sobre o 

intervalo 𝑋 da seguinte forma: 

𝜑(𝑋) = {𝜑(𝑋)/𝑋  ∈ 𝑋} 

Isto é, 𝜑(𝑋) significa a imagem da função real 𝜙 sobre o intervalo 𝑋. Como 𝜑 é 

contínua, 𝜑(𝑋) também é um intervalo. 

Definição 2.3 (Função Intervalar) Seja 𝐹: 𝑋 → 𝑌 uma função. Se 𝑋 = 𝐷𝑜𝑚(𝐹) ⊆ ℝ e 

𝑌 = 𝐶𝐷(𝐹) ⊆ ℝ, diz-se que 𝐹 é uma função intervalar de uma variável intervalar. 

Teorema 2.1 Sejam 𝑓 uma função real de variável real e 𝑋 e 𝑌 dois intervalos. A 

função 𝑓 é isotônica em relação à inclusão, isto é, 

𝑠𝑒 𝑋 ⊆ 𝑌 ⊆ 𝐷𝑜𝑚(𝑓), 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑓(𝑋) ⊆ 𝑓(𝑌). 

Definição 2.4 (Imagem intervalar de uma função real) Seja 𝑓 uma função real de 

variável real e 𝑋 um intervalo tal que 𝑋 ⊆ 𝐷𝑜𝑚(𝑓), com 𝑓 contínua em 𝑋. A imagem 

intervalar da função 𝑓 em 𝑋 é o intervalo: 

𝐼𝑚(𝑓, 𝑋) = [min{𝑓(𝑥)/𝑥 ∈ 𝑋} ,max{𝑓(𝑥)/𝑥 ∈ 𝑋}] 

Dessa maneira, se 𝑋 = [𝑥, 𝑥] é um intervalo pontual, então 𝑌 = 𝑓(𝑋) também é um 

intervalo pontual, dado por 𝑌 = [𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥)]. Ainda, se 𝑋 = [𝑥, 𝑥] é um intervalo com 

𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑋) > 0, então 𝐼𝑚(𝑓, 𝑋) é o intervalo de menor diâmetro  que contém todos os 

valores reais de 𝑓(𝑋), quando 𝑥 ∈ 𝑋. 

Definição 2.5 (Extensão intervalar de uma função real) Sejam 𝑓 uma função real 

de variável real e 𝑋 um intervalo. A extensão intervalar de 𝑓 em 𝑋 é uma função 
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intervalar 𝑓[ ]([𝑥]) tal que, cada ocorrência da variável real 𝑥 é substituída pela 

variável intervalar 𝑋 e cada operação real (+,−,÷,×) é substituída pela respectiva 

operação intervalar de tal modo que, quando 𝑋 for um intervalo pontual, então 

𝑓[ ]([𝑥]) = 𝑓(𝑥). 

Teorema 2.2 (Teorema Fundamental da AI) Se 𝐹 é uma extensão intervalar de 𝑓 

isotônica em relação à inclusão, então: 

𝑓(𝑋1, … . , 𝑋𝑛) ⊆ 𝐹(𝑋1, … . , 𝑋𝑛) 

Pela definição de extensão intervalar, 𝑓(𝑥1, … . , 𝑥𝑛) = 𝐹(𝑥1, … . , 𝑥𝑛) . Se 𝐹 é uma 

inclusão isotônica, então o valor de 𝑓 está contido no intervalo 𝐹(𝑋1, … . , 𝑋𝑛) para 

todo (𝑥1, … . , 𝑥𝑛) em (𝑋1, … . , 𝑋𝑛). 

As demonstrações destes teoremas podem ser encontradas em [MKC09]. 

2.5 P-BOX e Probabilidades Imprecisas 

Seja 𝐹(𝑥) uma função distribuição acumulada (CDF) para uma variável aleatória 𝑥. 

Quando a função de probabilidade é conhecida de forma imprecisa, para qualquer 

valor de 𝑥, um intervalo [𝐹(𝑥); 𝐹(𝑥)] pode ser encontrado para limitar os possíveis 

valores de 𝐹(𝑥), i.e, 𝐹(𝑥) ≤ 𝐹(𝑥) ≤ 𝐹(𝑥). Os limites devem incluir todas as 

probabilidades possíveis, e cada par de CDF’s  𝐹(𝑥) e 𝐹(𝑥) podem ser denominados 

por “Probability Bounds” ou “Probability Box” [FKGM03]. 

Mais recentemente, foram propostos métodos de amostragem para inserir o conceito 

de P-BOX em análise probabilística [ZMM12]. Seja 𝑋 um vetor de variáveis 

aleatórias representadas com imprecisões, como taxas de falha e reparo de 

equipamentos do sistema. As amostras  𝑥𝑖, ( 𝑖 = 1, … ,𝑁) de 𝑋 são geradas 

aleatoriamente de acordo com a função densidade de probabilidade de 𝑋 e serão 

computadas na estimação dos índices de confiabilidade de cada estado, conforme 

Equações 2.6 e 2.7. O valor esperado para a probabilidade de falha de um 

componente é dado pela Equação 2.21: 
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�̃�(𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁) ≈

1

𝑁𝑆
∑𝐹(𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁)

𝑁𝑆

𝑘=1

 2.21 

O método de Simulação Monte Carlo pode ser estendido para funções com 

probabilidades imprecisas. Quando as variáveis básicas de 𝑋 são modeladas por 

distribuições de probabilidade com limites conhecidos, as variáveis aleatórias 𝑥�̂� 

variam em um intervalo. Esses intervalos são gerados aleatoriamente a partir do 

método da transformada inversa [BL94]. 

Seja uma função de probabilidade imprecisa limitada por 𝐹(𝑥) e 𝐹(𝑥), conforme 

Figura 2-10. Para amostrar um estado na simulação, um número aleatório 𝑢𝑖 é 

obtido a partir de uma distribuição uniforme. A interseção da linha de 𝑢𝑖 e as curvas 

referentes aos limites inferior e superior das CDF’s resultam no intervalo [𝑥𝑖; 𝑥𝑖], 

descritos na Equação 2.22: 

 𝑥𝑖 = 𝐹
−1
(𝑢𝑖),   𝑥𝑖 = 𝐹−1(𝑢𝑖) 2.22 

Cada par de 𝑥𝑖 e  𝑥𝑖 formam o intervalo [𝑥𝑖; 𝑥𝑖] que contem “todos os possíveis” 

números simulados a partir de 𝑢𝑖. 

 

Figura 2-10: Geração de intervalos aleatórios a partir da P-BOX 

  ( )

  ( )   ( )
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Os valores para os intervalos gerados aleatoriamente para as variáveis são então 

computados na obtenção das Funções-Teste. Conceitualmente, os índices são 

obtidos no formato de intervalos, conforme Equação 2.23: 

 1

𝑁𝑆
∑𝐹(𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁)

𝑁𝑆

𝑘=1

≤ [𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁] ≤
1

𝑁𝑆
∑𝐹(𝑃(𝑥𝑖) ≤ 𝑃𝐷𝑁)

𝑁𝑆

𝑘=1

 2.23 

Portanto, baseado no conceito de P-BOX, com os limites gerados a partir da 

incerteza adotada, é possível obter os intervalos possíveis de estimação para a 

variável aleatória 𝑥𝑖 requerida. 



 

3 METODOLOGIA 

O PES é um problema essencialmente dinâmico e de natureza não-determinística. 

Portanto, devido aos altos custos de investimento e importância da subtransmissão 

para o sistema como um todo, ferramentas e modelos têm sido desenvolvidos para 

auxiliar no planejamento com incertezas. 

Definir o conceito básico de incerteza é o primeiro passo para incluir essa 

abordagem no PES. A incerteza é definida como uma condição onde é impossível 

descrever exatamente o estado atual ou futuro do sistema [VWRB16]. As incertezas 

aleatórias e epistêmicas, abordadas em [BH08a] fornecem outros fundamentos para 

o PES através da avaliação da confiabilidade sob imprecisões. 

Como descrito em [BH08a], a incerteza surge devido ao sistema poder se comportar 

de diversas formas. Na avaliação da confiabilidade, a falha e reparo de 

equipamentos são processos aleatórios e trazem consigo, incertezas aleatórias ao 

sistema. Além disso, conforme descrito anteriormente, uma base não caracterizada 

de dados dos equipamentos traz ainda mais indefinições para o PES. 

Dessa forma, a metodologia desse trabalho propõe uma maneira alternativa de 

considerar incertezas na avaliação da confiabilidade de sistemas como auxílio no 

PES. Uma representação dos dados estocásticos dos equipamentos por intervalos 

permite estimar os limites que um indicador de confiabilidade pode assumir mediante 

incertezas. Com isso, é possível estimar intervalos para índices importantes no 

processo de tomada de decisão, como a LOLC. 

3.1  Planejamento Dinâmico sob Incertezas Internas 

O PES exige diversos estudos, de modo a suprir o aumento na demanda ao menor 

custo de investimento, assegurando níveis de qualidade adequados de 

fornecimento. No planejamento dinâmico, o principal objetivo é definir não somente 

onde os reforços devem ser alocados, mas também o momento mais oportuno para 

que tais investimentos sejam realizados, de modo que os crescimentos contínuos de 

geração e carga sejam otimizados  [S07]. 
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A consideração da confiabilidade no planejamento da expansão pode ser realizada 

como restrição ou como parte da função objetivo. No primeiro caso, são analisadas 

somente as soluções (alternativas de expansão) que apresentarem níveis de 

confiabilidade dentro de valores previamente especificados. No segundo caso, o 

valor da confiabilidade é inserido na função objetivo. Desta forma, o valor da 

confiabilidade é inserido no custo total das alternativas. 

A confiabilidade pode ainda ser considerada “a priori”, em que é avaliada para todas 

alternativas geradas durante a busca, o que é inviável do ponto de vista 

computacional, ou “a posteriori”, em que se avalia a confiabilidade para as melhores 

alternativas definidas pelo processo de otimização. 

A formulação do problema de otimização para o planejamento dinâmico, 

amplamente discutido em [S07], não constitui tema deste trabalho, sendo 

apresentado aqui o modelo matemático, cuja função objetivo é minimizar os custos 

de investimento e perdas, conforme Equação 3.1: 

 
𝑀𝑖𝑛𝑘 {𝑉𝑃

𝑘 = ∑
𝑆𝑖
𝑘 

(1 + 𝑡𝑥)𝑖

𝑁𝑦

𝑖=1

} 3.1 

Dessa forma, 𝑉𝑃
𝑘 representa o valor presente dos custos de investimento realizados 

na sequência 𝑘 e a constante 𝑡𝑥 representa a taxa de interesse considerada. Cada 

𝑆𝑖
𝑘 representa o custo de investimento devido aos reforços do ano 𝑖 considerando a 

sequência 𝑘. 

Tendo em vista a consideração das incertezas internas (ou aleatórias) relacionadas 

às disponibilidades dos equipamentos, o custo da confiabilidade é inserido na função 

objetivo através da LOLC. Diversos trabalhos encontrados na literatura abordam o 

custo da confiabilidade do planejamento de sistemas [MRLR08], [LMR08], [LAF07], 

[MWRS06], [PML07]. Com a inclusão do custo da confiabilidade “a posteriori”, o 

problema de expansão dinâmica da subtransmissão para um dado horizonte de Ny 

anos, pode ser resolvido pela função objetivo dada pela Equação 3.2: 
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𝑀𝑖𝑛𝑘 {𝑉𝑃

𝑘 = ∑
(𝑆𝑖

𝑘 + 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖
𝑘)

(1 + 𝑡𝑥)𝑖

𝑁𝑦

𝑖=1

} 3.2 

Onde cada 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖
𝑘 representa o custo total de interrupção do sistema, obtido para o 

ano 𝑖 considerando a sequência 𝑘. Este termo pode ser obtido pela Equação 3.3: 

 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖
𝑘 = 𝐸𝐸𝑁𝑆𝑖

𝑘 × 𝐶𝑖𝑛𝑡 3.3 

Sendo 𝐸𝐸𝑁𝑆𝑖
𝑘  a energia esperada não suprida no ano 𝑖 para a sequência 𝑘, em 

MWh, e 𝐶𝑖𝑛𝑡 o custo unitário de interrupção em R$/MWh. 

Essa abordagem considera o valor da confiabilidade durante todo o processo de 

busca das alternativas de expansão. Na Figura 3-1 vê-se a relação entre as curvas 

de custo e confiabilidade. Além disso, percebe-se que uma maior confiabilidade 

(menor custo de interrupção) é obtida com um aumento no custo de investimento.  

 

Figura 3-1: Confiabilidade e os Custos Totais do sistema 

Dessa forma, o custo total de expansão será composto pela soma desses dois 

custos, representados por uma curva cujo mínimo representa o ponto ótimo de 

confiabilidade. Ao incluir as perdas, o custo de expansão para uma dada sequência 

𝑘 para um ano 𝑖 será dado pela Equação 3.4 [MRLR08]: 

Confiabilidade

C
u
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o

s

Custo de Interrupção

Custo de Investimento

Custo Total
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𝑆𝑖
𝑘 = ∑𝐶𝑖𝑛𝑣𝑖

𝑁𝑦

𝑗=1

𝑀𝑖,𝑗
𝑘 + 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑖

𝑘 + 𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖
𝑘 3.4 

Onde 𝐶𝑖𝑛𝑣𝑖 representa o custo de investimento por unidade de transmissão (circuito) 

nova 𝑗; 𝑀𝑖,𝑗
𝑘  é o número de unidades alocadas no ramo 𝑗, para o ano 𝑖 da sequência 

𝑘; 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑘 representa o custo de perdas no ano 𝑖 e sequência 𝑘 e, finalmente, 

𝐿𝑂𝐿𝐶𝑖
𝑘, o custo de interrupção para o ano 𝑖 da sequência 𝑘. 

Metodologias que permitam considerar ao máximo as incertezas inerentes aos 

sistemas são de grande importância para os estudos de planejamento. Portanto, no 

item seguinte é demonstrada a metodologia abordada neste trabalho de inserção de 

imprecisões nos parâmetros estocásticos por meio de intervalos para obtenção dos 

índices de confiabilidade. 

3.2 Análise da Confiabilidade por Intervalos 

Os dados estocásticos são comumente representados em estudos de confiabilidade 

por um valor médio, conhecido de seus históricos de operação. Entretanto, sabe-se 

que nem sempre essas informações são precisas. Dessa forma, a taxa de falha e o 

tempo médio de reparo são representados como intervalos, cujos limites 

necessariamente contenham seu valor desconhecido frente à incerteza considerada. 

A representação dessas variáveis é definida pela equação 3.5 e 3.6: 

 𝜆 = [𝜆 ;  𝜆] 3.5 

 𝑀𝑇𝑇𝑅 = [𝑀𝑇𝑇𝑅 ; 𝑀𝑇𝑇𝑅] 3.6 

Portanto, ao considerar incerteza nesses parâmetros por meio de intervalos, a 

equação que fornece a FOR (indisponibilidade) dos equipamentos, será obtida por 

meio das operações intervalares descritas na seção 2.4. Assim, a indisponibilidade é 

definida por um intervalo, conforme equação 3.7: 
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𝐹𝑂𝑅 = 

[𝜆 ;  𝜆]

[𝜆 ; 𝜆] + [𝜇 ; 𝜇]
 3.7 

Sendo: 

 
[𝜇 ; 𝜇] =  

1

[𝑀𝑇𝑇𝑅 ; 𝑀𝑇𝑇𝑅]
 ×  8.760 horas 3.8 

Exemplo 3.1 – Aplicação da Metodologia no método de Enumeração 

Sejam três equipamentos com 𝐹𝑂𝑅1 = 𝐹𝑂𝑅2 = 𝐹𝑂𝑅3  = 0,02. Dada uma incerteza 

arbitrária de 10% para os dados de falha desses equipamentos, o cálculo da função 

teste da LOLP para o estado em que os três equipamentos operam será dado por: 

𝐹(1,1,1) = (1 − 𝐹𝑂𝑅1) × (1 − 𝐹𝑂𝑅2) × (1 − 𝐹𝑂𝑅3); 

𝐹(1,1,1) = (1 − [0,018 ; 0,022]) × (1 − [0,018 ; 0,022]) × (1 − [0,018 ; 0,022]); 

𝐹(1,1,1) = [0,9354 ; 0,9469] 

Da mesma forma, para o estado em que os três equipamentos estão em falha, tem-

se: 

𝐹(0,0,0) = (𝐹𝑂𝑅1) × (𝐹𝑂𝑅2) × (𝐹𝑂𝑅3); 

𝐹(0,0,0) = ([0,018 ; 0,022]) × ([0,018 ; 0,022]) × ([0,018 ; 0,022]); 

𝐹(0,0,0) = 10−4 × [0,0583 ; 0,1065] 

3.3  Simulação Monte Carlo Intervalar 

Devido à complexidade da análise da confiabilidade de sistemas compostos de 

geração e transmissão, métodos analíticos como a Enumeração de Estados tornam-

se inviáveis para obtenção dos índices. Nesse caso, os métodos de simulação 

descritos no capítulo 2 assumem um papel importante na obtenção desses 

indicadores, necessários para inserção no custo da confiabilidade no PES.  
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A Simulação Monte Carlo é por essência, um método de tratamento de incertezas 

bastante utilizado na literatura para estimação de índices de confiabilidade. 

Entretanto, a incerteza considerada neste trabalho, referente aos dados 

estocásticos, tradicionalmente não é representada pelos modelos convencionais, 

que utilizam valores médios dos parâmetros em seus processos de convergência. 

É proposto então a consideração de incertezas nos dados por intervalos na 

Simulação Monte Carlo não sequencial, denominada neste trabalho por Simulação 

Monte Carlo Intervalar (SMCI). Nessa abordagem, sorteia-se um percentual de 

incerteza em cada equipamento para obtenção dos intervalos de λ e MTTR. Por se 

tratar de um método de simulação, essa incerteza varia aleatoriamente, assumindo a 

cada iteração, valores entre zero e o valor adotado. 

Os parâmetros λ e 𝜇 são variáveis aleatórias, dadas por 𝜆 =  𝐹−1(𝑢𝑖) e 𝜇 =  𝐹−1(𝑢𝑗). 

Uma maneira de representar suas incertezas por intervalos pode ser vista na Figura 

3-2, que representa a função distribuição acumulada (CDF), dos limites inferior e 

superior para λ (𝐹(𝜆)), onde ui é um número aleatório que segue uma distribuição 

uniforme no intervalo [0,1].         

 

Figura 3-2: Distribuição acumulada para λ por intervalos 

No gráfico da Figura 3-2, 𝑤𝑖 representa o percentual sorteado que define o diâmetro 

do intervalo da incerteza para um sorteio da SMCI. Dessa forma, 𝑤𝑖 pode ser 

entendido como a distância entre as CDF’s referentes aos limites inferior e superior 
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de λ, que assume valores distintos a cada sorteio. Essa análise é estendida para µ, 

de modo a obter MTTR. 

A inserção da incerteza na SMCI é feita no passo b) do algoritmo descrito na seção 

2.3.1.2, referente à amostragem dos estados, através dos limites obtidos para as 

disponibilidades dos equipamentos em função de lambda e MTTR intervalares, 

conforme Figura 3-2. Dessa forma, as funções teste são calculadas para um 

intervalo e, ao final do processo de convergência, os índices são apresentados por 

seus respectivos valores mínimo e máximo. O fluxograma da Figura 3-3 apresenta 

os passos da metodologia abordada. 

Início

Seleção de 
Estados

Sorteio de 
incerteza
( λ; MTTR)

Análise de 
adequação do 

Estado 
selecionado

Limites 
operativos 
violados?

Cálculo dos 
Intervalos para 
os índices de 

Confiabilidade

Análise de 
Convergência

Simulação 
Convergiu?

Análise de Medidas 
Corretivas

N = N + 1

FIM

NãoNão

Sim
Redespacho de 

Potência
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Fluxo nas Linhas e 
Transformadores

Tensão
Ilhamento de Cargas

Sim

 

Figura 3-3: Fluxograma para SMCI 



39 
CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

O método de SMCI proposto é aplicado na Seção 3.4 em um exemplo para 

demonstrar sua consistência com os métodos intervalares de consideração de 

incertezas. 

3.4 Validação da Metodologia 

Para fins de demonstração, foram obtidos para uma simulação de confiabilidade, 

intervalos para os índices LOLP e EPNS de um sistema hipotético, por meio da 

metodologia proposta e por uma simulação convencional, que não considera 

incerteza nos dados estocásticos dos equipamentos. Para a simulação 

convencional, foram obtidos intervalos com níveis de confiança de 50%, 90%, 95%, 

99% e 99,8%, conforme a Tabela 3-1. 

Tabela 3-1: Comparação entre SMCI e método convencional 

 
LOLP EPNS 

SMCI [0,034700  ;  0,042400] [1,7770  ;  2,1950] 

SMC IC50% [0,036770  ;  0,036785] [1,8740  ;  1,8750] 

SMC IC90% [0,036758  ;  0,036796] [1,8733  ;  1,8757] 

SMC IC95% [0,036755  ;  0,036800] [1,8731  ;  1,8759] 

SMC IC99% [0,036748  ;  0,036807] [1,8726  ;  1,8764] 

SMC IC99,8% [0,036742  ;  0,036813] [1,8722  ;  1,8767] 

Os limites apresentados na Tabela 3-1 para SMC convencional foram obtidos a 

partir da probabilidade do intervalo de confiança conter o valor verdadeiro do 

parâmetro, ou seja, de que o valor apresentado esteja correto. Dada uma população 

suficientemente grande de amostras, essa probabilidade é dada pela Equação 3.9: 

 P (x-zα
2

σ

√n
  ≤  μ ≤ x + zα

2

σ

√n
) = 1-α 3.9 

 O intervalo de confiança é dado pela Equação 3.10: 

 [x − zα
2

σ

√n
  ;  x + zα

2

σ

√n
] 3.10 
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Onde 𝑥 é a média amostral, 𝜎 é o desvio padrão, 𝑛 é o número de amostras e 𝛼 é o 

nível de confiança adotado. O valor de 𝑧𝛼
2
 é obtido por meio de uma tabela estatística 

de distribuição normal. 

Tanto os resultados obtidos pela SMCI, como da SMC convencional convergem com 

uma incerteza natural do processo de simulação. Entretanto, apenas o método SMCI 

considera a variação dos parâmetros estocásticos ao longo de todo o processo de 

convergência. No gráfico da Figura 3-4 estão apresentados os limites inferior e 

superior dos níveis de confiança percentuais considerados para o índice EPNS: 

 

Figura 3-4: Intervalos para SMC convencional 

Nota-se que os intervalos obtidos pela metodologia proposta contêm os intervalos 

descritos pelo método convencional, portanto se justifica pelo Princípio Fundamental 

da AI descrito no item 2.4.4. Além disso, percebe-se que um aumento do percentual 

de confiança naturalmente eleva a amplitude do intervalo fornecido pelo método de 

SMC convencional. Entretanto, mesmo níveis de confiança próximos de 100% não 

são capazes de incorporar os resultados obtidos pela SMCI. A Figura 3-5 apresenta 

o processo de convergência da EPNS para a simulação descrita anteriormente, pelo 

método proposto e pelo método tradicional. Percebe-se que o intervalo de incerteza 

fornecido pelo método tradicional está contido no intervalo obtido pelas técnicas 
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intervalares, mas como seus limites não consideram incerteza nos dados, justifica-se 

os diâmetros menores.  

 

Figura 3-5: Processo de convergência por intervalos 

Portanto, observa-se que a incerteza fornecida pelo método tradicional não é 

suficiente para absorver as incertezas provocadas pelas inerentes imprecisões dos 

dados estocásticos dos equipamentos. Logo, a metodologia proposta possibilita a 

inclusão de novos parâmetros para obtenção dos índices de confiabilidade via SMC. 

É importante ressaltar que a consideração dessa incerteza acarreta em um esforço 

computacional adicional, visto que os limites inferiores dos parâmetros dos 

equipamentos induzem a eventos de falha mais raros, portanto, as simulações 

necessitam de mais estados para convergir. A Figura 3-6 apresenta o aumento no 

número de estados necessários, bem como o acréscimo percentual no tempo de 

simulação para o sistema descrito na Tabela 3-1, em função da incerteza adotada. 

Evidentemente, quanto maior a imprecisão a ser considerada, mais demorado é o 

processo de convergência. 

Para análise da incerteza em função dos limites superiores dos parâmetros de falha 

e reparo, o comportamento observado será o oposto, ou seja, diminui-se o número 

de estados e o tempo de simulação. Isso ocorre devido ao aumento da probabilidade 

de ocorrência de eventos de falha, visto que os equipamentos apresentam maiores 

valores para λ. Entretanto, faz-se necessário conhecer o acréscimo de esforço 
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computacional necessário para obtenção dos resultados pela metodologia proposta, 

advindo dos cálculos a partir dos limites inferiores. Além disso, tal esforço depende 

diretamente das características de cada sistema avaliado, determinado pelo seu 

porte e da confiabilidade de seus equipamentos. 

 

Figura 3-6: Esforço computacional para SMCI 

Por fim, ao considerar técnicas intervalares, o diâmetro de um intervalo solução é o 

indicativo da influência da incerteza do dado no resultado final. Dessa forma, é 

importante que a metodologia utilizada forneça soluções com os menores diâmetros 

possíveis, já que essa variável diz respeito à dimensão da incerteza. Na análise 

proposta, que considera imprecisão nos dados para obtenção dos custos de 

interrupção, soluções com menores diâmetros apresentam menores incertezas para 

a LOLC. Essa análise e aplicação do método de SMCI são explorados na obtenção 

de alternativas de expansão de sistemas de subtransmissão frente a tais 

imprecisões, no capítulo seguinte.     
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4 APLICAÇÕES E RESULTADOS 

Neste capítulo serão analisadas as imprecisões dos dados dos equipamentos com 

base na metodologia proposta, bem como seu reflexo nos índices de desempenho 

dos sistemas, priorizando a análise do custo da confiabilidade, a partir da LOLC, 

apresentada anteriormente. Essa análise tem um papel importante na avaliação dos 

diâmetros de incerteza dos custos relacionados à expansão de sistemas frente às 

imprecisões de dados estocásticos. 

A aplicação da metodologia foi proposta na estimação de índices para o Sistema 

Teste (6 barras), Pirapora 2 e Noroeste, sendo esses dois últimos, sistemas reais de 

subtransmissão que fazem parte da rede da Concessionária de Energia de Minas 

Gerais, CEMIG. Os dados referentes a estes sistemas são de domínio público e 

foram extraídos de [S07].  

Foram adotados percentuais de incerteza de 1 a 25% nos parâmetros λ (taxa de 

falha) e MTTR (tempo médio de reparo) dos equipamentos de geração e 

transmissão dos sistemas. Tais percentuais, já abordados em trabalhos como [O96], 

impactam significativamente nos limites admissíveis para os índices e podem 

apresentar soluções alternativas para a definição de reforços destes sistemas. Seus 

resultados são apresentados nos itens seguintes. 

 

4.1  Sistema Teste 

O sistema Teste, representado pela Figura 4-1, possui 6 barras, sendo 3 de geração 

e 3 de carga. Considerando o ano inicial como referência, possui 260 MW de 

capacidade instalada e pico de carga de 210 MW. Na Tabela 4-1 e Tabela 4-2 são 

apresentados seus dados determinísticos e estocásticos. 
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Figura 4-1: Sistema Teste 

 

Tabela 4-1: Dados de barra do Sistema Teste 

Barra 
Cap. 

Max.(pu) 
Custo 
R$/MW 

λ (falhas 
por ano) 

MTTR 
(h) 

Carga 
(pu) 

1 1,20 25,00 7,00 20,00 - 
2 0,70 15,00 10,00 40,00 - 
3 0,70 35,00 10,00 40,00 - 
4 - - - - 0,70 
5 - - - - 0,70 
6 - - - - 0,70 

 

Tabela 4-2: Dados de circuitos do Sistema Teste 

Barras 
Reatância 

(pu) 

Cap. 
Max. 
(pu) 

λ (falhas 
por ano) 

MTTR (h) 

1 2 0,2 0,5 1 10 

1 4 0,2 0,5 1 10 

1 5 0,3 0,4 1,5 10 

2 3 0,25 0,4 1,25 10 

2 4 0,1 0,8 0,5 10 

2 5 0,3 0,4 1,5 10 

2 6 0,2 0,5 1 10 

3 5 0,26 0,4 1,18 10 

3 6 0,1 0,8 0,5 10 

4 5 0,4 0,3 2 10 

5 6 0,3 0,4 1,5 10 
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As colunas “λ (falhas/ano)” e “MTTR (h)” das Tabela 4-1 e Tabela 4-2 referem-se às 

taxas de falha (ocorrências por ano) e tempo médio de reparo (horas) dos 

equipamentos de geração e transmissão, respectivamente. Em relação aos 

equipamentos de geração, foram utilizados dados estocásticos similares a valores 

típicos encontrados em unidades geradoras de sistemas reais. 

O horizonte de planejamento adotado é de 8 anos, com um aumento anual de 25% 

na carga e na geração em relação ao ano de referência (52,5 MW e 65MW, 

respectivamente). A Tabela 4-3 apresenta tais previsões de capacidade e geração 

para o horizonte considerado. 

Tabela 4-3: Previsão de Capacidade e Geração para o Sistema Teste 

Geração/Carga prevista (MW) 

Barra 
Ano 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Geração 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0 330,0 360,0 

2 Geração 70,0 87,5 105,0 122,5 140,0 157,5 175,0 192,5 210,0 

3 Geração 70,0 87,5 105,0 122,5 140,0 157,5 175,0 192,5 210,0 

4 Carga 70,0 87,5 105,0 122,5 140,0 157,5 175,0 192,5 210,0 

5 Carga 70,0 87,5 105,0 122,5 140,0 157,5 175,0 192,5 210,0 

6 Carga 70,0 87,5 105,0 122,5 140,0 157,5 175,0 192,5 210,0 

Total 
Geração 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 

Carga 210,0 262,5 315,0 367,5 420,0 472,5 525,0 577,5 630,0 

 

Para a avaliação da confiabilidade foi utilizada a curva de carga horária do sistema 

IEEE-RTS (IEEE Reability Test System) [I79] na obtenção de todos os índices do 

sistema Teste. No cálculo da LOLC foi utilizado o valor de 1.500,00 R$/MWh para o 

custo unitário de interrupção. Além disso, com o objetivo de fornecer uma análise 

econômica do planejamento, em relação ao custo de investimento, perdas e da 

confiabilidade, os valores presentes das alternativas utilizam uma taxa de desconto 

de 10% ao ano. 

 

É importante ressaltar que a metodologia de definição dos reforços candidatos foi 

abordada em [S07] e não constitui como estudo deste trabalho, sendo apenas 

apresentados os custos relacionados às sequências formadas por suas 

configurações nos sistemas aqui descritos. 
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A Tabela 4-4 apresenta as cinco melhores sequências descritas em [S07] para a 

priorização do ano 8, ou seja, as sequências de reforços geradas são obtidas a partir 

das soluções para este ano, sendo destacada a melhor. Tais custos, em Valor 

Presente (VP), são aqui definidos como “custos médios” ao se referirem aos 

resultados obtidos a partir de dados estocásticos fixos, ou seja, sem consideração 

de incerteza. Estes resultados servirão de base para avaliar o impacto da incerteza 

dos dados nos custos totais obtidos. 

Tabela 4-4: Custo Total Médio (VP) das Sequências – Sistema Teste 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Cálculo das Incertezas para a LOLC – Sistema Teste 

 

Utilizando o método de SMCI descrito anteriormente, os resultados são apresentados 

da seguinte forma: i) intervalos para a LOLC, em função da incerteza; ii) análise de 

robustez das alternativas pelo diâmetro dos intervalos; iii) verificação do impacto da 

incerteza para a sequência de menor custo total. 

 

Uma maneira de analisar incertezas por AI é avaliar o diâmetro do intervalo 

oferecido pela metodologia proposta. Intervalos com diâmetros grandes trazem 

consigo incertezas maiores, pois a variável em questão pode assumir qualquer valor 

dentro dos limites fornecidos. Portanto, pelo Princípio Fundamental da AI [MKC09], 

melhores soluções apresentam intervalos de menor diâmetro, ou seja, oferecem o 

menor intervalo que necessariamente, contém a solução. O diâmetro do intervalo é 

calculado conforme item 2.4.3.6. 

 

 

Custo Total Médio (106 R$) - VP 

Sequência Investimento Perdas LOLC TOTAL 

1 202,43 27,53 62,212 292,18 

2 204,76 27,47 62,668 294,90 

3 204,53 27,50 63,907 295,94 

4 204,53 27,52 62,926 294,97 

5 206,86 27,50 61,423 295,78 



47 
CAPÍTULO 4 – APLICAÇÕES E RESULTADOS 

i) Intervalos para a LOLC 

 

Os limites obtidos pela metodologia proposta para a LOLC considerando alguns 

percentuais de incerteza são apresentados na Tabela 4-5 para o Sistema Teste.  

Tabela 4-5: Intervalos para LOLC (VP)– Sistema Teste 

 

 

 

 

Ao observar os valores fornecidos pela Tabela 4-6, referente aos diâmetros dos 

intervalos obtidos, percebe-se que a sequência 5 se mantém como a de menor custo 

de confiabilidade, pois apresenta o menor diâmetro para a LOLC nos percentuais de 

incerteza considerados. 

 

Tabela 4-6: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Teste 

Incerteza 
Diâmetro do Intervalo (106 R$) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

5% 6,43 6,47 6,40 6,37 6,02 

10% 12,39 12,61 12,83 12,30 12,05 

15% 18,79 18,86 18,71 18,36 17,57 

20% 24,16 24,38 24,11 23,89 22,80 

25% 30,93 31,18 31,12 30,67 29,26 

 

ii) Análise do diâmetro dos Intervalos 

 

Os intervalos de incerteza obtidas para as sequências são avaliados em função de 

seus diâmetros, de modo a definir a alternativa mais robusta frente às imprecisões 

dos dados estocásticos. A Figura 4-2 apresenta o crescimento dos diâmetros em 

função dos percentuais de incerteza considerados. 

 

Incerteza 
LOLC (106 R$) - VP 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

5% [59,63 ; 66,06] [60,14 ; 66,61] [61,11 ; 67,51] [60,17 ; 66,55] [58,82 ; 64,83] 

10% [56,75 ; 69,14] [57,11 ; 69,72] [58,05 ; 70,88] [57,34 ; 69,64] [55,98 ; 68,03] 

15% [53,87 ; 72,66] [54,32 ; 73,18] [55,48 ; 74,19] [54,61 ; 72;97] [53,29 ; 70,86] 

20% [51,25 ; 75,41] [51,61 ; 75,98] [52,66 ; 76,77] [51,73 ; 75,62] [50,68 ; 73,47] 

25% [48,57 ; 79,50] [49,00 ; 80,18] [49,65 ; 80,77] [48,95 ; 79,62] [48,19 ; 77,45] 
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Figura 4-2: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Teste 

Como observado na Tabela 4-5, a sequência 5 se apresenta com o menor intervalo 

para a LOLC. Além disso, sua robustez pode ser verificada pelo gráfico da Figura 

4-2, visto que o aumento da incerteza não interfere na decisão de escolha da 

sequência para a maioria dos percentuais de incerteza adotados. 

 

A Tabela 4-7 apresenta os desvios padrão encontrados para os diâmetros de cada 

alternativa para incertezas de 1 a 25%. A alternativa com menor desvio padrão 

apresenta menores variações entre seus diâmetros, ou seja, os intervalos de 

incerteza variam menos de tamanho frente ao aumento da imprecisão nos dados. 

 

Tabela 4-7: Desvio Padrão para os Intervalos – Sistema Teste 

Desvio Padrão (σ) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

9,134 9,183 9,019 8,934 8,501 

 

Assim, do ponto de vista da consideração de incerteza nos dados estocásticos, a 

sequência 5 se mantém como a melhor, pois apresenta menor impacto no custo de 

confiabilidade frente às variações dos parâmetros. Portanto, a alternativa escolhida 
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não é alterada, de modo que a metodologia reforça os fundamentos na tomada de 

decisão por parte do planejador. 

 

A Figura 4-3 apresenta os limites de LOLC da sequência 5 para as imprecisões 

adotadas. O comportamento ligeiramente linear observado condiz com sua menor 

susceptibilidade a variações do custo em função do aumento da incerteza nos 

parâmetros, como constatado anteriormente. 

 

Figura 4-3: Limites inferior e superior para LOLC – sequência 5 

É importante ressaltar que a consideração da incerteza nos parâmetros influencia na 

maneira com a qual os equipamentos falham. Em sistemas com um conjunto de 

equipamentos com dados estocásticos semelhantes, como o Sistema Teste, essa 

consideração de incerteza proporciona uma análise mais realista dos custos 

associados, embora não altere significativamente a ordem de decisão entre as 

alternativas de expansão. 

Em sistemas onde os equipamentos adicionados têm impactos mais severos na 

confiabilidade, além de permitir uma análise mais completa acerca dos custos 

envolvidos, a ordem de decisões pode ser modificada. Esta situação pode ocorrer 

mais frequentemente em sistemas com menor nível de redundância, como os 

sistemas de subtransmissão. 
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iii) Impacto da incerteza para a sequência de menor custo total 

 

Ao somar os custos de investimento e perdas ao custo de confiabilidade, a 

sequência 1 irá apresentar o menor custo total. Isto se deve ao fato de que os custos 

de investimento são muito maiores que os custos de perda e de confiabilidade. Além 

disso, maiores investimentos no sistema implicam em menores índices de perda de 

carga. Portanto, ao considerar todos os custos envolvidos, a sequência 1 é 

escolhida, embora de acordo com a Tabela 4-7, seja a segunda alternativa mais 

suscetível às perturbações causadas pela imprecisão nos dados. 

A fim de demonstrar a não linearidade entre a incerteza e seu impacto no intervalo 

encontrado, a Tabela 4-8 apresenta os percentuais referentes aos limites inferior e 

superior da sequência 1 em torno do valor médio da LOLC para até 25% de 

imprecisão nos dados. 

Tabela 4-8: Percentuais da LOLC em relação à média – Sistema Teste 

Percentual da LOLC (25% de incerteza) 
Ano Min (%) Max (%) 

8 81,16 132,59 
7 76,23 125,26 
6 80,95 124,13 
5 75,78 124,76 
4 79,49 126,87 
3 72,77 134,72 
2 79,63 129,43 
1 73,72 138,89 

 

Considerando os oito anos do horizonte de planejamento adotado, percebe-se que 

os intervalos obtidos fornecem custos para a LOLC que podem variar de ~73% a 

~139% do valor médio da Tabela 4-4, o que demonstra uma não linearidade entre o 

custo conhecido e o calculado para o percentual de incerteza adotado. 

4.2  Sistema Pirapora 2 

 

O sistema Pirapora 2 é também utilizado para validação da metodologia e 

apresentação da influência de imprecisões nos dados para a obtenção de 
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alternativas de expansão. Neste caso, o estudo proposto em [S07] visa a 

interligação da subestação PRRD (Pirapora 2) à malha de 138 KV, que atende a 

região de Várzea da Palma, Pirapora e Montes Claros, em MG. A Figura 4-4 

apresenta o diagrama deste sistema. 

 

 

Figura 4-4: Sistema Pirapora 2 

 

A seguir, são apresentados na Tabela 4-9 e Tabela 4-10 os dados determinísticos e 

estocásticos relacionados a esse sistema, considerando uma potência base de 100 

MVA. 

Tabela 4-9: Dados de barra do Sistema Pirapora 2 

Subestação 
Geração 

(MW) λ (falhas 
por ano) 

MTTR 
(h) 

Carga 
(MW) 

UHTM  Usina de Três Marias 9999 0,0000 - 155 

BTZ  Buritizeiro -  -  - 40 

PRRU  Pirapora 1 -  -  - 230 

PRRD  Pirapora 2 -  -  - - 

VZPU  Várzea de Palma 1 -  -  - 140 

MCLU  Montes Claros 1 -  -  - 50 

MCLD  Montes Claros 2 -  -  - 245 

UHIRP  Usina de Irapé 250 4,4694 40 - 
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Tabela 4-10: Dados de circuitos do Sistema Pirapora 2 

Circuitos 

Reatância (pu) 
Cap. Max.  

(MW) 

λ 
(falhas 

por 
ano) 

MTTR 
(h) De Para 

2 3 0,0439 125 0,7366 2,958 

2 9 0,3191 125 4,8286 2,958 

3 6 0,3963 125 6,9973 2,958 

3 10 0,0983 73 1,7206 2,958 

6 10 0,4216 73 5,492 2,958 

6 11 0,0281 125 0,4501 2,958 

9 10 0,2374 125 4,6899 2,958 

1 5 0,0318 800 2,0676 3,142 

4 5 0,0111 800 0,6858 3,142 

5 7 0,0484 800 2,618 3,142 

7 8 0,0502 800 3,6867 3,142 

1 9 0,0771 150 0,8293 36,26 

1 9 0,0771 150 0,8293 36,26 

4 12 0,0436 150 0,8293 36,26 

5 10 0,05 150 0,8293 36,26 

5 10 0,05 150 0,8293 36,26 

5 10 0,05 150 0,8293 36,26 

7 11 0,05 150 0,8293 36,26 

7 11 0,05 150 0,8293 36,26 

7 11 0,05 150 0,8293 36,26 

 

Para expansão do sistema, foi considerado um horizonte de planejamento de 10 

anos (2005 a 2015) e uma taxa de crescimento anual de geração/carga de 5%. A 

Tabela 4-11 apresenta a capacidade de geração e o pico de carga para cada dois 

anos do horizonte considerado. 

Tabela 4-11: Previsão de Capacidade e Geração para o Sistema Pirapora 2 

Geração/Carga prevista (MW) 

Barra   2005 2007 2009 2011 2013 2015 

1 Geração  9999,0 9999,0 9999,0 9999,0 9999,0 9999,0 

2 Carga  36,3 40,0 44,1 48,6 53,6 59,1 

3 Carga  208,6 230,0 253,6 279,6 308,2 339,8 

6 Carga  45,4 50,0 55,1 60,8 67,0 73,9 

8 Geração  226,8 250,0 275,6 303,9 335,0 369,4 

9 Carga  140,6 155,0 170,9 188,4 207,7 229,0 

10 Carga  127,0 140,0 154,4 170,2 187,6 206,8 

11 Carga  222,2 245,0 270,1 297,8 328,3 362,0 

Total 
Geração  10225,8 10249,0 10274,6 10302,9 10334,0 10368,4 

Carga  780,0 860,0 948,2 1045,3 1152,5 1270,6 
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Devido à dificuldade de se obter a curva de carga horária para o Sistema Pirapora 2, 

utilizou-se nas simulações para cálculo dos índices de confiabilidade, a carga pico 

do sistema [S07]. A Tabela 4-12 apresenta as cinco melhores sequências 

encontradas com seus respectivos custos de investimento, perdas e LOLC, em valor 

presente [S07]. A sequência de menor custo total é destacada a seguir. 

 

Tabela 4-12: Custo Total Médio (VP) das Sequências – Sistema Pirapora 2 

Custo Total Médio (106 R$) - VP 

Sequência Investimento Perdas LOLC Total 

1 13,24 33,84 61,67 108,75 

2 13,87 33,80 59,01 106,68 

3 13,68 33,76 62,03 109,47 

4 14,28 33,84 61,57 109,69 

5 14,79 34,27 62,77 111,83 

 

4.2.1 Cálculo das Incertezas para a LOLC– Pirapora 2 

 

i) Intervalos para a LOLC 

 

A metodologia de análise de incertezas é aplicada ao Sistema Pirapora 2 e os 

intervalos para a LOLC são apresentados na Tabela 4-13 para percentuais de 5 a 

25% de incerteza. 

 

Tabela 4-13: Intervalos para LOLC (VP) – Sistema Pirapora 2 

Incerteza 
LOLC (106 R$) - VP 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

5% [60,30 ; 62,86] [57,53 ; 60,50] [60,76 ; 63,38] [60,40 ; 63,05] [61,21 ; 63,92] 

10% [58,89 ; 64,60] [56,11 ; 61,69] [59,54 ; 64,64] [58,96 ; 64,45] [59,98 ; 65,71] 

15% [56,89 ; 66,51] [54,16 ; 64,50] [57,41 ; 66,61] [57,09 ; 66,39] [58,07 ; 67,58] 

20% [55,11 ; 68,73] [52,62 ; 66,03] [55,45 ; 68,26] [55,31 ; 67,95] [56,42 ; 69,47] 

25% [53,66 ; 70,41] [50,48 ; 68,21] [54,32 ; 70,31] [54,07 ; 69,66] [54,97 ; 71,40] 
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Na Tabela 4-14, os diâmetros dos intervalos encontrados demonstram um 

comportamento diferente do encontrado para o Sistema Teste. A sequência 2, que 

apresenta menor custo médio para LOLC, não é a que apresenta os menores 

diâmetros para as incertezas consideradas, sendo isso observado na sequência 4. 

 

Tabela 4-14: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Pirapora 2 

Incerteza 
Diâmetro do Intervalo (106 R$) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

5% 2,56 2,96 2,62 2,65 2,71 

10% 5,71 5,58 5,10 5,49 5,74 

15% 9,62 10,34 9,20 9,30 9,51 

20% 13,62 13,41 12,81 12,64 13,05 

25% 16,75 17,73 15,99 15,59 16,43 

 

A maneira como os diâmetros de incerteza aumentam é uma informação importante 

a respeito da robustez das alternativas, como já foi avaliado para o Sistema Teste. 

Com os resultados acima, é possível perceber que a sequência que apresenta 

menor custo médio não necessariamente, é a mais robusta quando os dados de 

seus equipamentos são sujeitos a incertezas. 

 

 

i) Análise do diâmetro dos Intervalos 

 

Os diâmetros dos intervalos obtidos são avaliados de forma a definir as sequências 

mais robustas quando seus equipamentos estão submetidos às incertezas dos 

parâmetros.  O gráfico da Figura 4-5 ilustra o comportamento destes diâmetros para 

os intervalos obtidos para as cinco sequências do sistema Pirapora 2. 
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Figura 4-5: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Pirapora 2 

 

A Figura 4-5 permite visualizar que as sequências 3 e 4 são mais robustas que a 

sequência 2, conforme demonstrado anteriormente. Na Tabela 4-15, os desvios 

padrão encontrados para os diâmetros das sequências confirmam este 

comportamento, ou seja, a sequência 2, embora apresente menor custo médio, está 

mais suscetível às variações dos parâmetros estocásticos.  

 

Tabela 4-15: Desvio Padrão para os Intervalos – Sistema Pirapora 2 

Desvio Padrão (σ) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5 

5,281 5,288 4,938 4,792 5,203 

 

Assim, ao considerar a exposição dos equipamentos às incertezas, a sequência 4 

torna-se mais atrativa, visto que apresenta menor variação de custo ao longo do 

horizonte de planejamento considerado. A Figura 4-6 apresenta os limites inferior e 

superior da LOLC para a sequência 4 ao longo da incerteza adotada. 
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Figura 4-6: Limites inferior e superior para LOLC – sequência 4 

 

i) Impacto da incerteza para a sequência de menor custo total 

 

Os custos de investimento e de perdas se somam ao custo de confiabilidade para 

definir o custo total da alternativa de expansão. Para o sistema Pirapora, a 

sequência 2 se apresenta como melhor opção. Entretanto, essa escolha não leva 

em consideração o tipo de incerteza adotada neste trabalho. Pela Tabela 4-16 

percebe-se que o impacto do percentual de incerteza novamente não apresenta 

comportamento linear. Tais valores são referentes aos limites inferior e superior para 

a LOLC nos anos do horizonte avaliado, em função de seu valor médio. 

Tabela 4-16: Percentuais da LOLC em relação à média – Sistema Pirapora 2 

Percentual da LOLC (25% de incerteza) 
Ano Min (%) Max (%) 
2015 86,21 117,95 
2013 82,92 114,04 
2011 91,15 109,23 
2009 87,39 112,98 
2007 91,98 110,34 
2005 87,92 110,63 

 

Portanto, de acordo com a metodologia adotada em [S07], a sequência 2 é definida 

como alternativa de expansão para o sistema Pirapora 2. Entretanto, ao considerar 

as incertezas nos parâmetros estocásticos, a sequência 4 torna-se mais atrativa, já 
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que é mais robusta frente a essas imprecisões ao longo do horizonte considerado, 

com custo de investimento que supera em apenas R$ 420 mil reais a sequência 2. 

4.3  Sistema Noroeste 

O sistema apresentado nesta seção foi reduzido a um sistema equivalente, cujo 

diagrama unifilar é apresentado na Figura 4-7. Suas injeções equivalentes foram 

obtidas por meio das equações de Ward, aplicadas à carga e ao despacho do caso 

base [S07]. A capacidade instalada e a carga para a área interna do sistema 

equivalente Noroeste no ano base do planejamento são de 465 MW e 367,3 MW, 

respectivamente. Os dados determinísticos e estocásticos, bem como as previsões 

de geração e carga para o horizonte 2008-2015 são apresentados em [S07] . 

 

 

Figura 4-7: Sistema Noroeste 

As sequências foram construídas considerando todos os anos do período de estudo, 

o que resulta em oito estágios. Para análise de viabilidade econômica, foi utilizada 

uma taxa de desconto de 10% ao ano. A avaliação da confiabilidade para as 

sequências em [S07] foi realizada pelo programa NH2 [C00]. Este programa permite 
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estimar os índices de confiabilidade composta do sistema, com base no Fluxo AC. 

Portanto, de modo a permitir a validação na metodologia proposta neste trabalho, 

que utiliza Fluxo DC em seu programa de análise de confiabilidade, as sequências 

foram reavaliadas e seus resultados considerando a curva de carga horária do 

sistema IEEE-RTS (IEEE Reability Test System) [I79] são apresentados na Tabela 

4-17 para as três sequências de menor custo. 

 

Tabela 4-17: Custo Total Médio (VP) das Sequências – Sistema Noroeste 

Custo total Médio (106 R$) - VP 

Sequência Investimento Perdas LOLC TOTAL 

1 33,15 0,00 5,62 38,77 

2 34,10 0,77 6,88 41,75 

3 34,80 0,54 5,53 40,87 

 

Os custos de perdas são apresentados em referência à sequência de menor custo 

total, ou seja, sequência 1. Portanto, os valores para as sequências 1 e 2 referem-se 

ao quanto cada uma supera em custo, a sequência 1. 

 

4.3.1  Cálculo das Incertezas para a LOLC - Noroeste 

i) Intervalos para a LOLC 

 

 O sistema Noroeste apresenta alta robustez em sua configuração, então os reforços 

adicionados são suficientes para proporcionar bons índices de desempenho. Uma 

evidência disso está nos valores de LOLC encontrados, relativamente baixos para 

um sistema de subtransmissão desse porte.  A Tabela 4-18 apresenta os intervalos 

obtidos para o índice LOLC do sistema Noroeste considerando os respectivos 

percentuais de incerteza. 
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Tabela 4-18: Intervalos para LOLC (VP) – Sistema Noroeste 

Incerteza 
LOLC (106 R$) – VP 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 

5% [5,35 ; 6,04] [6,60 ; 7,37] [5,24 ; 5,90] 

10% [5,07 ; 6,34] [6,24 ; 7,78] [4,96 ; 6,20] 

15% [4,78 ; 6,66] [5,89 ; 8,15] [4,69 ; 6,51] 

20% [4,39 ; 6,84] [5,43 ; 8,41] [4,31 ; 6,71] 

25% [4,09 ; 7,24] [5,04 ; 8,87] [4,01 ; 7,11] 

Ao observar os diâmetros dos intervalos na Tabela 4-19, a sequência escolhida 

(sequência 3) de fato se apresenta menos sensível às perturbações causadas pela 

incerteza dos parâmetros, pois apresenta os menores diâmetros.  

 

Tabela 4-19: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Noroeste 

  
Diâmetro do Intervalo (106 R$) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 

5% 0,69 0,78 0,66 

10% 1,27 1,54 1,25 

15% 1,87 2,26 1,82 

20% 2,45 2,98 2,40 

25% 3,16 3,84 3,11 

 

A sequência 1 também se mostra uma boa opção, pois apresenta custos 

semelhantes. Dessa forma, analisar o comportamento do sistema frente ao 

crescimento da incerteza pode trazer mais segurança ao planejador ao definir a 

melhor alternativa de expansão. 

 

 

i) Análise do diâmetro dos Intervalos 

 

Uma análise com base nos diâmetros dos intervalos obtidos também é proposta 

neste sistema, com o objetivo de demonstrar a robustez das sequências descritas 

frente à incertezas que variam de 1 a 25%. No gráfico da Figura 4-8 é apresentado o 

comportamento das três alternativas encontradas. 
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Figura 4-8: Diâmetro dos Intervalos – Sistema Noroeste 

 

Percebe-se que os intervalos de incerteza para as três sequências apresentam 

comportamento semelhante até o percentual de 3%. Entretanto, acima desse valor, 

o crescimento do diâmetro de incerteza para as sequências 1 e 3 é menor, o que 

pode ser observado pela inclinação de suas respectivas curvas. 

 

Assim como nos outros sistemas avaliados, os desvios padrão na Tabela 4-20, 

permitem concluir então, a sequência 3 como a menos sujeita a variações nos dados 

estocásticos de seus equipamentos, embora a sequência 1 se mostre também 

atrativa. 

Tabela 4-20: Desvio Padrão para os Intervalos – Sistema Noroeste 

Desvio Padrão (σ) 

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 

0,901 1,109 0,887 

 

A Figura 4-9 exibe a tendência linear de crescimento do intervalo de incerteza para a 

sequência 3, demonstrando ser mais robusta ao aumento da imprecisão dos dados. 
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Figura 4-9: Limites inferior e superior para LOLC – sequência 3 

 

i) Impacto da incerteza para a sequência de menor custo total 

 

Devido ao custo de investimento da sequência 1 ser menor que das sequências 2 e 

3, essa é definida como a de menor custo total. Do ponto de vista de consideração 

de incertezas nos dados essa alternativa é tão viável quanto a sequência 3, pois 

ambas apresentam comportamentos semelhantes quando sujeitas às imprecisões 

nos dados de seus equipamentos. 

 

A Tabela 4-21 apresenta os percentuais referentes aos limites inferior e superior da 

sequência vencedora (sequência 1) em torno da LOLC sem consideração de 

incertezas (custo médio). 
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Tabela 4-21: Percentuais da LOLC em relação à média – Sistema Noroeste 

Percentual da LOLC (25% de incerteza) 
Ano Min (%) Max (%) 
2015 65,22 145,10 
2014 63,69 151,74 
2013 66,08 149,99 
2012 65,81 142,97 
2011 59,72 148,16 
2010 65,70 154,31 
2011 64,75 140,06 
2012 75,58 123,67 

 

Percebe-se que em sistemas de grande porte, como o Noroeste, o impacto da 

incerteza nos parâmetros é grande. Para percentuais de incerteza admissíveis de 

até 25%, há variações em torno do valor da LOLC de ~60% a ~150% do valor médio 

para os anos de planejamento considerados. 

 

Por fim, estes resultados demonstram a importância de uma base de dados bem 

caracterizada, visto que incertezas nos parâmetros estocásticos provocam um 

impacto significativo na indisponibilidade dos sistemas, interferindo diretamente em 

estudos de expansão. Dessa forma, levar em conta as incertezas intrínsecas aos 

dados de equipamentos, muitas vezes baseados em históricos de operação, são de 

grande auxílio para o planejador no que se refere a processos de tomada de decisão 

com altos custos envolvidos. 



 

5 CONCLUSÕES 

O Planejamento da Expansão da Subtransmissão é uma tarefa de extrema 

relevância para as empresas do setor elétrico, que continuamente buscam 

ferramentas mais eficazes para um fornecimento de energia ao menor custo e maior 

confiabilidade. Em decorrência das falhas aleatórias dos componentes, o 

planejamento desses sistemas é um problema essencialmente de natureza não-

determinística e, portanto, devem-se considerar ao máximo as incertezas envolvidas. 

A inserção do custo da confiabilidade nos estudos de planejamento permite estimar 

o impacto do comportamento aleatório dos equipamentos para as decisões de 

investimento nos sistemas. Entretanto, os parâmetros estocásticos desses 

equipamentos, como as taxas de falha e reparo, estão sujeitos a incertezas que 

podem interferir na estimação precisa de índices indispensáveis para o 

planejamento, como a LOLC. 

Motivado por estas questões, esta dissertação apresentou uma metodologia de 

análise do impacto da incerteza de dados na confiabilidade para o planejamento de 

sistemas de subtransmissão. Com base nos princípios da AI, as imprecisões são 

modeladas a partir do conceito de P-BOX (probabilidade intervalar), utilizados no 

método de Simulação Monte Carlo para estimação dos índices. Com isso, o objetivo 

do trabalho foi estender a consideração de incertezas para além da natureza não 

determinística dos sistemas, ao levar em conta as imprecisões nos dados 

estatísticos. 

A análise dos sistemas apresentados permite descrever como principais 

contribuições deste trabalho de dissertação: 

 A consideração de incertezas nos parâmetros estocásticos dos equipamentos 

na avaliação da confiabilidade de sistemas; 

 A aplicação da teoria de AI na metodologia de análise, permitindo assim, a 

obtenção de limites para os índices sem utilização de métodos probabilísticos 

para modelagem da incerteza de dados; 



64 
CONCLUSÕES 

 A implementação da análise de incertezas de parâmetros por intervalos na 

Simulação Monte Carlo, por meio do conceito de P-BOX e probabilidades 

imprecisas; 

 A observância do comportamento das alternativas de expansão frente ao 

aumento da incerteza na LOLC, por meio do diâmetro dos intervalos obtidos; 

 Publicação da metodologia em artigo nos Anais do XIII Simpósio Brasileiro de 

Automação Inteligente, apresentado na cidade de Porto Alegre, RS, em 

outubro de 2017 [MNR17]. 

Além disso, os resultados demonstram a importância de se mensurar a incerteza nos 

custos de interrupção em sistemas de subtransmissão, que apresentam menor 

redundância, visto que os equipamentos adicionados (ou falhados) tem impactos 

mais severos na confiabilidade. Dessa forma, a análise do intervalo de incerteza em 

λ e MTTR dos equipamentos fornece um meio de se determinar a robustez de cada 

alternativa frente aos impacto na LOLC, configurando-se como uma metodologia de 

suporte aos estudos de planejamento a longo prazo. 

Por fim, é importante ressaltar que são inúmeras as incertezas em torno dos 

sistemas de potência e suas tarefas de planejamento da operação e expansão. 

Portanto, metodologias capazes de modelar ao máximo seus impactos para o 

sistema, são de grande contribuição para a literatura e para o planejador em suas 

decisões gerenciais. 

A partir da experiência obtida, pode-se sugerir como propostas de desenvolvimento 

futuro: 

 Realizar um estudo de planejamento considerando a análise de incertezas 

durante todo o processo de análise de alternativas, permitindo assim, uma 

metodologia de suporte às decisões do planejador; 

 Estender a análise por intervalos para modelagem de incertezas nos custos: 

de investimento, em função de imprecisões nas taxas de mercado; de perdas 

ôhmicas, tradicionalmente adotadas como fixas, mas que varia em função do 

tipo de carga (residencial, comercial ou industrial); 
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 Obter o impacto da incerteza de dados para outros índices de confiabilidade, 

como a LOLP e LOLF; 

 Considerar a incerteza de equipamentos em função do aumento de suas 

taxas de falha devido ao envelhecimento natural. 
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