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RESUMO 

Nesta dissertação, é proposta a utilização de um algoritmo metaheurístico 

construtivo para resolução do problema de planejamento da manutenção de 

unidades geradoras nos sistemas elétricos de potência. Uma metodologia de 

programação da manutenção baseada em confiabilidade é considerada para 

fornecer uma base quantitativa para a alocação de esforços de manutenção e 

orçamentos. A ferramenta metaheurística construtiva empregada realiza a 

construção gradual de planos de manutenção por meio de mecanismos de busca 

local e de busca global. No processo construtivo dos planos de manutenção são 

utilizados cinco mecanismos: adição, cruzamento, mutação, seleção e 

depuração. Esses mecanismos são responsáveis por garantir um processo de 

construção parcimonioso, que permite a identificação de soluções de boa 

qualidade para o problema. Índices de sensibilidade, baseados em informações 

de confiabilidade do sistema de geração, são utilizados durante o processo 

construtivo no emprego dos mecanismos. Aspectos diretamente relacionados à 

dimensão do problema, como a divisão do período anual em intervalos menores 

(e.g., as estações do ano) são investigados. O sistema IEEE-RTS é utilizado 

para análise de desempenho do algoritmo metaheurístico construtivo quando 

empregado na solução do problema de planejamento da manutenção de 

unidades geradoras. Para validação da metodologia, um Algoritmo Genético foi 

também implementado e empregado ao problema abordado. Os resultados 

obtidos nos testes realizados comprovaram a superioridade da metodologia 

proposta. 

 



 

ABSTRACT  

It is proposed in this dissertation the use of a constructive metaheuristic algorithm to 

solve the generator maintenance scheduling problem. A reliability based maintenance 

methodology is considered to provide a quantitative basis for allocation of maintenance 

efforts and budgets. The proposed tool makes the gradual construction of maintenance 

plans through local and global search engines, commonly used by optimization 

techniques. At the constructive process five mechanisms are used: addition, 

crossover, mutation, selection and depuration. These mechanisms are responsible for 

ensuring a parsimonious construction process, towards good quality solutions. 

Sensitivity indices, based on generation system reliability information, are used in the 

constructive process, both in the identification of generating units for the addition 

mechanism and in the definition of generating units that will be removed from the 

maintenance plan, by the depuration process. Aspects directly related with the 

dimension of the problem such as dividing the annual period into smaller intervals (e.g., 

the seasons) are investigated. The IEEE-RTS system is used for performance analysis 

of the constructive metaheuristic algorithm when employed to solve the generator 

maintenance scheduling problem. To validate the methodology, a Genetic Algorithm 

was also implemented and applied to the addressed problem. The results obtained 

from the tests attested the superiority of the proposed methodology. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em decorrência do crescimento populacional, do desenvolvimento econômico e do 

uso mais intenso de novas tecnologias, verifica-se um aumento cada vez mais 

expressivo no consumo de energia elétrica em todo o mundo. Como consequência, 

aumenta também a importância de se garantir um bom gerenciamento dos recursos e 

dos equipamentos destinados ao fornecimento dessa energia. Neste sentido, o 

planejamento da manutenção das unidades geradoras (PMUG) desempenha papel 

fundamental para o bom funcionamento da operação de um sistema elétrico de 

potência (SEP). Solucionar o PMUG significa identificar o melhor momento para que 

cada unidade geradora (UG) em operação no sistema possa entrar em manutenção. 

Um cronograma de manutenção (CM) bem definido, além de garantir o cumprimento 

dos intervalos entre as manutenções dos equipamentos de um SEP, deve também 

contribuir para uma maior continuidade do serviço no atendimento aos consumidores, 

sem resultar, no entanto, em excessivos aumentos no custo de produção da energia 

[IEEE01] e [FGMP15]. 

A definição de um cronograma ótimo de manutenção das unidades geradoras 

caracteriza-se como um subproblema do planejamento da operação do sistema 

elétrico [KP88] e [ZXL07]. Na solução deste subproblema, devem ser levados em 

consideração: as características do SEP [D04], o número de unidades geradoras que 

podem entrar em manutenção em um determinado período de estudo e os tempos 

necessários para manutenção de cada uma dessas unidades. Na maioria dos casos, 

a manutenção programada (preventiva) regular é realizada em intervalos de tempo 

que são especificados pelos fabricantes dos equipamentos ou baseados em padrões 

internos desenvolvidos pela própria empresa de geração. Recentemente, 

metodologias baseadas na confiabilidade estão sendo adotadas por várias 

concessionárias a fim de fornecer uma base quantitativa para aprimorar a alocação 

dos equipamentos e equipes e do orçamento destinados à manutenção [HCK11] e 

[BNNHS12], [FMMF14] e [OAML17]. 
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A retirada de um equipamento para manutenção causa o “enfraquecimento” do SEP, 

prejudicando seu desempenho ou sua confiabilidade. Dependendo do carregamento 

e do grau de redundância do sistema, os efeitos dessa retirada para manutenção 

podem variar de desprezíveis a significativos. Por outro lado, não fazer a manutenção 

programada das unidades geradoras implica em elevação de suas taxas de falha 

(operação próxima da região de desgaste), o que resulta em diminuição da 

confiabilidade do sistema, ou até em possíveis danos permanentes aos 

equipamentos, seguidos por grandes impactos financeiros e sociais. Dessa forma, a 

manutenção de unidades geradoras deve ser realizada em intervalos de tempo 

ajustados, observando-se os requisitos mínimos e adequados de confiabilidade e as 

limitações do sistema onde estão inseridas. Ou seja, devem ser observadas as 

variações dos níveis de carga ao longo do período de estudo e obedecidas às 

restrições de recursos referentes às características do componente e de corpo técnico 

disponível para realização do serviço de manutenção.  

Neste contexto, esta dissertação de mestrado propõe o emprego de um algoritmo 

metaheurístico construtivo (AMC), baseado num processo gradativo com ações de 

incremento e decremento, troca de informações e seleção de soluções; adaptado do 

modelo proposto por [ASMF16], [LAMFF17] para auxiliar o PMUG. Demandando 

esforço computacional relativamente baixo, o AMC-PMUG implementado permite a 

obtenção de cronogramas de manutenção de boa qualidade. Aspectos inerentes ao 

problema, como as características das unidades geradoras em termos de 

confiabilidade (taxas de falha e de reparo) e da variabilidade da carga dentro de 

períodos pré-definidos de estudo, são devidamente representados. 

O AMC-PMUG implementado tem como base a junção de duas estratégias de 

otimização, as quais são comumente empregadas na solução do PMUG: o algoritmo 

heurístico construtivo [EDA00], [BA03] e a metaheurística evolucionária [MSC07], 

[VMBC08]. Para a construção dos cronogramas de manutenção, o AMC-PMUG faz 

uso de cinco mecanismos construtivos: adição, cruzamento, mutação, seleção e 

depuração. A interação entre esses mecanismos garante um processo de construção 

parcimonioso e consistentemente direcionado para soluções de boa qualidade. A 

análise da confiabilidade é utilizada para avaliação dos planos de manutenção durante 

o processo construtivo e para obtenção de índices de sensibilidade utilizados pelos 



 3 

mecanismos de adição e depuração. O sistema teste IEEE-RTS (IEEE Reliability Test 

System, 1979) é utilizado para avaliar o desempenho do AMC-PMUG. Para fins de 

validação da metodologia proposta, foi implementado também um Algoritmo Genético. 

1.2 – MANUTENÇÃO DE UNIDADES GERADORAS 

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

planejamento da operação do sistema elétrico de potência. De forma geral, o 

planejamento da operação consiste no despacho otimizado das usinas de geração de 

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

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

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

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

integralizado. Os trabalhos mais antigos relacionados ao tema apresentam este tipo 

de abordagem  [DM75], [DM97]. Por outro lado, quando a operação do sistema é 

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

manutenção de seus equipamentos. Entretanto, critérios e intervenções do operador 

independente devem ser obedecidos [ESM06], [GS09] e [HCK11].  

A operação do SEP é planejada para longo prazo (dois anos), sendo o resultado deste 

planejamento incrementado e adaptado no médio prazo (seis meses a um ano), e no 

curto prazo (de um dia até uma semana) [MS00], [J15]. Orientada pelo planejamento 

realizado, a operação é executada com programas diários que podem ainda sofrer 

modificações de procedimentos em tempo real, com intervalos de trinta minutos até 

uma hora [T11]. Uma das justificativas de se segmentar em períodos o estudo de 

planejamento da operação é a grande dificuldade de se avaliar simultaneamente as 

condições estacionárias e dinâmicas do sistema elétrico no estudo de planejamento 

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

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

fontes renováveis e outros). O grau de detalhamento das incertezas está relacionado 

com o período de estudo, com o critério de planejamento adotado e com as dimensões 

do SEP. Sendo o planejamento da operação um estudo tão complexo, faz-se 

necessário que as análises do problema sejam realizadas separadamente de acordo 

com a constante de tempo de estado estacionário, como ilustrado na Figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Estudo do Planejamento da Operação na escala de tempo [ECC09]. 

Do ponto de vista da distância temporal entre o planejamento e a realização da 

operação do sistema elétrico, o planejamento da manutenção de unidades geradoras 

se enquadra nos estudos de longo e médio prazo. 

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

estratégia de manutenção a ser empregada. De acordo com as características do SEP 

e do critério de planejamento, deve-se escolher a estratégia mais adequada. Caso o 

grau de incerteza do planejamento não seja elevado, a manutenção planejada 

(cronograma de manutenções preditiva ou preventiva) será mais viável 

economicamente. Caso contrário, escolhe-se uma estratégia de manutenção não 

planejada: manutenção preditiva com monitoramento contínuo ou manutenção 

corretiva. No entanto, a manutenção não planejada onera economicamente a 

produção do sistema e expõe as empresas a possíveis sansões por interrupção no 

atendimento às cargas.   

Apresentados os principais atributos do problema de manutenção de unidades 

geradoras de maneira geral, faz-se necessário explicar sobre a influência que as 
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características do SEP, as políticas de manutenção e os critérios de planejamento 

exercem sobre o PMUG. 

1.2.1 – Manutenção de um Sistema Elétrico de Potência 

O SEP é o conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição no consumidor final. 

Dependendo do tamanho do país, o SEP pode ter dimensões extremamente elevadas, 

seja no número de equipamentos e/ou nas extensões de suas linhas de transmissão 

(LTs). Além dos componentes físicos que constituem o SEP, ainda são partes 

inerentes a ele: a matriz energética de geração, os serviços relacionados ao 

planejamento e operação do SEP e o serviço de comércio de energia elétrica. 

O SEP é considerado de extrema importância para o desenvolvimento de um país, 

pois a energia elétrica é o tipo de energia mais utilizada no setor industrial e a única 

fonte para sistemas de comunicação, informática, iluminação, industriais e outros. 

Adicionalmente, a energia elétrica está diretamente associada ao bem-estar social no 

tocante às comodidades e equipamentos tecnológicos de uso geral da população nas 

sociedades modernas. Desta forma, é de conhecimento geral que o SEP faz parte das 

áreas estratégicas de um estado, sendo o seu gerenciamento uma prioridade de 

governo. Portanto, garantir o bom funcionamento do SEP, visando aos componentes 

mais importantes dele, torna-se uma tarefa de suma importância, seja por critérios 

econômicos ou sociais. Dentro deste contexto, a manutenção de seus equipamentos 

é um instrumento importante para a continuidade de serviço do SEP. 

Um sistema elétrico interligado é considerado uma das maiores e mais complexas 

criações já construídas e operadas pelo homem. Desta maneira, são necessários 

estudos constantes, cada vez mais precisos, para realização de seu planejamento e 

de sua operação. Os estudos do SEP envolvem o desenvolvimento de programas 

computacionais especiais, que requerem algoritmos matemáticos e de pesquisa 

operacional (linear ou não linear, real ou inteiro, contínuo ou discreto, determinístico 

ou estocástico) [ECC09]. Devido à complexidade envolvida no tratamento do SEP, 

principalmente em relação às suas dimensões e segmentações de serviços de 

eletricidade, faz-se necessário analisar o sistema seguindo sua divisão em 

subsistemas, sendo eles: a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica.  
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O setor de geração, subsistema do SEP, consiste basicamente em instalações e 

máquinas específicas que transformam energia primária em energia elétrica. Os tipos 

de máquinas e instalações utilizadas dependem basicamente do tipo de energia 

primária que será empregada na conversão de energia elétrica. A transmissão é o 

meio de transporte para mover grandes blocos de energia elétrica das instalações de 

geração para áreas específicas de grande consumo. Já, a distribuição é a parte do 

sistema que entrega a energia elétrica em níveis definidos para o consumidor final 

(residencial, comercial, industrial, etc.). Uma vez definida as subdivisões no 

tratamento do SEP, o planejamento da manutenção dos equipamentos pertencentes 

a cada subsistema também é comumente realizado de forma isolada. Entretanto, sob 

o ponto de vista de um operador independente do sistema (ISO – Independent System 

Operator), deve-se considerar a necessidade de avaliar a manutenção composta da 

geração e da transmissão, como sugerido por muitos trabalhos na literatura [SM00], 

[AHSM03] e [LSMA04]. Pois, um mau gerenciamento da manutenção das LTs pode 

causar o congestionamento da rede, ampliando a probabilidade de cortes de carga e 

danos físicos ao sistema. Usualmente, tem-se separado o planejamento da 

manutenção da geração e da transmissão em dois problemas menores [LAM01], isto 

devido às dificuldades relacionadas às dimensões que esta avaliação composta 

possui [MS98].  

Este trabalho de mestrado é dedicado ao problema da construção de cronogramas de 

manutenção da geração, considerando a indisponibilidade das unidades geradoras e 

tendo como principal foco a confiabilidade do sistema e o custo de produção de 

energia. As restrições impostas pela rede de transmissão, assim como as 

indisponibilidades de LTs e transformadores não são consideradas, tendo em vista o 

elevado esforço computacional associado. Futuramente, serão endereçados esforços 

visando viabilizar tais considerações. 

1.2.2 – Políticas de Manutenção  

A manutenção regular dos equipamentos do SEP visa reduzir a probabilidade de falha 

prematura e custos de interrupções não programadas. Desta forma, é importante 

escolher a política de manutenção que aloque de maneira ótima os equipamentos 

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

efetiva. A estratégia escolhida deve manter a confiabilidade do sistema, enquanto 
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reduz custos de operação e estende a vida útil dos equipamentos. As políticas de 

manutenção podem ser divididas em não planejadas e planejadas. A manutenção não 

planejada consiste no monitoramento e inspeção dos componentes, sendo realizada 

a manutenção corretiva somente em ocasiões graves ou quebras de equipamento. 

Dessa maneira, a manutenção corretiva será feita sempre que necessário, sem levar 

em consideração custos envolvidos. Já a manutenção planejada geralmente segue 

um prévio programa de manutenções regulares. O principal objetivo da manutenção 

programada é gerar um cronograma de manutenção regular que encontre o menor 

custo de produção e de manutenção [LAM01].  

Existem muitos tipos de manutenção, com aplicações em diversas políticas e 

estratégias. Os principais tipos de manutenção são:  

1) Manutenção Programada (MP); 

2) Manutenção Corretiva (MCr); 

3) Manutenção Preditiva (MPd); 

4) Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

A MP é uma ação planejada que visa encontrar o melhor momento para 

manutenção. Por este tipo de manutenção ser aquela que busca os menores custos 

de produção e operação, ela é bastante empregada nos sistemas elétricos ao redor 

do mundo. Talvez a MP seja o único grande custo controlável dentro de uma 

ferramenta operacional [SM00]. No entanto, este planejamento constitui um problema 

de otimização e utiliza grandes esforços de cálculos, proporcional ao sistema a qual 

for aplicado. A MP é o foco de estudo desta dissertação e será profundamente 

discutida em relação às técnicas de solução e características do problema. A MCr é 

aquela aplicada a um equipamento após a ocorrência de falha no mesmo. É a 

manutenção mais cara para o sistema, e, portanto, deve ser evitada. A MCr, por 

decorrer de uma quebra inesperada, tem maior impacto no custo de produção 

[FGMP15]. A MPd é baseada em inspeções periódicas ou monitoramento contínuo. 

Geralmente, para sua aplicação, são seguidas recomendações específicas presentes 

nos manuais de fornecedores ou é realizada quando se julgar necessário. A MCC é 

um método estruturado para estabelecer a melhor estratégia de manutenção. Através 

da avaliação de riscos dos componentes do sistema, esta política de manutenção tem 
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o objetivo de garantir a confiabilidade e a segurança da operação do equipamento 

com o menor custo [AD99].  

1.2.3 – Critérios de Planejamento na Manutenção da Geração 

Para o planejamento da operação, no horizonte de tempo de até um ano (período do 

PMUG), é imprescindível fazer uma avaliação de riscos, pois pode não haver tempo 

hábil para corrigir os resultados de um mau planejamento. Dentro do planejamento da 

operação, a avaliação de riscos do PMUG envolve principalmente o gerenciamento 

de incertezas. No PMUG de um sistema hidrotérmico, a curva de carga e de 

combustível, o preço da energia, a afluência e disponibilidade dos equipamentos são 

incertezas difíceis de estimar precisamente [FGMP15], [J15] e [Y82]. 

Observando as características do problema relatados acima, os critérios de 

planejamento seguem duas abordagens: determinística e probabilística. Ambos os 

métodos são orientados para critérios de confiabilidade no problema de PMUG [Y82]. 

A opção por uma delas se dará principalmente pelo tratamento das incertezas na 

função objetivo [Y82] e pelas características do sistema. Caso o problema envolva 

muitas incertezas, será mais viável a abordagem probabilística, visto que incertezas 

possuem natureza estocástica. Corrobora para a escolha de métodos probabilísticos 

os problemas de larga escala [J15]. De fato, o SEP tem comportamento estocástico 

por natureza [FGMP15]. Em contrapartida, os métodos determinísticos são aplicados 

a problemas menores, para os quais é possível obter soluções exatas [AA09]. 

Os métodos determinísticos visam ao nivelamento da capacidade de geração e de 

reserva [BA96], equalizando, na medida do possível, a reserva líquida do sistema em 

todo o horizonte de planejamento [MSC07]. Alguns trabalhos têm feito a combinação 

destes métodos, buscando a exatidão das abordagens determinísticas e a capacidade 

de representar as incertezas das abordagens probabilísticas. Isso pode ser visto em 

[BK99], [MSC071] e [BA01].  Para aplicar técnicas e critérios determinísticos, o 

sistema deve ser limitado artificialmente dentro de um conjunto fixo de valores que 

não tem incertezas ou variabilidades [BA96]. O reconhecimento desta restrição resulta 

em um extenso estudo de cenários específicos ou eventos plausíveis. Usualmente, os 

métodos matemáticos empregam mais o critério de planejamento determinístico. 
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Os métodos probabilísticos não foram muito utilizados até um passado recente. Este 

quadro é atribuído à falta de dados, limitações de recursos computacionais e aversão 

às técnicas probabilísticas [BL94]. Isto mudou com a evolução dos computadores e 

com os resultados apresentados por estas técnicas. Então, os métodos probabilísticos 

foram incluídos para tratar as incertezas da carga e retirada forçada de equipamentos. 

As técnicas probabilísticas consistem em simular randomicamente o estado do 

sistema. Para isso, é necessário simular e avaliar a disponibilidade de cada 

componente do sistema e o estado da carga. Desta forma, a consideração de 

incertezas relativas à disponibilidade dos equipamentos é uma questão de extrema 

importância. Para simulação de quebras inesperadas, pesquisadores associaram a 

taxa de indisponibilidade com a probabilidade de falha individual do componente 

[FGMP15]. Em estudos de avaliação da capacidade geradora, tal indisponibilidade é 

conhecida por taxa de saída forçada (FOR – Forced Outage Rate) [BA96].  

Existem muitas técnicas probabilísticas, analíticas ou de simulação, as mais 

conhecidas são: Simulação Monte Carlo, Enumeração de Estados e Técnicas de 

Markov. Algumas destas técnicas probabilísticas podem ser vistas aplicadas ao 

PMUG. Em [AT77], [LMA04] e [GF06], foram respectivamente aplicados métodos de 

frequência e duração, simulação Monte Carlo com abordagem cronológica e Processo 

de Markov. Nesta dissertação optou-se pelo emprego de um eficiente algoritmo de 

simulação Monte Carlo não sequencial, o qual incorpora a representação de aspectos 

com dependência cronológica. 

1.3 – OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Apresentado o problema de manutenção de unidades geradoras do SEP e 

reconhecendo-se os benefícios decorrentes da identificação de uma solução de boa 

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

o problema PMUG empregando uma recente técnica de otimização metaheurística 

construtiva. A intenção é obter planos de manutenção com boa qualidade, atendendo 

critérios econômicos e de confiabilidade. Neste trabalho, o problema PMUG abordado 

constitui em um problema de otimização da operação para um sistema de médio porte 

com período de planejamento de médio prazo.  
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A técnica utilizada, denominada AMC-PMUG nesta dissertação, foi inicialmente 

desenvolvida para ser aplicada ao problema de planejamento da expansão da 

transmissão, apresentando bons resultados [ASMF16] e [LAMFF17]. Desta forma, 

deseja-se também comprovar sua eficácia em outros problemas de otimização. Para 

isso, este estudo propõe uma comparação entre os resultados do AMC-PMUG com 

os resultados encontrados através do Algoritmo Genético aplicado ao mesmo 

problema. 

Os testes realizados se destinam à obtenção de cronogramas de manutenção (CMs) 

para um sistema composto de trinta e duas unidades geradoras, sendo utilizado um 

período de estudo de cinquenta e duas semanas (um ano) à frente. O estudo realiza 

o planejamento da manutenção dividindo o número de unidades geradoras (UGs) do 

sistema em quatro conjuntos iguais, com avaliações em períodos de treze semanas 

(estações do ano) cada.  

Neste documento, encontra-se toda a metodologia empregada e a aplicação da 

técnica em um sistema de geração de teste. Deste modo, todo o processo construtivo 

das soluções via AMC é detalhado. Algumas adaptações à técnica foram feitas para 

aplicação ao PMUG. Todos os resultados encontrados são detalhadamente 

analisados, comprovando a eficiência da metodologia proposta. 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, cujos conteúdos estão 

resumidamente descritos a seguir. 

O presente capítulo apresentou uma contextualização do problema de planejamento 

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

considerações gerais, fez-se um breve retrato do PMUG acerca dos principais 

trabalhos, acompanhado de uma descrição resumida da técnica de otimização 

empregada para sua resolução. Foram abordados ainda, de maneira introdutória, os 

principais aspectos que influenciam a manutenção da geração: características do 

sistema elétrico, políticas de manutenção e critérios de planejamento. 
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O Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica sobre o PMUG, especificando as políticas 

e estratégias de manutenção mais utilizadas e apresentando as técnicas de 

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

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

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

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

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

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

trabalho. 

O Capítulo 3 é responsável por caracterizar toda metodologia aplicada. Ele se inicia 

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

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

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

ferramenta de otimização AMC-PMUG é descrita e discutida de maneira aprofundada, 

pois sua aplicação à programação da manutenção da geração é o principal objetivo 

desta dissertação. 

No Capítulo 4 é apresentada a aplicação da metodologia, descrevendo o sistema teste 

utilizado, os parâmetros definidos para o AMC-PMUG e os casos estudados. Para fins 

de comparação, um Algoritmo Genético é implementado. Todos os resultados obtidos 

são devidamente analisados, validando a metodologia proposta. 

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

referentes à metodologia desenvolvida. São apresentadas, ainda, perspectivas para 

trabalhos futuros correlatos ao tema abordado. 

 



 

CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO 

2.1 – INTRODUÇÃO 

O planejamento da manutenção é influenciado por muitos aspectos de um SEP. 

Dentre eles, destacam-se: o modelo de mercado de energia no qual o sistema está 

inserido, o período de planejamento da manutenção, a quantidade de equipamentos 

destinados à manutenção, a hidrologia da região, além das restrições operativas do 

sistema como níveis de carregamento, confiabilidade e reserva de rede definidos, 

assim como recursos técnicos e financeiros. Observadas tais características, é 

necessário planejar a manutenção das UGs para otimizar a rentabilidade sem 

detrimento ao atendimento da demanda. 

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

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

planejamento prévio, a fim de decidir o melhor momento para a parada forçada e a 

realização da manutenção. Já a manutenção corretiva é aplicada em um determinado 

equipamento após uma falha inesperada. Caso esta falha não provoque uma parada 

instantânea, é feita uma avaliação da situação e, assim que possível, é realizada a 

manutenção corretiva. Desta forma, e conforme discutido no capítulo anterior, a 

manutenção preventiva é uma ação importante para o bem-estar do SEP, tendo como 

objetivos principais: garantir a máxima disponibilidade, aumentar a vida útil do 

equipamento e reduzir as chances de uma quebra fortuita que necessite de uma 

manutenção corretiva [LG94]. Nesta direção, políticas e/ou estratégias de manutenção 

programadas fazem parte do núcleo de decisão das empresas da área [C04]. 

Atualmente, as empresas de eletricidade têm preferido estratégias de manutenção 

preventiva, planejadas para médio e longo prazo, muito influenciadas pelo mercado 

de energia desregulamentado (ou liberalizado) [FGMP15].  

Para este tipo de manutenção programada, é necessário solucionar um problema de 

otimização matemática, que envolve uma função de custo de operação e manutenção, 

além de respeitar restrições inerentes ao problema. Portanto, tem-se usado métodos 

matemáticos, heurísticos e metaheurísticos para solucionar o problema de PMUG. 

Para tal planejamento, torna-se necessário que uma entidade faça o estudo e a 
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avaliação do sistema, coordenando assim todas as empresas das três áreas do setor 

elétrico.  

2.2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Antes da década de 1990, a indústria de energia era tradicionalmente monopolizada 

na geração, transmissão e distribuição, sendo em alguns casos por uma única 

empresa, pública ou não [FGMP15]. Essa organização da indústria de energia era 

centralizada e com uma estrutura verticalmente integrada, apresentada na Figura 2.1 

[D04]. Assim sendo, o planejamento da manutenção era totalmente centralizado, pois 

o proprietário da empresa operava seu próprio sistema. Neste tipo de operação, a 

empresa monopolista possuía todas as informações de rede e de custos [AA09] para 

planejar a manutenção das UGs. Nos casos em que o Estado não era o proprietário 

do sistema, ele regulava o setor para ratificar a segurança, a confiabilidade e os preços 

justos, embora os custos referentes aos serviços de manutenção fossem repassados 

diretamente aos consumidores. Em tais planejamentos, caso não houvesse atuação 

do Estado, a manutenção poderia ser realizada visando apenas ao lucro da empresa, 

em momentos com baixo preço para energia, sem levar em consideração a segurança 

do sistema. 

 

Figura 2.1 – Modelo de Setor Elétrico Verticalmente Integrado – Regulamentado [FGMP15]. 
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Após uma onda de liberalização econômica que afetou também outras áreas estatais 

(transporte aéreo, telecomunicações, serviços bancários, combustíveis, entre outros), 

muitos países iniciaram uma reestruturação do setor de energia elétrica, visando 

inserir a competição de mercado e atrair recursos privados para a indústria da 

eletricidade. Essa desregulamentação consistiu numa menor atuação estatal na 

indústria de eletricidade, gerando um processo de privatizações e concessões de 

empresas e serviços de energia, e criando um mercado de compra e venda de energia 

[ECC09]. Neste novo modelo, a livre competição na geração e comercialização definiu 

interesses financeiros das companhias [P14], tornando as empresas proprietárias 

responsáveis por otimizar seus lucros e gerenciar seus passivos (incluindo a 

manutenção). Neste tocante, as companhias objetivam alcançar o máximo de 

disponibilidade de seus equipamentos, tomando decisões que influenciam no 

planejamento da manutenção. 

Como exemplos desta interferência para manutenção na geração, pode-se citar a 

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

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

água no período seco. Desta forma, mecanismos regulatórios e de controle da 

operação foram criados para garantir a segurança e continuidade do atendimento do 

serviço de eletricidade. A configuração do modelo desregulamentado é exibida na 

Figura 2.2, onde se observa relações multilaterais entre os agentes do sistema, 

diferente do modelo tradicional. 

 

Figura 2.2 – Modelo de Setor Elétrico Desregulamentado [FGMP15]. 
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No novo modelo de setor elétrico usado em países desenvolvidos e boa parte dos 

países em desenvolvimento, as empresas da área foram denominadas como 

empresas de geração (Generation Companies – GENCOs), empresas de transmissão 

(Transmission Companies – TRANSCOs) e empresas de distribuição (Distribution 

Companies – DISCOs). Um agente importante para controlar a operação é o operador 

independente do sistema (Independent System Operator System – ISO). 

O ISO é um agente líder do setor de eletricidade e tem como preceito executar uma 

tomada de decisão imparcial e lícita. Todo o planejamento da operação e despacho 

das usinas é de responsabilidade do ISO, incluindo o planejamento da manutenção. 

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

submetem a aprovação do ISO. O operador independente faz uma avaliação global 

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

segurança e otimizando o despacho [GS09] e [HCK11]. Essa relação pode ser 

ilustrada pela Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Controle do PMUG pelo ISO [GS09]. 

Com a existência de um mercado de energia de livre competição, é necessária a 

atuação de uma entidade independente e especializada, responsável por fazer a 

intermediação de compra e venda de energia entre as partes interessadas, além 

definir penalidades financeiras para descumprimentos de contratos. Esse agente é a 

empresa de comercialização de energia de varejo (Rentails Services Energy 

Companies – RENTAILCOs). As RENTAILCOs também são responsáveis por calcular 
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as garantias físicas para lastro de contratos, usando como um dos termos para este 

cálculo os índices de indisponibilidade medidos para cada UG. Portanto, a 

disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos tornam-se cruciais para a vida 

financeira das empresas de eletricidade.  

O atual modelo de mercado energético no Brasil é desregulamentado. A operação 

independente é exercida pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). O planejamento 

da manutenção da distribuição no Brasil não está submetido ao controle do operador 

independente, como empregados em outros países de mercados desregulamentados 

[P14]. O planejamento a longo prazo, expansão do SEP e gerenciamento de 

combustíveis, é de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). E, 

por fim, as atividades de comercialização de energia elétrica, atribuídas às 

RETAILCOs, são realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) [T11].  

Portanto, o PMUG deve ser estudado dentro de um modelo de setor de eletricidade 

(regulamentado ou não), pois isso definirá as informações do sistema, como as 

variáveis de otimização e suas restrições e a dimensão do problema. A partir dessas 

premissas, pode-se escolher tecnicamente a melhor estratégia de manutenção. Nesta 

dissertação, o objetivo é encontrar bons planos de manutenção com paradas 

programadas que se adeque às necessidades operacionais do sistema, visando o 

menor custo de produção e de interrupção. O programa computacional desenvolvido 

possui flexibilidade para trabalhar tanto num setor regulamentado, onde o problema 

assume dimensões maiores quanto num problema de setor desregulamentado. Nesta 

segunda configuração de setor, o plano de manutenção deve ser construído com UGs 

pré-determinadas para períodos específicos, simulando uma possível solicitação de 

manutenção de uma determinada GENCO, reduzindo o espaço de busca do 

problema.                                                                                                

2.3 – POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 

A reestruturação do setor de eletricidade trouxe novos desafios para o planejamento 

da operação do sistema, o PMUG é um deles. Naturalmente, as GENCOs preferem 

alocar suas UGs para manutenção nos períodos que beneficiem seus lucros, o que 

nem sempre coincide com os interesses do sistema. Portanto, definir uma estratégia 
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de manutenção para coordenar ambos os interesses é muito importante. Para isso, 

um planejamento cuidadoso é essencial para alcançar um ótimo custo-benefício entre 

a despesa com manutenção e a confiabilidade do serviço [SM00]. Neste contexto, as 

políticas de manutenção são uma ferramenta de extrema necessidade para alcançar 

os objetivos propostos.  

A política de manutenção consiste em definir critérios técnicos e econômicos que 

norteiem as decisões relativas à manutenção. Tais critérios devem ser fundamentados 

com o intuito de aumentar a disponibilidade e estender a vida útil dos componentes, 

além de buscar o menor custo de operação e manutenção. Outra finalidade importante 

que a estratégia de manutenção deve buscar é impactar minimamente a produção. 

Apesar de todos os benefícios de se realizar manutenções, estudos devem ser feitos 

para conhecer as limitações do sistema. Em casos críticos, deve-se verificar o custo 

benefício de se adotar outras medidas para aumentar a confiabilidade, como por 

exemplo, aumentar a capacidade do sistema, reforçar a redundância e empregar 

componentes, de reconhecida importância para o sistema, mais confiáveis [IEEE01].  

A política de manutenção pode seguir diversas abordagens que envolvem desde 

manutenções corretivas, decorrentes de quebras furtivas, até cálculos complexos para 

um programa regular de manutenções ou inspeções. Todas estas abordagens de 

políticas de manutenção podem ser divididas basicamente em dois grupos, planejadas 

e não planejadas. As políticas de manutenção planejadas geralmente usam critérios 

de confiabilidade, econômicos ou dados de manuais de fabricantes para criar 

cronogramas regulares de manutenção ou inspeção [C98], [BA01] e [HCK11]. Por 

outro lado, as políticas não planejadas usam o monitoramento dos equipamentos, 

inspeções sem prévia programação e manutenção corretiva (ocasionada pela quebra 

inesperada). Em [LJG94], os autores propõem uma política de manutenção por MPd 

(manutenção preditiva), com monitoramento, e asseguram que podem estender a vida 

útil de geradores hidráulicos em mais de cinquenta anos. No entanto, para empregar 

o monitoramento dos componentes, é necessário investir em sensores e sistemas de 

comunicação, o que deve ser contabilizado nos custos. Mais informações sobre o 

monitoramento para MPd podem ser obtidas em [HB11]. Nas subseções a seguir, são 

abordados os principais tipos de manutenção utilizados na indústria de eletricidade. 
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2.3.1 – Manutenção Programada 

A manutenção programada, também chamada de manutenção preventiva, é um tipo 

de manutenção baseada no tempo, devido a sua alocação temporal programada 

previamente e seguindo uma periodicidade. Ela tem a finalidade de trazer a 

manutenção para períodos mais atrativos, diminuir a probabilidade de uma interrupção 

inesperada em momentos críticos e desta forma aumentar a confiabilidade do sistema 

[AB02]. A MP é a única estratégia escolhida para diminuir e controlar os custos de 

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

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

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

[SM00]. Um dos motivos de controlar os custos de manutenção é devido a toda 

execução de serviço ser criteriosamente planejada, desde o instante de entrada até o 

de saída de manutenção. Além disso, a MP deve seguir um cronograma regular rígido 

para afastar falhas prematuras por desgastes, aumentar o tempo médio entre falhas 

e estimar com exatidão as despesas com a manutenção. 

A MP consiste num problema de otimização, com classificação de dificuldade NP-Hard 

(muito difíceis), segundo [FGMP15]. O problema de CM envolve uma quantidade de 

variáveis proporcional à dimensão do sistema e ao período de estudos, além de 

considerar restrições e critérios de operação deste sistema. Nas últimas décadas, a 

literatura tem juntado centenas de estudos focados no problema de otimização de 

cronogramas de manutenção preventiva [AT77], [C95], [LMA04] e [BNH12]. Para a 

solução deste problema, os autores têm usado variadas técnicas de otimização 

(Programação Linear, Heurísticas, Inteligência Artificial e outras), associadas a 

métodos matemáticos determinísticos e probabilísticos como critério de avaliação. 

Recentemente, muitos autores têm discutido o problema de se programar a 

manutenção de equipamentos dentro do novo modelo de mercado de energia 

desregulamentado, onde é proposta a livre competição [BA03], e [HCK11]. No 

entanto, alguns trabalhos abordam o problema de PMUG para mercados de energia 

regulados, pois este tipo de mercado ainda existe em alguns países [C95] e [KS08]. 
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2.3.2 – Manutenção Corretiva 

É uma manutenção de reparo e restabelecimento, pois será realizada em caso de 

urgência (interrupção por quebra) ou emergência (iminência de interrupção por 

quebra) [G071]. Ela pode ser realizada para reparo de falhas e defeitos graves em 

componente, ou para substituição do componente por um novo ou em melhor estado. 

De fato, é o tipo de manutenção mais caro [IEEE01]. 

2.3.3 – Manutenção Preditiva 

A manutenção preditiva consiste em realizar a manutenção através ações de 

monitoramento, inspeções e ensaios (quando possível), sem tornar o equipamento 

indisponível [IEEE01]. Somente após o levantamento de dados do componente e 

detectado anormalidades, são feitas manutenções de reparo ou substituições de 

peças. Desta maneira, a MPd visa predizer ou estimar o ponto ótimo para intervenção 

no componente.  

2.3.4 – Manutenção Centrada na Confiabilidade 

A manutenção centrada na confiabilidade foi desenvolvida no final da década de 1960 

na indústria da aviação, e devido à sua eficiência, logo foi aplicada em outras áreas. 

A MCC consiste em um processo estruturado usado para determinar requisitos de 

manutenção ótimos para equipamentos em um ambiente operacional [AD99]. Dentro 

deste conceito, observa-se que o foco principal é o estado de operação de cada item. 

A manutenção do equipamento é construída sobre o modelo de falha de 

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

probabilidade de falha de componentes e cálculos de confiabilidade do sistema [G07]. 

2.3.5 – Comparação entre Manutenção Programada e Manutenção Corretiva 

A comparação entre a manutenção programada e corretiva é frequentemente 

abordada na literatura para promover a MP [IEEE01] e [L14]. De fato, sob a ótica da 

segurança do sistema, a MP é extremamente recomendada, no entanto, ela 

incorporará um custo adicional de serviço de manutenção. Por outro lado, não adotar 

nenhuma política de manutenção diminuirá a confiabilidade do sistema, aumentando 

as chances de falhas em longo prazo e de gastos imprevistos. Dessa forma, é 
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necessário um estudo avaliando os riscos e despesas para se realizar um plano de 

manutenção regular.  

Geralmente, o que define se um equipamento terá manutenções regulares é seu valor 

monetário e sua importância para o sistema. Assim sendo, os equipamentos mais 

importantes ficam com a política de manutenção programada. Vale ressaltar também 

que falhas aleatórias podem ocorrer mesmo adotando políticas de manutenção 

planejada. Desta forma, não se exclui o custo de interrupções imprevistas e de 

manutenções corretivas. Portanto, o estudo de avaliação de riscos e a classificação 

dos componentes, segundo sua importância, devem ser realizados visando 

fundamentar decisões técnicas, como a definição da estratégia de manutenção.  

2.4 – MÉTODOS DE SOLUÇÃO 

A otimização de cronogramas de manutenção das unidades geradoras é um 

subproblema de grande relevância dentro do planejamento da operação do SEP, pois 

envolve segurança e altos custos [L14]. Na literatura relacionada, diferentes técnicas 

de solução vêm sendo utilizadas para sua resolução: métodos de otimização clássica, 

heurísticos e metaheurísticos. 

Devido à natureza combinatória do PMUG, o emprego de técnicas heurísticas e 

metaheurísticas têm apresentado excelentes resultados. Por intermédio destas 

técnicas, soluções de boa qualidade podem ser encontradas, com reduzido esforço 

computacional, até mesmo para sistemas de grande porte. 

2.4.1 – Métodos de Otimização Clássica 

Os métodos de otimização clássica são mais empregados para solução de sistemas 

pequenos e médios e utilizam critérios determinísticos. Em um problema de larga 

escala, o número de variáveis aumenta consideravelmente, o que aumenta o tempo 

computacional de solução com aplicações destes métodos. Desta maneira, estes 

métodos têm baixa viabilidade para o problema PMUG com dimensões maiores. No 

entanto, segundo [KK12], os métodos de otimização clássica oferecem uma solução 

exata para problemas de cronograma de manutenção menores. Os métodos mais 
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usados são: Programação Linear, Linear Inteira, Linear Inteira-Mista (PL, PLI e PLIM, 

respectivamente), Decomposição de Benders e técnica de Branch-and-Bound. 

• Programação Linear, Inteira e Inteira Mista 

A PL tem sido bastante adota, para solucionar problemas de otimização de 

cronogramas em diversas áreas. Para aplicações deste método, é necessário que a 

função objetivo e as restrições sejam lineares. A revisão bibliográfica desta 

dissertação não encontrou nenhum trabalho em que algum autor tenha aplicado 

apenas PL no PMUG. Usualmente, os estudos combinam PL com outras técnicas, 

como técnicas de decomposição, técnicas heurísticas, entre outras. Em [C98], o autor 

aplica PL combinado com técnicas heurísticas para avaliar o impacto do consumo de 

combustível como decisão para criar um plano de manutenção. Neste trabalho, o autor 

detalha as diferenças e os melhoramentos em relação a seu próprio estudo anterior 

[C95], no qual ele utiliza PLIM para solução.  

A PLI é uma técnica derivada do PL, pois utiliza PL para solução de problemas de 

otimização, tendo como diferença fundamental a modelagem do problema. A técnica 

PLI modela o problema para trabalhar somente com variáveis inteiras. Quando se 

emprega apenas variáveis inteiras num problema solucionado por PLI, ele é 

denominado Programação Inteira Pura, se houver também variáveis não inteiras, é 

chamado Programação Linear Inteira Mista.  A PLIM vem sendo utilizada para solução 

de PMUG há décadas. No trabalho de [DM75], os autores aplicam a técnica em alguns 

casos, estudados no setor regulado, único empregado na época. Destaca-se dentre 

estes, um em que os autores partem de um cronograma de manutenção já existente 

para planejamento do sistema.  Este problema de PMUG cotém 31 UGs com um 

período de estudo de 18 semanas. O CM existente possui 3 UGs, mais importantes, 

com manutenções já programadas, não permitindo que sejam alteradas. O objetivo 

do estudo deste caso é otimizar os custos, programando as demais UGs (chamadas 

de flexíveis) a partir de um CM pré-definido. Já nos trabalhos [BB08] e [BNH12], o 

sistema de potência é desregulamentado. Enquanto o primeiro aplica a PLIM no 

problema PMUG de dimensões pequenas e curto prazo, visando otimizar os lucros 

das GENCOs mantendo os critérios de segurança, o segundo realiza um estudo de 

longo prazo, com objetivo de não realizar a manutenção em todas unidades no período 

e, desta maneira, otimizar os benefícios desde que atenda as restrições. 
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• Decomposição de Benders 

Segundo o autor da técnica de decomposição, em seu artigo [B62], a ferramenta 

matemática baseia-se na partição do problema original em dois subproblemas mais 

simples, chamados de problema mestre e de problema escravo. Esta técnica é um 

método clássico para resolver problemas de otimização combinatória. Ela tem tido 

muito sucesso na resolução de problemas de Programação Inteira Mista em diversas 

áreas [C05].  

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

SHAHIDEHPOUR apresentaram dois estudos utilizando a técnica, em [MS98] e 

[MS99]. Em ambos os trabalhos, os autores solucionam o problema de planejamento 

da manutenção da geração e transmissão para um sistema médio porte num mercado 

de energia desregulamentado para um período de longo prazo. Desta forma, uma vez 

que eles optam pela técnica de solução PLIM, é necessário o particionamento do 

problema para o tornar viável, devido a grande dimensão que o problema assume. 

Nos dois estudos, os autores adotam a otmização da manutenção como problema 

mestre e a otimização das restrições da operação como subproblemas. No segundo 

estudo, há a adição de problema de despacho centralizado das GENCOs, o qual é 

decomposto como um subproblema. Canto [C081] também aplica a Decomposição de 

Benders para a solução de PMUG de uma planta de potência de média escala, com 

setenta e cinco unidades geradoras em um período de curto prazo. O autor apresenta 

uma análise detalhada sobre seus resultados, ressaltando que seria pouco viável a 

solução do problema por PLIM sem a Decomposição de Benders. 

• Método de Branch-and-Bound 

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

soluções candidatas para encontrar a solução ótima de um problema linear. Esta 

ferramenta auxilia a solução de PL, PLI e PLIM com muitas variáveis envolvidas, as 

quais possuem muitas soluções a serem avaliadas. Essa técnica foi apresentada em 

[LMSK63] para resolução do famoso problema do caixeiro viajante. Neste trabalho, os 

autores quebram o conjunto de soluções dentro de subconjuntos menores (chamado 

de branch), e para cada subconjunto eles avaliam, através de enumeração, todas as 

soluções dentro de um determinado limite, chamado de bound. 



 23 

Para resolução do problema PMUG, esta ferramenta foi aplicada em [KP95] e [MR99]. 

No primeiro estudo, os autores visam minimizar o consumo de combustível, maximizar 

a confiabilidade e minimizar a violação das restrições. Eles realizam a busca pela 

solução ótima empregando o algoritmo Branch-and-Bound. Em [MR99], o PMUG é 

solucionado por Goal Programming, um método semelhante a PL, porém que busca 

otimizar mais de uma variável na função objetivo. Os autores empregam um sistema 

de média escala, com muitas variáveis envolvidas, sendo necessária a aplicação do 

método de Branch-and-Bound para dividir os cronogramas de manutenção em 

subconjuntos que serão avaliados, visando reduzir o tempo computacional e tornar 

viável a aplicação do método. 

2.4.2 – Métodos Heurísticos e Metaheurísticos 

Geralmente, para abordagem de PMUG de sistemas de larga escala, o uso de 

técnicas heurísticas e metaheurísticas têm se tornado mais viável devido aos avanços 

computacionais. Assim, há na literatura das últimas três décadas muitos trabalhos 

aplicando os diversos tipos de técnicas heurísticas e metaheurísticas ao problema 

abordado. Essas ferramentas são usadas desde estudos com heurísticas simples, 

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

com complexa implementação, como em [MSC07]. Em [BA03], os autores empregam 

a heurística para definição do instante de retirada de uma UG, após uma avaliação 

probabilística do sistema. No segundo trabalho, os autores apresentam uma 

comparação entre os resultados de um Algoritmo Genético e um algoritmo híbrido, o 

qual combina Algoritmo Genético e Recozimento Simulado. Ambos os métodos 

citados serão apresentados a seguir.  

Os métodos metaheurísticos podem ser classificados ainda em 3 grupos 

fundamentais: os de busca local, os baseados em população e os construtivos [SG13]. 

As ferramentas baseadas em busca local realizam a construção de uma única solução 

(indivíduo) através de processos iterativos. Nestas técnicas, o processo se inicia a 

partir de uma solução inicial definida, e o próximo passo é a criação de uma nova 

solução vizinha no espaço de busca. As técnicas baseadas em populações realizam 

a evolução de indivíduos dentro de um conjunto de soluções, denominado população. 

Nesta técnica, o processo iterativo se inicia a partir de um conjunto de soluções inicial, 

e de acordo com o método escolhido para aprimorar ou evoluir a população, novos 
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indivíduos vão sendo geradas a cada iteração. As metaheurísticas construtivas partem 

de uma solução vazia até que uma solução completa seja encontrada. As soluções 

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

fim de melhorar a qualidade da solução final, muitas técnicas construtivas empregam 

uma fase de busca local depois da fase construtiva [SG13].        

As técnicas mais empregadas no problema de planejamento da manutenção de 

unidades geradoras são Algoritmo Genético (AG), Recozimento Simulado (RS), Busca 

Tabu (BT), Otimização por Enxame de Partículas (OEP) e Otimização por Colônia de 

Formigas (OCF). Existem outras técnicas de otimização além destas classificações, 

porém não serão abordadas neste trabalho. 

• Recozimento Simulado 

O Recozimento Simulado tem sido largamente empregado para otimização de 

cronogramas de manutenção de UG. Em [SN91], a técnica é empregada para solução 

de PMUG de unidades térmicas. Os autores realizam testes em sistemas de pequena, 

média e larga escala para demonstrar a eficácia do método. Eles ainda comparam os 

resultados obtidos com os apresentados em [DM75] para os sistemas de pequeno e 

médio porte. Para os estudos de pequeno porte, os valores obtidos são os mesmos, 

com uma melhora no tempo computacional. Já para o sistema de médio porte, o 

estudo que emprega RS apresenta uma melhoria significativa, tanto no tempo de 

computação quanto no custo do cronograma ótimo. Nos trabalhos de [SPMS11] e 

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

sendo que o segundo trabalho explora mais a coordenação de um ISO. O primeiro 

propõe minimizar o custo de produção, enquanto o segundo visa minimizar os índices 

probabilísticos da confiabilidade, em especial a probabilidade de corte de carga.  

• Busca Tabu 

O Busca Tabu também é uma metaheurística baseada em busca local para problemas 

de otimização, assim como o RS. A técnica foi desenvolvida por Glover e apresentada 

à comunidade científica formalmente em duas partes, I [G89] e II [G90]. A BT consiste 

numa estratégia de decisões para que uma solução corrente faça um movimento em 

direção à melhor solução vizinha. Para tal objetivo, a BT parte de um conjunto de 

soluções iniciais e, para cada solução deste conjunto, é produzido um conjunto de 
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movimentos em direção a novas soluções vizinhas. Tais movimentos são avaliados e 

escolhe-se aqueles mais atrativos para otimização local da solução. Esse conjunto de 

movimentos é armazenado e denominado de Memória Adaptativa. Desta maneira, 

uma solução corrente pode tomar diversas direções, inclusive voltar para uma solução 

anterior para escapar de uma bacia de atração. No trabalho de [EDA00], a BT é 

empregada para resolução de um problema de cronograma da manutenção da 

geração para dois sistemas, um de pequeno e outro de médio porte, com quatro e 

vinte e duas UGs, respectivamente. Os autores visam minimizar o custo de operação 

do SEP e levam em consideração várias restrições. Como restrições, eles adotam a 

equipe técnica de manutenção, reserva de rede e a prioridade de algumas unidades 

para manutenção. A BT também é utilizada como técnica de solução combinada com 

AG em [BS00]. Neste trabalho, os autores fazem uma adaptação para usarem os 

operadores de busca local da BT no AG. Eles apresentam resultados em que essa 

técnica híbrida tem desempenho melhor do que o AG. 

• Algoritmo Genético  

O AG é uma técnica metaheurística baseada em população. Ela é largamente usada 

no problema PMUG, devido, principalmente, à sua facilidade de implementação e à 

qualidade dos resultados alcançados. Na década de 1960, John Holland iniciou seus 

estudos para formular matematicamente a Teoria da Evolução das espécies, proposta 

por Charles Darwin no final do século XIX [T95]. Destes estudos, começaram a surgir 

as bases do algoritmo de otimização de inspiração genética. Seguindo a analogia que 

inspirou o método, o AG é caracterizado pela evolução de um conjunto de soluções 

(população), seguindo regras estocásticas de busca e combinação que resultam numa 

sequência de gerações. Uma solução é formada por um conjunto de informações 

numéricas sobre determinado problema de otimização, sendo aludidas a um indivíduo 

da população e seus genes que o caracterizam [T95]. A cada etapa do processo 

iterativo, os indivíduos mais aptos são operados para gerar novos indivíduos, e desta 

forma garantir que os melhores genes sejam perpetuados.  As operações para gerar 

novos indivíduos são realizadas por técnicas probabilísticas, concebidas também 

através de metáforas biológicas. São elas: Cruzamento, Mutação e Seleção. Tais 

operações são empregadas também na técnica usada neste trabalho, e serão 

apresentadas no capítulo seguinte. Mais informações sobre o AG podem ser obtidas 

em [MTK96] e [T95]. 
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O AG é empregado em [DM97] tendo como critério de avaliação dos cronogramas de 

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

os operadores genéticos e sobre as possíveis codificações das soluções para 

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

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

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

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

atribuído ao ISO. No algoritmo apresentado neste estudo, as GENCOs propõem seus 

próprios cronogramas, que serão reavaliados pelo ISO para assegurar a segurança 

do sistema. Este trabalho simula dois interesses: de um lado, o planejamento da 

manutenção feito pelas GENCOs, o qual visa minimizar o custo de operação, do outro, 

o planejamento global realizado pelo ISO, que busca maximizar a capacidade de 

reserva do sistema. 

• Otimização por Enxame de Partículas 

A OEP é uma técnica metaheurística estocástica baseada em população de soluções. 

Sua inspiração se dá no comportamento social de revoada de pássaros, de cardume 

de peixes e enxames de abelhas. Pois a ideia se baseia nas ações corporativistas 

destes grupos de mesma espécie para alcançar um objetivo. Foi observado que, 

apesar de cada indivíduo do grupo possuir um comportamento de movimento 

independente, existe algum tipo de informação que é compartilhada com os demais. 

Desta maneira, as soluções potenciais (partículas) avançam através do espaço de 

busca do problema seguindo as atuais melhores partículas, que possuem os melhores 

valores de aptidão. O OEP foi aplicado para solucionar o problema PMUG em [KS08]. 

Neste trabalho, os autores aplicam a técnica no sistema teste [IEEE79], considerado 

de média escala. Eles adotam como função objetivo a ser minimizada o índice de 

confiabilidade LOLP (Loss of Load Probality), e como restrições do problema, a equipe 

técnica de manutenção e a necessidade de períodos específicos de algumas UGs 

serem retiradas para manutenção. No trabalho [SK13], estes mesmos autores 

apresentam um trabalho semelhante ao apresentando em 2008, utilizando a OEP, 

porém neste estudo eles abordam o PMUG sobre os critérios de um mercado de 

energia desregulamentado. Em [C08], o autor faz uma interessante comparação entre 

as metaheurísticas OEP e AG, apresentando resultados vantajosos para a OEP. 
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• Otimização por Colônia de Formigas 

A inspiração dessa técnica de otimização é baseada no processo de comunicação 

indireta dos membros de uma colônia de formigas, as quais utilizam uma substância 

química (feromônios) para indicar seus rastros [FGMP15]. Quanto mais formigas 

passam por um mesmo caminho depositando mais feromônios, mais forte fica o sinal 

de feromônios, o que atrai mais membros da colônia para aquele caminho. A OCF é 

classificada como metaheurística construtiva, pois cada agente artificial (formiga) 

constrói uma solução. Para cada solução construída, atualiza-se o nível de feromônios 

de cada elemento do indivíduo para que seja alocado mais feromônios nos elementos 

das melhores soluções [SG13].  Esse processo construtivo é repetido e a seleção de 

elementos para adição é feita por uma combinação do valor desse elemento e seu 

nível de feromônios. Os elementos com maiores níveis de feromônios terão maior 

probabilidade de serem selecionados.  

Em [FSMS07], a OCF é empregada para planejamento da manutenção de 5 usinas 

hidráulicas num horizonte de um ano, com um total de 8 UGs, que fazem parte do 

sistema elétrico de um estado da Austrália. Neste estudo, explora-se as condições 

hidrológicas da região, simulando a manutenção em diferentes períodos (seco, 

intermediário e molhado). O objetivo deste trabalho é encontrar soluções que 

maximizem a confiabilidade e a energia total armazenada nos reservatórios destas 

usinas. No trabalho de [FMMF14], o problema de PMUG é estudado sob a abordagem 

de planejamento centralizado. São utilizados dois sistemas testes, um contendo 26 e 

o outro 36 UGs, com um período de análise de um ano. A metodologia desenvolvida 

neste trabalho também soluciona o problema de comissionamento de unidades 

geradoras, após a otimização do PMUG. Para solucionar o problema PMUG, os 

autores implementam dois algoritmos metaheurísticos, OCF e RS, comparando ao 

final suas performances. Nas discussões dos resultados, os autores consideram a 

performance do OCF superior à do RS.  

 2.5 – CONCLUSÕES 

Neste capítulo é apresentado de modo detalhado o problema PMUG, com uma breve 

revisão bibliográfica, considerando a influência da característica do setor elétrico no 

estudo do sistema. São delineados os interesses das empresas de geração 
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(GENCOs) e do operador independente do sistema (ISO) em relação ao planejamento 

da manutenção do sistema. Enquanto o primeiro agente visa aos lucros da produção 

nos períodos de melhores preços, o segundo busca manter a segurança do sistema 

ao menor custo possível para o consumidor final. 

Também são abordadas as políticas de manutenção, e em especial a Manutenção 

Programada (MP), que é o foco deste trabalho. Dentro das características da MP, 

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

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

empregados em problemas de dimensões menores, enquanto os métodos heurísticos 

e metaheurísticos são utilizados em problemas de grande porte. 

Após o estudo do tema na literatura, optou-se pela metodologia de otimização AMC 

devido às suas características de construção paralela e gradual de soluções. Esta 

metodologia incorpora em uma única ferramenta, a dinâmica de técnicas heurísticas 

construtivas e operadores genéticos de técnicas metaheurísticas, ambos muitos 

utilizados na literatura na resolução do PMUG e de reconhecido desempenho. Além 

desta motivação, acrescenta-se ainda o fato de o AMC ser uma ferramenta recente e 

não ter sido aplicado até o momento ao PMUG.



 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA PROPOSTA  

3.1 – INTRODUÇÃO 

Para resolução do problema de planejamento da manutenção de unidades geradoras 

(PMUG), é utilizada neste trabalho a ferramenta de otimização algoritmo 

metaheurístico construtivo (AMC), proposta em [ASMF16] e [LAMFF17] para a 

solução do problema de planejamento da expansão da transmissão. A ferramenta é 

adaptada para resolução do novo problema, sendo denominada neste trabalho como 

AMC-PMUG. A avaliação das soluções (planos de manutenção) durante o processo 

construtivo, inerente à ferramenta, é realizada com base nos custos de interrupção e 

de produção durante a operação da rede. O método de simulação Monte Carlo não 

sequencial é utilizado para estimar os índices de confiabilidade necessários. A seguir, 

são apresentadas todas as premissas adotadas neste trabalho para abordagem do 

problema PMUG, bem como as adaptações realizadas no algoritmo metaheurístico 

construtivo em relação à sua versão original. 

3.2 – FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Solucionar o problema PMUG consiste em identificar cronogramas de manutenção 

(planos de manutenção) de boa qualidade, os quais garantam níveis adequados de 

confiabilidade para o funcionamento do sistema, sem, entretanto, causar excessivos 

aumentos no seu custo de operação. Um cronograma de manutenção (CM) é 

constituído por informações cronológicas acerca do instante exato da parada forçada, 

do período de ação da manutenção e do momento de reinserção à operação normal 

de cada UG do sistema destinada à manutenção no período.  

Diferentes formulações vêm sendo utilizadas para tratamento e identificação de 

soluções para este problema. Em todas elas, a confiabilidade do sistema é 

considerada direta ou indiretamente, seja na função objetivo, seja como restrição do 

problema [Y82] e [LMA04]. 

Neste trabalho, o sistema de geração é representado como barra única, não sendo 

considerados, portanto, o sistema de transmissão e suas restrições. A natureza 
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cronológica do problema é observada a partir dos montantes horários de geração e 

carga dentro do período em estudo. A formulação equacional do problema (função 

objetivo) é considerada de forma similar à adotada em [LAM01]: 

 

( )

( ) ( ) ( ) g

g k

f k EG k LOLC k B


= + − cost  
(3.1) 

onde EGcost(k) é o custo esperado de produção do cronograma de manutenção k; 

LOLC(k) é o índice de confiabilidade que fornece o valor esperado do custo da perda 

de carga (Loss of Load Cost); Ω(k) corresponde ao conjunto das unidades geradoras 

já programadas para manutenção de acordo com o cronograma k; e, finalmente, Bg 

representa um bônus hipotético associado à unidade geradora g. Essa última parcela 

visa incentivar a adição de todas unidades geradoras no cronograma de manutenção, 

pois sem ela o programa não alocaria nenhuma UG em manutenção, visto que realizar 

a manutenção das UGs aumenta os custos de produção e de interrupção. Deste 

modo, todas as UGs pré-definidas para manutenção serão agendadas no plano de 

manutenção.  

O valor do bônus de cada unidade designada para manutenção no período 

considerado é obtido no início do processo. Para o seu cálculo, são utilizados os 

valores esperados encontrados para os montantes dos custos de produção (EGcost(k)) 

e de perda de carga (LOLC(k)) no Caso Base (i.e., sem unidades em manutenção no 

período considerado). Cada unidade designada para manutenção recebe como bônus 

uma parcela deste custo total, a qual é diretamente proporcional à sua capacidade de 

geração. As UGs com maiores capacidades de geração apresentam maiores valores 

de bônus, e têm, portanto, maiores chances de serem programadas para manutenção 

primeiro em um processo construtivo de soluções.  

Dessa forma, para um cronograma k, no qual todas as unidades designadas para 

manutenção já estão programadas, a relação (3.1) fornece a diferença (positiva) entre 

os seus montantes de EGcost(k) e LOLC(k) e aqueles obtidos para o Caso Base. 

Deseja-se, portanto, minimizar o valor dessa diferença, a qual terá ordem de grandeza 

inferior a estes custos. 
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3.3 – AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DA GERAÇÃO 

Determinar a quantidade necessária de capacidade de geração do sistema é um 

aspecto importante para garantir o suprimento adequado e realizar as manutenções 

necessárias em médio e longo prazo. Este problema de planejamento da capacidade 

de geração é estudado considerando o período de análise e a evolução da reserva de 

capacidade de estática. Como já mencionado anteriormente, no PMUG se emprega a 

abordagem estática devido ao planejamento de médio e longo prazo. Para o 

planejamento da reserva de capacidade, o estudo da Confiabilidade da Geração é 

uma ferramenta muito útil na avaliação dos riscos do sistema. O objetivo dessa 

avaliação é quantificar os riscos para o sistema devido a falhas de UGs em relação 

ao estado da carga [VMBC08]. Este conceito consiste em combinar o modelo de 

geração e de carga e gerar um modelo de risco para avaliação (Figura 3.1). A 

preocupação principal é estimar a capacidade de geração requerida para satisfazer a 

carga e ter energia suficiente para executar manutenções preventivas e corretivas 

[BL94]. 

 

Figura 3.1 – Modelo Conceitual de Risco para o Sistema de Geração ( [BA96], p. 20). 

No modelo de avaliação do sistema de geração para capacidade estática, é 

necessário analisar o estado de falha de cada UG. Para isso, atribui-se uma 

probabilidade de falha como parâmetro base para representar a estado do gerador e 

assim estimar o estado total do sistema de geração. Tal parâmetro, denominado por 

taxa de saída forçada (FOR – Forced Outage Rate) é calculado conforme a seguir 

[BA96]: 
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 (3.2) 

onde: λ é a taxa de falha estimada e µ é a taxa de reparo estimada. 

O conceito de indisponibilidade é associado com o modelo simples de dois estados, 

sendo aplicado para representar o modelo de unidade geradora em operação ou fora 

de operação (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Modelo de dois estados para uma UG. 

Considerando de maneira real a representação de uma UG, sua taxa de falha 

estimada depende do tempo (λ(t)). A curva que representa a taxa de falha em função 

do tempo tem uma forma típica, apresentada na Figura 3.3, sendo por isso 

denominada de curva da banheira.  

 

Figura 3.3 – Curva da Banheira - Representa a taxa de falha em função do tempo (t). 

Geralmente, a curva da banheira é dividida em três regiões: a região I (onde λ é 

decrescente) é conhecida como fase de mortalidade infantil ou fase de depuração; a 

região II é conhecida como período de vida útil ou operação normal e é caracterizada 

por uma taxa de falha praticamente constante; e a região III representa a fase de 

desgaste, sendo caracterizada pelo crescimento acentuado de λ. A manutenção 

preventiva de UGs deve ser realizada enquanto o equipamento se encontra na região 





+
=FOR
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II, visando evitar a entrada do equipamento na fase de desgaste [FYLYICZ04] e, por 

consequência, melhorar a confiabilidade do sistema. Deste modo, é possível adotar λ 

e FOR constantes para o estudo da confiabilidade da geração. 

Para a análise completa da confiabilidade proposta pelo modelo de avaliação de risco, 

é preciso modelar também a variação da carga durante a operação do sistema. 

Geralmente, o modelo utilizado para representar a carga do sistema reproduz de 

maneira aproximada seu real comportamento, por mais sofisticado que ele seja. 

Assim, a precisão de cada modelo depende da quantidade e qualidade dos dados 

coletados. Dentre os modelos de carga conhecidos, os Modelos de Markov têm sido 

bastante empregados, uma vez que eles podem representar as transições entre os 

estados da carga [ML04]. Os Modelos de Markov para representação da carga podem 

ser agregados ou não-agregados. Nos modelos agregados, não há retenção de 

qualquer informação temporal. Já os modelos não-agregados possibilitam a 

consideração de aspectos cronológicos. Neste trabalho, adotou-se um modelo 

markoviano não-agregado com 8736 estados para representar a carga anual. Estes 

estados são conectados sequencialmente conforme ordem de ocorrência de uma 

curva horária [LMMB00]. 

3.3.1 – Simulação Monte Carlo Não Sequencial 

As técnicas de simulação Monte Carlo são mais indicadas para avaliar a confiabilidade 

de sistemas de grande porte, em especial quando se deseja reproduzir aspectos 

cronológicos. Dentre elas, a Simulação Monte Carlo Não Sequencial (SMCNS), por 

ser baseada na representação a espaço de estados, apresenta menor esforço 

computacional, porém apresenta menor nível de detalhamento de informações 

cronológicas do que outras técnicas de simulação, como por exemplo, a Simulação 

Monte Carlo Sequencial. Neste estudo, adotou-se um eficiente algoritmo de SMCNS, 

o qual vem recebendo aprimoramentos nas últimas décadas, ganhando flexibilidade 

e capacidade de representar aspectos cronológicos [LMMB00] e [ML04] 

indispensáveis ao planejamento da manutenção de unidades geradoras [OAML17]. 

A SMCNS, por ser baseada na representação a espaço de estados, propõe que cada 

estado de um sistema de potência seja representado por um vetor 

, onde xi é o i-ésimo componente do sistema. Cada  nci xxxxx ,,,,, 21 =
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componente de x corresponde a um elemento do sistema de geração ou ao nível 

momentâneo de carga. Dessa maneira, é possível estimar o estado do sistema de 

potência através da combinação dos estados individuais de cada componente 

[RSM06]. O espaço de estados, ou seja, todas as possíveis realizações de x, é 

denotado por X. Estabelecidos os conceitos acima, os passos básicos da SMCNS são 

descritos a seguir [RSM06], [LMMB00]:  

a) Selecione o estado do sistema (i.e., nível de carga, disponibilidade do 

equipamento e outros); 

b) Analise o estado do sistema e julgue se é um estado de falha; 

c) Estime os índices de confiabilidade. Se a precisão dos índices for aceitável, 

pare. Senão, retorne ao passo (a). 

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

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

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

amostral dada na Eq. (3.3): 

 
 (3.3) 

onde N é o número de amostras, xk é o estado amostrado k, e F(xk) é uma função teste. 

Dependendo da definição da função teste, a Eq. (3.3) representa todos os índices 

básicos de confiabilidade. A Eq. (3.4) é utilizada para o cálculo da variância do 

estimador. 

  
�̃�[�̃�(𝐹)] = �̃�[𝐹]

𝑁
⁄  (3.4) 

onde �̃�(F) é a variância da função teste. A incerteza da estimativa ( ) é usualmente 

monitorada pelo coeficiente de variação da Eq. (3.5), o qual é utilizado para verificar 

a convergência do processo de avaliação. 
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3.4 – REPRESENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES 

A escolha da representação do cronograma de manutenção pode ser influenciada 

pelo método de solução aplicado. Segundo [DM97], existem três modelos de 

representação de cronogramas de manutenção para solução por métodos de 

otimização: representação binária, binária para representação inteira e representação 

inteira. A representação de números inteiros foi considerada mais eficaz para 

problemas PMUG, pois ela respeita a restrição da janela de manutenção e reduz o 

tamanho do espaço de busca [DM97]. A vantagem desta abordagem é a flexibilidade 

e a agilidade para manipular essas soluções nas técnicas de otimização, além de 

representar muito bem as características de indivíduos em métodos metaheurísticos.  

Na abordagem por representação inteira, uma grande parte dos trabalhos 

relacionados adota um vetor em que cada posição contém um valor inteiro. Nesta 

representação, o vetor plano de manutenção tem as dimensões definidas pelas 

características do problema em questão (i.e., número de geradores escalados para 

manutenção, período de estudo, etc.). Cada posição deste vetor recebe um número 

inteiro, o qual informa principalmente se o gerador está ou não em manutenção e em 

qual instante a manutenção se inicia. Os dados relacionados a cada gerador que pode 

ser escalado para manutenção são fornecidos nas informações iniciais. Estes dados 

são: usina de origem, potência máxima, custo de geração, tempo necessário de 

manutenção, taxa de falha e indicação para manutenção. 

Neste estudo, é empregada a representação inteira. Para isso, é utilizado um vetor 

cronograma de manutenção (CM), também denominado indivíduo, com dimensão 

igual ao número de geradores a serem programados para manutenção no período 

considerado. Cada posição do vetor pertence exclusivamente a um gerador e pode 

assumir um número inteiro. Esse número indica a semana de início da manutenção 

daquele gerador. Mais especificamente, esse trabalho adota que a manutenção tem 

início às sete horas da manhã na segunda-feira da semana inicial e término às 

dezessete horas na sexta-feira da semana final. A seguir, tem-se a representação do 

vetor plano de manutenção: 

 
1 2, , , , ,
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k k k k k
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onde: Ck é o vetor cronograma de manutenção para uma dada decisão k;  

representa o instante (semana) de entrada em manutenção da unidade geradora i, na 

escala de manutenção (decisão) k; e nUG representa o número de geradores a serem 

programados para manutenção no período. 

Nesta dissertação, uma solução (cronograma de manutenção) para o problema 

PMUG é considerada completa, também chamada de viável, quando todas as UGs 

definidas para manutenção no período em estudo tenham sido programadas. 

Ao final do processo de resolução do problema PMUG, é necessário transformar 

(traduzir) o vetor cronograma de manutenção para uma tabela de manutenção, onde 

as informações acerca da manutenção das UG estarão mais acessíveis para 

execução do serviço. Como exemplo, são escolhidas previamente 5 unidades 

geradoras a programar a manutenção (UGaP), formando um vetor com as potências 

máximas em MW referente a cada unidade, conforme expressão (3.7). Para este vetor 

UGaP, atribui-se um CM hipotético, dado por (3.8), o qual informa a semana inicial da 

manutenção de cada UG. A Tabela 3.1 apresenta o plano de manutenção traduzido, 

onde estão detalhadas as manutenções programadas ao longo do período e o 

montante de potência instalada das UGs em manutenção. Na última coluna desta 

tabela, estão presentes os montantes de geração programados para manutenção em 

cada uma das 5 semanas do período considerado. 

 UGaP = [100, 155, 400, 50, 50]      (3.7) 

 C1 = [3, 4, 1, 1, 4]  (3.8) 

Tabela 3.1: Exemplo de Cronograma de Manutenção 

Semana 
Unidades Geradoras Pot. Mnt.              

(MW) 
UG100 UG155 UG400 UG50 UG50 

1      450 

2      450 

3      100 

4      305 

5      205 

 

k
iZ
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3.5 – ALGORITMO METAHEURÍSTICO CONSTRUTIVO 

O algoritmo metaheurístico construtivo (AMC) consiste em uma ferramenta de 

otimização baseada na ideia de construção paralela e parcimoniosa de soluções. 

Partindo de uma solução vazia, soluções de boa qualidade são obtidas por meio de 

um processo construtivo, o qual é fundamentado na: i) análise de indicadores 

quantitativos do problema em questão; ii) incremento das soluções; iii) troca de 

informações entre essas soluções; iv) depuração das soluções. Para garantir esta 

evolução gradativa das soluções, o AMC emprega mecanismos de busca local e 

global. 

A versão do AMC adotada nesta dissertação é uma adaptação do algoritmo proposto 

originalmente em [ASMF16] e aprimorado em [LAMFF17] para solução do problema 

de planejamento da expansão do sistema de transmissão. No AMC original, são 

utilizados seis mecanismos: mecanismo de adição (MA), mecanismo de cruzamento 

(MC), mecanismo de mutação (MM), mecanismo de seleção (MS), mecanismo de 

depuração (MD) e mecanismo de refinamento (MR). 

O AMC possui uma estrutura análoga à de um algoritmo heurístico construtivo, pois 

ambos constroem soluções em direção à viabilidade do problema, partindo de uma 

solução (indivíduo) vazia. Entretanto, no AMC, são ainda realizadas a troca de 

informações, perturbações e a depuração dessas soluções. O processo construtivo 

completo pode ser dividido em etapas iterativas, chamadas de níveis construtivos. A 

cada nível construtivo do AMC, são aplicados os cinco primeiros mecanismos citados 

anteriormente. 

O primeiro mecanismo a ser aplicado no processo iterativo é o MA, que tem a função 

de incrementar soluções. No problema de planejamento da expansão da transmissão, 

por exemplo, este mecanismo adiciona, a cada nível construtivo, um reforço (LT ou 

transformador) à cada solução em construção. A escolha do reforço é realizada com 

base em índices de sensibilidade, calculados a partir de informações da operação da 

configuração atual do sistema. No problema PMUG, o MA será responsável por 

programar uma nova unidade geradora para manutenção em cada cronograma do 

processo construtivo. A escolha da unidade geradora a ser adicionada no cronograma 
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é baseada em índices de sensibilidade extraídos da avaliação de riscos para a 

configuração atual no sistema. 

Em seguida, as soluções seguem para o próximo estágio do processo iterativo dentro 

do nível construtivo corrente, onde são empregados, de forma conjunta, os 

mecanismos de cruzamento (MC) e de mutação (MM). Estes mecanismos 

proporcionam, respectivamente, a troca de informações genéticas entre as soluções 

e perturbações nos genes dos indivíduos. Esses mecanismos são comumente 

empregados em algoritmos evolucionários baseados em população. 

O próximo mecanismo a ser empregado é o mecanismo de seleção (MS). Seus 

principais objetivos são identificar os melhores indivíduos gerados e avaliados a cada 

nível construtivo e controlar a quantidade destes indivíduos, evitando assim uma 

explosão do número de soluções durante todo o processo. Desta forma, o MS é 

responsável por selecionar apenas um número reduzido de soluções que ainda não 

tenham atingido a viabilidade (factibilidade) em relação ao problema para seguir 

adiante. Além disso, com o emprego do MS, as soluções que já tenham atingido a 

viabilidade são detectadas e devidamente armazenadas. Técnicas de diversidade 

podem ser utilizadas no emprego do MS, a fim de garantir que apenas as soluções 

mais promissoras que seguem pelo processo construtivo sejam também diversificadas 

[LAMFF17]. 

Enfim, é empregado o mecanismo de depuração (MD). O MD é empregado aos 

indivíduos inviáveis oriundos do MS e todos os indivíduos viáveis identificados no nível 

construtivo atual, com o objetivo de retirar um componente da manutenção, que seja 

menos eficaz em cada solução. Este procedimento pode ser entendido como um 

processo inverso àquele realizado pelo MA. O MD escolhe o componente da solução 

corrente que menos contribui para sua aptidão, observando índices de efetividade, e 

o retira gerando uma nova solução depurada. Assim, este mecanismo possibilita que 

soluções em construção mais bem ajustadas (depuradas) também sejam levadas para 

o próximo nível construtivo. 

O processo iterativo do AMC termina após a convergência por estagnação da melhor 

solução viável encontrada para o problema por um determinado número de níveis 

construtivos consecutivos ou pelo número máximo de níveis construtivos atingidos. 
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Durante todo o processo construtivo, quatro conjuntos de indivíduos são 

continuamente atualizados: 

• ΩIV: Conjunto de indivíduos viáveis, que recebe os indivíduos viáveis 

identificados durante o processo construtivo. O tamanho nIV deste conjunto 

é delimitado e corresponde a um parâmetro a ser definido pelo planejador. 

Somente as melhores soluções viáveis permanecem nesse conjunto; 

• ΩMA: Este conjunto é formado por nMA indivíduos inviáveis gerados a partir 

do emprego do MA e selecionados pelo MS; 

• ΩMCM: Conjunto, com tamanho nMCM, que recebe indivíduos ainda inviáveis 

selecionados pelo MS e que foram gerados, conjuntamente, pelo MC e MM; 

• ΩMD: Conjunto que recebe os indivíduos inviáveis gerados pela aplicação do 

MD, com tamanho limitado a nMA + nMCM  indivíduos. 

Após convergência do processo construtivo, o AMC prevê o emprego de um 

mecanismo de refinamento (MR). De forma geral, este mecanismo realiza pequenas 

alterações locais nas soluções viáveis, que buscam melhorar a sua qualidade, sem, 

entretanto, torná-las inviáveis. No problema de planejamento da expansão da 

transmissão, por exemplo, este mecanismo verifica se algum dos reforços da rede (LT 

ou transformador) que compõem uma solução final pode ser eliminado dessa solução 

sem torná-la inviável, o que reduz o custo de investimento associado a essa solução. 

3.6 – AMC-PMUG 

Nesta seção, são apresentados detalhes do algoritmo metaheurístico construtivo 

adaptado para aplicação ao planejamento da manutenção de unidades geradoras, 

aqui denominadas AMC-PMUG. Inicialmente, cabe destacar que no AMC original, 

proposto para a expansão da transmissão, há o emprego do MR às soluções viáveis 

identificadas após a convergência do processo iterativo [LAMFF17], conforme descrito 

na subseção anterior. Contudo, este mecanismo, em sua essência, não pode ser 

empregado no problema PMUG, no qual o indivíduo é viável apenas quando todas as 

UGs pré-determinadas para manutenção são designadas para tal ação. Portanto, se 

fosse empregado um mecanismo análogo ao MR na solução do problema PMUG, 



 40 

após a convergência do processo iterativo, todo e qualquer indivíduo viável se tornaria 

inviável. 

Em estudos de otimização com técnicas metaheurísticas, é comum encontrar 

soluções repetidas ao longo do processo. Neste estudo, esse fato pode ser atribuído 

tanto pela aleatoriedade dos sorteios do cruzamento e mutação, quanto pela seleção 

de elementos mais atrativos que outros para serem adicionados à solução pelo MA. 

Dessa maneira, realizar novas avaliações em indivíduos que já foram avaliados 

anteriormente é um trabalho computacional desnecessário. A fim de evitar isso, 

programou-se um método para comparar indivíduos recém-criados com indivíduos de 

outros conjuntos no mesmo nível construtivo. Essa ferramenta é aplicada a todo e 

qualquer indivíduo, logo após a sua criação, evitando a repetição de avaliações já 

realizadas no nível corrente.     

Ainda em relação à versão original do AMC apresentada em [LAMFF17], algumas 

adaptações e técnicas adicionais foram empregadas para ajudar na solução do 

problema abordado. Neste trabalho, é considerada uma estratégia de memória dentro 

do processo construtivo. Com o intuito de não permitir a avaliação de soluções 

recentemente visitadas, o último movimento realizado pelos mecanismos MA e MD é 

armazenado. Este conceito é semelhante ao utilizado pela técnica de memória 

adaptativa presente na metaheurística Busca Tabu [EDA00], onde se armazena os 

movimentos reversos recentemente realizados para evitar ciclos no processo de 

busca. 

Foram implementadas, ainda, heurísticas para realizar uma ordenação de UGs iguais 

de mesma usina, escaladas para manutenção no mesmo período. Deste modo, todas 

as novas soluções geradas devem passar pelo método de ordenação de UGs. Essa 

ordenação é necessária para evitar que planos iguais tenham avaliações diferentes 

do ponto de vista do modelo de geração de barra única adotado. Para exemplificação 

deste processo, usa-se o mesmo caso da Seção 3.4, onde as duas UGs de 50 MW 

(últimas posições do vetor CM) pertencem à mesma usina: 

  

 

1

2

3 4 1 1 4

3 4 1 4 1

C

C

=

=
  3 4 1 1 4  (3.9) 
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No exemplo, duas UGs iguais de mesma usina são alocadas nas duas últimas 

posições dos cronogramas de manutenção (C1
 e C2). Pelo modelo de barra única, C1 

e C2 são cronogramas iguais, pois a permutação entre as unidades iguais das últimas 

posições não afetaria a avaliação. No entanto, numa avaliação probabilística, C1 e C2 

têm avaliações diferentes, uma vez que os números pseudoaleatórios sorteados na 

SMCNS para amostrar o processo de falha e reparo de cada UG seguem a ordem em 

que ela aparece na respectiva usina. Então, para o processo de simulação, aplicar 

manutenção na primeira UG de 50 MW dará resultado numérico diferente da aplicação 

na segunda UG. No entanto, trata-se de uma só manutenção, a de uma unidade da 

respectiva usina.  

Para evitar que o problema descrito ocorra, faz-se a ordenação indicada na expressão 

(3.9). Nesta ordenação, as semanas aparecem em ordem crescente dentro do 

cronograma entre as posições das unidades geradoras iguais de uma mesma usina. 

Como resultado, os dois cronogramas de exemplo, expostos em (3.9), apresentarão 

sempre o mesmo resultado numérico após avaliação. Deve-se ressaltar, ainda, que 

casos considerando UGs iguais, porém localizadas em usinas ou barras diferentes, 

configuram soluções diferentes, possuindo, portanto, avaliações diferentes. 

Nas subseções a seguir, é apresentado de forma detalhada cada mecanismo 

construtivo empregado pelo AMC-PMUG. 

3.6.1 – Mecanismo de Adição (MA) 

No emprego deste mecanismo a uma dada solução (indivíduo) em construção, uma 

nova unidade geradora deve ser programada para entrar em manutenção. A seleção 

da nova unidade a ser adicionada ao cronograma de manutenção é baseada em dois 

índices capazes de identificar, de forma quantitativa, tanto as unidades mais atrativas 

para manutenção, quanto os melhores momentos para a retirada de operação dessas 

unidades (entrada em manutenção). O primeiro índice utilizado (EENS - Expected 

Energy Not Supplied) fornece o valor médio semanal de corte de energia apresentado 

pela configuração do indivíduo. Já o segundo (EES - Expected Energy Supplied), 

informa, para cada unidade geradora, a estimativa de energia produzida 

semanalmente. 
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Os índices EENS e EES são estimados por meio da SMCNS, sendo utilizadas as 

funções teste fornecidas pelas Eqs. (3.10) e (3.11), respectivamente: 

  (3.10) 

   (3.11) 

onde ΔPk é o montante de corte de carga no estado de falha xk; T é o período de análise 

(de uma semana, no MA); e  é o despacho de geração para unidade g no estado 

de sucesso xk. O valor 
 
será, necessariamente, nulo caso a unidade g esteja 

indisponível no estado xk. 

Nesta dissertação, é adotado o período de duas semanas para realização da 

manutenção de uma UG. Portanto, é necessário, primeiramente, selecionar um par 

de semanas para alocação da manutenção. O índice EENS é responsável por 

identificar o par de semanas mais indicado. Tendo em mente a minimização de 

impactos na confiabilidade, entende-se que o par de semanas mais indicado é aquele 

que possui o menor valor para o montante de EENS na avaliação da solução corrente. 

Identificado o melhor par de semanas, têm-se dois possíveis critérios lógicos para 

alocar uma UG nestas semanas: agendar o gerador que mais contribui na produção 

de energia fora destas semanas ou o gerador que menos contribui na produção dentro 

destas semanas. Para que sejam contempladas ambas as possibilidades, são 

utilizadas as duas abordagens.  

Dessa forma, utiliza-se o índice EES para selecionar nT unidades geradoras a serem 

programadas para manutenção dentro do par de semanas selecionado. O índice EES, 

valor médio esperado de energia produzida em cada semana do período estudado, é 

calculado para cada UG a ser programada. Sendo assim, metade de nT corresponde 

aos geradores que mais contribuem para a produção de energia fora deste par de 

semanas (UGs com maiores valores de EES para as semanas do período de estudo, 

excluídas as semanas do par selecionado). A outra metade de nT corresponde aos 

geradores que menos contribuem em termos de produção de energia dentro do par 

de semanas (UGs com menores valores de EES dentro do par de semanas). 
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Sendo assim, a partir do cronograma de manutenção corrente, são criados nT novos 

cronogramas, os quais resultam do ingresso em manutenção das nT  UGs escolhidas, 

no par de semanas indicado. A Figura 3.4 apresenta um exemplo em que o valor nT é 

igual a 4, o que corresponde à geração de 2 novos indivíduos (cronogramas) advindos 

da adição de 2 UGs que mais contribuem (maior EES) fora do par de semanas e outros 

2 novos indivíduos derivados da seleção de 2 UGs que menos contribuem dentro das 

semanas indicadas. Após a adição das respectivas UGs, realiza-se a avaliação de 

todos os novos planos de manutenção, para que seja escolhido, através da melhor 

aptidão, apenas um para seguir no processo construtivo. 

 

Figura 3.4 – Funcionamento do mecanismo de adição. 

 3.6.2 – Mecanismo de Cruzamento e Mutação (MC e MM) 

No emprego do MC, é necessário selecionar candidatos mais aptos para o 

cruzamento e descender bons genes. Desta forma, faz-se a seleção de um par de 

soluções para cruzamento gerando duas novas soluções. Neste estudo, optou-se pelo 

método de seleção por Roleta, no qual os indivíduos são selecionados com base em 

sua aptidão. Desta maneira, os indivíduos mais aptos possuem maior probabilidade 

de serem selecionados para cruzamento. 

Após a seleção das soluções progenitoras, aplica-se o cruzamento. Nesta dissertação 

foi escolhido o método de cruzamento uniforme, realizado com base em uma máscara 

de bits, conforme ilustrado na Figura 3.5. Neste método, é gerado um número binário 

(zero ou um) para cada gene das duas soluções escolhidas. Os genes da primeira 
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solução progenitora são transferidos para o primeiro filho se na máscara de bits deste 

pai houver o número zero. Caso contrário, é transferido para o primeiro filho o gene 

do segundo pai. Para o segundo filho, é feito de forma semelhante, quando for 

identificado zero na máscara de bits, o gene copiado para o segundo filho será do 

segundo progenitor, caso contrário, será copiado o gene do primeiro. Este cruzamento 

entre as soluções escolhidas deve obedecer a uma taxa definida pelo planejador, a 

taxa de cruzamento. O par de soluções geradas pelo cruzamento segue para o 

emprego do MM. 

 

Figura 3.5 – Mecanismo de cruzamento uniforme. 

O MM tem o objetivo de aplicar perturbações aleatórias nos genes destes novos 

indivíduos, sob uma determinada taxa de mutação. Essa taxa de mutação é definida 

previamente pelo planejador, junto com a taxa de cruzamento. Dessa forma, para 

cada gene do indivíduo no emprego do MM, é gerado um número pseudoaleatório 

para definir se este será mutado. Caso este valor seja menor que a taxa de mutação 

adotada, um segundo número pseudoaleatório é gerado para definir se o gene será 

incrementado ou decrementado, com igual probabilidade. No problema PMUG, o 

incremento e o decremento do gene consistem, respectivamente, em atrasar ou 

adiantar em uma semana o início da manutenção do gerador que ocupa a posição 

deste gene. Para os casos em que o gene se encontra no limite inferior ou superior 

do período de planejamento, o gene será incrementado ou decrementado sem a 

necessidade do segundo sorteio.  

3.6.3 – Mecanismo de Seleção (MS) 

Este mecanismo é empregado aos indivíduos gerados pelo MA e, de forma conjunta, 

pelos mecanismos MC e MM. O MS possui dois objetivos: i) definir conjuntos 
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reduzidos, formados pelos indivíduos inviáveis mais promissores, os quais devem 

prosseguir para o próximo nível construtivo (iteração) do processo; ii) identificar 

possíveis indivíduos viáveis, os quais são armazenados no conjunto de indivíduos 

viáveis (ΩIV) durante o processo construtivo. 

Para trazer maior diversidade ao processo construtivo, o algoritmo de classificação K-

means [J10] é utilizado para seleção dos indivíduos que irão compor os conjuntos 

reduzidos. Os indivíduos gerados pelo MA e os indivíduos gerados pelos mecanismos 

MC e MM são então distribuídos em nMA e nMCM classes, respectivamente, de acordo 

com suas características genéticas. A distância Euclidiana é utilizada para medir a 

similaridade entre os indivíduos. O indivíduo com melhor aptidão em cada classe é 

então selecionado para compor os conjuntos reduzidos. 

3.6.4 – Mecanismo de Depuração (MD) 

O resultado da aplicação do MD em um indivíduo corrente é a criação de um novo 

indivíduo, porém com um elemento a menos em relação àquele que lhe originou. Ou 

seja, um novo cronograma com menos uma unidade geradora programada para 

manutenção. Índices de efetividade são utilizados para indicar o componente cuja 

remoção trará menor impacto negativo à solução. 

Neste trabalho de dissertação, os dois índices utilizados pelo MA (EENS e EES) são 

também utilizados pelo MD, neste caso como índices de efetividade. Para o emprego 

do MD a um dado cronograma corrente, o índice EENS é calculado para cada semana 

do período que possui pelo menos uma unidade geradora programada para 

manutenção. A semana que apresenta o maior valor de EENS é então selecionada 

para retirada de uma unidade da programação. Caso exista apenas uma UG 

programada para manutenção na semana selecionada, esta UG é então retirada da 

programação. Caso a semana selecionada possua mais de uma UG em manutenção, 

a escolha da unidade a ser retirada do cronograma corrente deve considerar a sua 

contribuição para a produção de energia. Logicamente, a UG com menor contribuição 

(i.e., menos utilizada nas demais semanas) deve ser considerada como a mais 

indicada para ter seu cronograma alterado. Para identificar tal UG é utilizado o índice 

EES, porém calculado para todo o período de estudo (e.g., uma estação do ano). 
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Então, dentre as unidades programadas para a semana selecionada no CM corrente, 

é cancelada a manutenção daquela que apresentar o menor valor de EES calculado. 

Cabe destacar que quando é realizado o emprego do MD a um dado cronograma, os 

índices EENS e EES utilizados já estão calculados/estimados. O cálculo destes índices 

é realizado quando o cronograma é avaliado para definição de sua aptidão. 

3.6.5 – Fluxograma AMC-PMUG 

Considerando os mecanismos apresentados, assim como as adaptações e técnicas 

mencionadas ao longo desta Seção 3.6, o fluxograma do AMC-PUMG é exibido na 

Figura 3.6. Inicialmente, são criados os conjuntos de planos de manutenção 

(indivíduos) que serão usados e atualizados durante todo o processo construtivo. 

Esses conjuntos (ΩMA, ΩMCM, ΩMD e ΩIV) foram apresentados na Seção 3.5, sendo 

seus tamanhos ajustados através de parâmetros iniciais definidos pelo planejador do 

sistema.  

Em seguida, o caso base é avaliado utilizando a função objetivo definida para o 

problema (Eq. (3.1)). Nesta avaliação, como não há nenhuma UG em manutenção, o 

valor da função objetivo é a soma do EGcost(k) e da LOLC(k) do Caso Base. Este valor 

será definido como o valor do bônus hipotético, distribuído proporcionalmente para 

cada UG de acordo com os critérios definidos na Seção 3.2, para que elas sejam 

necessariamente alocadas para manutenção.  

Após a avaliação do Caso Base, inicia-se o processo construtivo do AMC-PMUG. No 

primeiro nível, excepcionalmente, apenas o MA é empregado dentre os mecanismos 

construtivos. Para a criação dos primeiros indivíduos com apenas uma UG em 

manutenção, escolhe-se nPS melhores pares de semanas e nMA melhores UGs a partir 

dos índices de atratividade extraídos do caso base. O parâmetro nPS é utilizado apenas 

neste nível construtivo, para controlar quantos indivíduos se deseja gerar. Para este 

parâmetro se adota um valor fixo, nPS = 2. Então, são feitas todas as combinações 

possíveis de cronogramas com as quantidades de pares de semanas e de UGs 

escolhidas, sendo gerados e avaliados um total de nPS × nMA cronogramas de 

manutenção. Aplica-se o MS nestes novos indivíduos e apenas nMA indivíduos são 

adicionados ao conjunto reduzido ΩMA, e assim, seguindo para o próximo nível. 



 47 

 

Figura 3.6 – Fluxograma do AMC-PMUG. 

Deste ponto em diante, tem-se início a porção iterativa do AMC-PMUG, que é 

realizada até satisfazer os critérios de convergência adotados. Definiu-se como critério 

de convergência a estagnação do melhor indivíduo, pertencente ao conjunto ΩIV, por 
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np níveis construtivos consecutivos. Porém, caso este primeiro critério não seja 

atingido, admite-se também como critério de parada alcançar um número máximo de 

níveis construtivos, denominado de . O valor máximo de níveis construtivos pode 

ser definido/ajustado conforme a quantidade de UGs designadas para manutenção. 

Por exemplo, numa configuração onde nUG é igual a 8 UGs, pode-se considerar o valor 

de igual a 12 níveis construtivos para todo o processo, permitindo o 

aprimoramento das soluções até 4 níveis construtivos após atingir o primeiro nível (8º 

nível) que recebe (do nível anterior) soluções viáveis. Assim, os mecanismos 

construtivos serão aplicados aos conjuntos de indivíduos a cada nível do AMC-PMUG 

até atingir os critérios de convergência, de acordo com o fluxograma da Figura 3.6 e 

os seguintes passos: 

i) Adição – Aplicar o MA aos indivíduos dos conjuntos ΩMA, ΩMCM e ΩMD; 

ii) Cruzamento e Mutação – Unir todos os indivíduos dos conjuntos ΩMA, ΩMCM, 

ΩMD e ΩIV, formando o conjunto de indivíduos progenitores. Aplicar o MC e 

MM ao conjunto dos indivíduos progenitores até que a quantidade de novos 

indivíduos, filhos, atinja o mesmo tamanho do conjunto de indivíduos 

progenitores. Em alguns níveis construtivos, devido à semelhança genética 

do grupo de pais, pode haver alta incidência de novos indivíduos repetidos, 

o que implicaria em elevado esforço para alcançar a quantidade desejada de 

novos indivíduos. Para se evitar esse problema, define-se o número máximo 

de sorteios de progenitores para cruzamentos como sendo duas vezes o 

tamanho do conjunto de progenitores. No entanto, deve-se salientar que esse 

esforço não é associado à avaliação de indivíduos repetidos, uma vez que se 

investiga a repetição de soluções antes de avaliá-la. 

iii) Seleção – Aplicar o MS aos indivíduos definidos no passo (i) e (ii), para 

determinar os novos conjuntos ΩMA e ΩMCM. Atualizar o conjunto ΩIV; 

iv) Depuração – Aplicar o MD aos indivíduos dos conjuntos ΩMA e ΩMCM. Os 

indivíduos inviáveis decorrentes da aplicação do MD formam o novo ΩMD.  

O planejador do sistema deve definir os valores para os seguintes parâmetros: 

max
NCn

max
NCn
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1. Tamanhos nMA, nMCM e nIV dos conjuntos ΩMA, ΩMCM e ΩIV, respectivamente, 

sendo que os dois primeiros definem ainda o tamanho do conjunto ΩMD; 

2. Quantidade de UGs escolhidas para adição no MA (nT);  

3. Taxas de cruzamento e de mutação dos mecanismos MC e MM; 

4. Critério de convergência np e do algoritmo. 

3.6.6 – Análise da Dinâmica do Processo Construtivo 

O processo construtivo do AMC-PMUG é controlado, basicamente, pelo ajuste do 

tamanho dos conjuntos (nMA, nMCM e nMIV) e do valor de nT. Estas especificações 

influenciam diretamente na quantidade de indivíduos avaliados em cada nível 

construtivo k. Deste modo, estes parâmetros interferem no esforço computacional 

exigido, uma vez que a avaliação de soluções requer muitos cálculos e operações de 

estruturas de seleção e de repetição. Os parâmetros do critério de convergência 

também estão associados à quantidade de soluções avaliadas no processo, dado que 

tais critérios estipulam a quantidade de níveis construtivos necessários para o estudo. 

Portanto, o operador deve buscar uma configuração adequada para extrair a melhor 

performance do AMC-PUMG.  Com o objetivo de demonstrar a dinâmica de evolução 

do AMC-PMUG, analisando a influência dos parâmetros, descreve-se a seguir o 

desenvolvimento do processo percorrendo alguns níveis construtivos para a solução 

de um PMUG com nUG = 8 UGs e um período de 13 semanas. São considerados os 

seguintes valores para os parâmetros dos conjuntos: nMA = nMCM = 4 e nIV = 20.  Para 

o parâmetro que determina quantas UGs terão sua adição avaliada no MA, define-se 

nT = 4. Os parâmetros para o critério de convergência são: np = 4 para a estagnação, 

e  = 12 para o total de níveis construtivos permitidos para todo o processo. 

• Primeiro nível construtivo 

No primeiro nível construtivo do AMC-PMUG, de acordo com os parâmetros 

ajustados, são gerados e avaliados 8 indivíduos (nPS × nMA) com apenas uma UG em 

manutenção no cronograma. A criação destes 8 indivíduos, com apenas um gerador 

em manutenção (um gene) cada é realizada a partir da combinação de 4 (nMA) UGs 

em 2 (nPS) melhores pares de semanas para manutenção. Após a avaliação destas 

soluções, seleciona-se apenas 4 que são inseridas no ΩMA. Então, este conjunto 

max
NCn

max
NCn
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reduzido de indivíduos segue para o segundo nível construtivo, onde tem início a 

porção iterativa do AMC-PMUG, ilustrada pela Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Processo construtivo do AMC adaptado ao PMUG [LAMFF17]. 

• Segundo nível construtivo 

No segundo nível (k = 2), os conjuntos ΩMCM e ΩMD estão ainda vazios. Sendo assim, 

de acordo com o passo (i), aplica-se o MA apenas aos indivíduos contidos no conjunto 

ΩMA (4 soluções), advindos do primeiro nível construtivo. Uma vez que nT é igual a 4, 

são então gerados e avaliados 16 novos indivíduos no emprego do MA. Entretanto, 

apenas o melhor indivíduo derivado de cada solução é mantido no processo, 

resultando em 4 indivíduos obtidos pelo MA. 
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Os indivíduos obtidos pelo MA são considerados como progenitores no emprego dos 

mecanismos MC e MM, conforme passo (ii). Cabe destacar que o conjunto ΩIV 

permanece vazio até o oitavo nível construtivo, já que um total de 8 UGs devem ser 

programadas para manutenção neste exemplo. Dessa forma, no segundo nível 

construtivo são gerados e avaliados apenas 4 novos indivíduos (provenientes do 

emprego do MA aos indivíduos de ΩMA, uma vez que os conjuntos ΩMCM, e ΩMD são 

ainda vazios neste nível construtivo). Já do terceiro até o sétimo nível construtivo, até 

16 novos indivíduos são gerados e avaliados neste passo (provenientes do emprego 

do MA aos indivíduos dos conjuntos ΩMA, ΩMCM, e ΩMD). 

Em seguida, no passo (iii), é realizado o emprego do MS para seleção dos indivíduos 

que irão compor os conjuntos ΩMA e ΩMCM. De acordo com os parâmetros adotados 

(nMA = nMCM = 4), no segundo nível construtivo cada conjunto recebe, respectivamente, 

todos os 4 indivíduos gerados no passo (i) e no passo (ii), uma vez que não há 

aplicação do MS (passo (iii)).  

Por fim, os indivíduos dos conjuntos ΩMA e ΩMCM seguem para emprego do MD no 

passo (iv). Neste passo, as 8 soluções destes dois conjuntos são depuradas e 

novamente avaliadas. As soluções resultantes formam o novo conjunto ΩMD.  

Portanto, no segundo nível construtivo, um total de 28 avaliações é realizado. 

• Demais níveis construtivos 

A partir do terceiro nível construtivo (k ≥ 3), no emprego do passo (i), os conjuntos 

ΩMCM e ΩMD não são mais vazios. Dessa forma, são gerados e avaliados 64 novos 

indivíduos no emprego do MA, ou seja, nT = 4 indivíduos para cada um dos 16 

indivíduos dos conjuntos ΩMA, ΩMCM e ΩMD. Seguem para o próximo passo apenas 16 

indivíduos, o melhor derivado de cada indivíduo apresentado ao MA. 

Os 16 indivíduos obtidos pelo MA e o indivíduos do conjunto ΩIV (não vazio para 7 ≤ k 

≤ 12) são então considerados como progenitores no emprego dos mecanismos MC e 

MM no passo (ii). Dessa forma, neste passo são gerados e avaliados até 16 indivíduos 

para 3 ≤ k ≤ 8 e até 36 indivíduos para 8 ≤ k ≤ 12, uma vez que nIV é limitado em 20 

indivíduos. 
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Com emprego do MS no passo (iii), nenhuma nova avaliação é realizada. Neste passo, 

os conjuntos ΩMA e ΩMCM recebem, cada um, 4 soluções (nMA = nMCM = 4) dentre 

aquelas obtidas nos passos (i) e (ii).  

No passo (iv), o MD é empregado às 8 soluções dos conjuntos ΩMA e ΩMCM e às 

eventuais soluções viáveis identificadas no nível construtivo corrente, quando k ≥ 8. 

Portanto, para 3 ≤ k ≤ 6 são avaliadas 8 soluções depuradas. Para 7 ≤ k ≤ 12, o número 

de avaliações dependerá do número de indivíduos viáveis identificados no nível k. 

Sendo assim, para 3 ≤ k ≤ 6, são avaliados 88 indivíduos (64 no passo (i), 16 no passo 

(ii) e 8 no passo (iv)) em cada nível construtivo. Já para 7 ≤ k ≤ 12, considerando que 

no máximo 10 indivíduos viáveis são identificados em cada um destes últimos níveis 

construtivos (e seguirão para o MD também), são avaliados até 118 indivíduos (64 no 

passo (i), 36 no passo (ii) e 18 no passo (iv)). 

Portanto, o AMC-PMUG para o exemplo apresentado, considerando que os conjuntos 

estejam na capacidade máxima de números de indivíduos, poderão ser avaliados uma 

quantidade máxima de 1096 soluções, somada as avaliações dos 12 níveis 

construtivos (8 avaliações para k = 1, 28 avaliações para k = 2, 352 (4 × 88) avaliações 

para 3 ≤ k ≤ 6 e 708 (6 × 118) avaliações para 7 ≤ k ≤ 12). Cabe ressaltar que os 

indivíduos dos conjuntos ΩMA, ΩMCM e ΩMD são substituídos por novos a cada iteração 

do processo construtivo, enquanto que o conjunto ΩIV é apenas atualizado de acordo 

com a nova classificação das soluções. 

No final de cada nível construtivo é observado se os critérios de convergência foram 

atendidos. Caso tenha convergido, o ΩIV atual terá as melhores soluções encontradas 

para este estudo. 

3.7 – CONCLUSÕES 

São apresentadas neste capítulo as ferramentas utilizadas para modelagem e solução 

do problema da manutenção programada em sistemas de geração. Na formulação do 

problema, a função objetivo observa a natureza cronológica e estocástica do PMUG. 

Para isso, ela considera conjuntamente os montantes de geração e carga dentro do 

período de análise e o processo de falha e reparo das unidades geradoras. Deste 
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modo, usando a ferramenta de análise da confiabilidade, são calculados o custo 

esperado de produção de energia elétrica e o valor esperado do custo de interrupção 

para cada cronograma. Optou-se pela técnica de Simulação Monte Carlo Não 

Sequencial em relação às outras técnicas pelo seu bom desempenho e velocidade 

viável para este problema. Portanto, a avaliação da manutenção programada oferece 

dados quantitativos confiáveis para o planejamento da operação. 

A metodologia de otimização empregada é discutida de maneira minuciosa neste 

capítulo. Inicialmente, faz-se uma exposição sobre o algoritmo metaheurístico 

construtivo empregado, abordando sua estrutura e mecanismos que o compõe. Em 

seguida, descreve-se as adaptações realizadas no AMC original, proposto para a 

solução do planejamento da expansão da transmissão, a fim de emprega-lo na 

solução do PMUG. De forma geral, o AMC-PMUG possui cinco mecanismos 

construtivos que trabalham de forma gradual e paralela para criação de boas 

soluções. As funções de cada mecanismo são discutidas, discorrendo sobre as 

técnicas utilizadas e suas especificidades. São apresentados dois fluxogramas, o 

primeiro contempla o AMC-PMUG completo e o segundo retrata somente a porção 

iterativa do algoritmo, ambos são acompanhados de explicações detalhadas do 

processo.  

Assim, este capítulo mostra o material teórico e modelagem acerca do problema 

estudado e todo o ferramental usado no AMC-PMUG. Pretende-se, então, com essa 

apresentação, caracterizar a consistência desta técnica para construção de soluções 

viáveis de boa qualidade.   
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CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

4.1 – INTRODUÇÃO 

Para análise de desempenho do algoritmo metaheurístico construtivo aplicado para a 

solução do problema de planejamento da manutenção de unidades geradoras (AMC-

PMUG), foi empregado o sistema IEEE-RTS [IEE79]. Este sistema possui 32 unidades 

geradoras (UGs), distribuídas em 14 usinas, perfazendo uma capacidade total de 

geração de 3405 MW, com um pico anual de carga de 2850 MW. A fim de representar 

a variação da carga durante a operação do sistema, foi utilizada a curva de carga 

anual do sistema, a qual fornece o nível de carga em patamares horários. Cada 

gerador do sistema IEEE-RTS possui um número de semanas necessárias para 

manutenção, variando entre 2 a 6 semanas. No entanto, neste estudo, padronizou-se 

a quantidade de semanas necessárias para manutenção de cada unidade geradora 

em 2 semanas. Os resultados obtidos na solução do problema são expostos e 

discutidos neste capítulo. Foi também implementado neste trabalho um Algoritmo 

Genético (AG) para comparação com o desempenho apresentado pelo AMC-PMUG. 

Todos os casos apresentados e técnicas de otimização empregadas foram simulados 

em um computador com processador Intel I7 de 3,6 GHz e implementados na 

linguagem de programação C#.NET. 

4.2 – DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO 

Para o estudo do planejamento anual da manutenção são realizados quatro estudos 

separadamente, um para cada estação do ano: inverno, primavera, verão e outono. 

Este caso simula uma ação real em que o operador deseja escalar algumas UGs 

específicas para manutenção em um determinado período. Esta situação acontece no 

setor desregulamentado, onde as empresas de geração solicitam ao ISO a parada 

forçada para manutenção no período que atenda seus interesses [BA03]. Então, o 

ISO fará uma avaliação global do sistema, analisando as requisições de manutenção 

de todas as UGs. Desta forma, para cada estação é designado um subconjunto das 

32 unidades geradoras que devem passar por manutenção. A distribuição adequada 

das UGs para manutenção em subperíodos acelera significativamente o processo de 
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construção do cronograma anual, porém, necessita de uma boa sensibilidade do 

planejador e de conhecimento do planejamento prévio solicitado pelas GENCOs. Uma 

distribuição inadequada pode impactar significativamente de forma negativa na 

avaliação do cronograma anual. Deste modo, caso seja o operador o único 

responsável pela distribuição das UGs nestes subconjuntos, ele deverá considerar 

algumas informações como o fator de carga e o caso base do período, além de 

observar a importância da UG e a afluência dos períodos para os sistemas que contêm 

usinas hidráulicas. 

Outra possibilidade de estudo seria a solução do problema PMUG para o período 

completo de um ano. Neste caso todas as 32 UGs podem ser programadas em 

qualquer semana deste período, sem a interferência do planejador. Essa abordagem 

representaria, por exemplo, uma aplicação da manutenção programada em um setor 

de energia regulamentado, onde somente um operador responsável planejaria o 

cronograma de manutenção (CM) de todo o sistema. Entretanto, para esse tipo de 

configuração de sistema, as dimensões do problema aumentam bastante, tornando 

muito complexa a busca pelo melhor CM. Para este sistema de 32 UGs, por exemplo, 

com planejamento de manutenção de um ano e intervalo de manutenção de 2 

semanas para cada UG, o espaço de busca será de, aproximadamente, 4,4 x 1054 

indivíduos possíveis. Enquanto que para o caso estudado, o espaço de busca seria 

próximo de 4,3 x 108 indivíduos possíveis para cada estação. 

Para o caso considerado, a curva de carga original  [IEE79] foi alterada para ter início 

na segunda-feira da primeira semana de inverno no hemisfério norte, correspondente 

ao 351º dia da curva original. Portanto, a curva de carga utilizada foi obtida com o 

deslocamento dos últimos 14 dias (as 2 semanas finais da curva original) para o início 

da curva. Deste modo, as simulações começam pela estação de inverno (semanas 1 

a 13 da curva utilizada) e prosseguem pela primavera, verão e outono, todos também 

com 13 semanas. 

Para cada estação, são realizadas 50 execuções do AMC-PMUG. Ou seja, é realizado 

um total de 200 execuções do algoritmo para o planejamento anual, sendo 50 para 

cada estação. São utilizadas sementes diferentes em cada execução do AMC-PMUG 

para geração dos números pseudoaleatórios. Já para cada execução do algoritmo de 

SMCNS, foi utilizada sempre a mesma semente para geração dos números 
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pseudoaleatórios. Para convergência da técnica de SMCNS foi utilizado um β = 5%. 

Com o intuito de verificar o desempenho do AMC-PMUG, para cada teste realizado é 

calculada a incidência percentual (I%) de cada um dos melhores planos de 

manutenção dentro das execuções realizadas. Por exemplo, um plano que apresente 

uma incidência de 50% nas execuções de um determinado teste foi encontrado 25 

vezes em 50 execuções do algoritmo. 

4.3 – PARÂMETROS DO AMC-PMUG 

Todo o processo de construção dos cronogramas é controlado pelos parâmetros da 

metodologia AMC-PMUG empregada. Dentre estes parâmetros, destacam-se o 

tamanho dos conjuntos ΩMA e ΩMCM (nMA e nMCM, respectivamente) e o critério de 

convergência (np), o qual corresponde ao número máximo de níveis construtivos sem 

que haja alteração do melhor cronograma (i.e., da melhor solução encontrada).  

Por meio dos parâmetros do AMC-PMUG, o planejador pode controlar o número de 

avaliações da confiabilidade de um estudo, interferindo diretamente no tempo de 

processamento e na qualidade das soluções. Portanto, para ter um balanço adequado 

entre o esforço computacional e a qualidade das soluções obtidas, é primordial 

realizar o ajuste destes parâmetros, os quais estão diretamente relacionados às 

dimensões do problema abordado. Estabeleceu-se os seguintes parâmetros para o 

tamanho dos conjuntos: nMA = nMCM = 4 e nIV = 20. O parâmetro que determina a 

quantidade de UGs que serão adicionadas no MA é configurado para nT = 4. Os 

parâmetros do critério de parada são np = 3 e  = 12, parâmetros de estagnação e 

de quantidade máxima de níveis construtivos. 

4.4 – PARÂMETROS DA METODOLOGIA AG  

Muitas técnicas de otimização têm sido empregadas para solução do problema de 

PMUG, como vimos na Seção 2.4. Dentre elas, o AG tem sido muito utilizado devido 

a sua robustez e consistência de resultados. Dessa forma, para validação da 

metodologia AMC-PMUG, foi também implementada e empregada para solução do 

PMUG a metaheurística AG. 

max
NCn
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Tanto o AMC-PMUG quanto o AG foram desenvolvidos usando a mesma linguagem 

de programação e simulados no mesmo computador. Realiza-se a mesma quantidade 

de testes, 50 execuções para cada metodologia. Vale destacar também que os 

operadores de cruzamento e de mutação foram implementados igualmente nos dois 

métodos.  

Para o caso estudado, o AG foi implementado com parâmetros para uma população 

de 16 indivíduos e como critério de convergência foi definido que o melhor indivíduo 

deve se repetir por 40 vezes ou quando o número atingir o número máximo de 100 

gerações de populações. 

Ressalta-se também a forma como a população inicial do AG é criada neste estudo. 

Para cada gene de um indivíduo da população inicial, referente a uma UG, é sorteada 

aleatoriamente uma semana inicial dentro do intervalo de semanas permitidos. Para 

definição desse intervalo de semanas, é considerado o período de estudo e a 

quantidade de semanas necessárias para execução da manutenção. Por exemplo, 

para o inverno, o intervalo de semanas para sorteio está entre as semanas 1 e 12, 

porque caso a manutenção se inicie na semana 13, a execução do serviço se 

estenderia para a próxima estação, o que não é permitido.      

4.4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS CASOS ESTUDADOS 

Em todos os testes realizados e apresentados nesta subseção, os planos de 

manutenção são classificados segundo sua função objetivo (f(k)), calculada conforme 

a Equação (3.1). Detalhes quantitativos de cada cronograma, como o custo de 

produção e o custo de interrupção de energia são evidenciados na apresentação dos 

resultados. Todos os novos indivíduos gerados passaram pelo método de ordenação 

de UGs, abordado na Seção 3.6. Desta forma é possível observar a ordem crescente 

das semanas iniciais nos CMs que contém UGs de mesma usina. 

4.4.1 – Planejamento da Manutenção 

A fim de fundamentar a distribuição dos geradores nos subconjuntos para definição 

do caso estudado, foi realizada a análise do sistema utilizando a Equação 3.1, 

apresentada na Subseção 3.1 do Capítulo 3, sem alocar para manutenção qualquer 
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UG no período de estudo, o que é definido como Caso Base. A Tabela 4.1 apresenta 

informações referentes a esta avaliação e, também, os fatores de carga de cada 

período. Os valores de EGCOST(k), LOLC(k) e Aptidão são fornecidos em milhões de 

unidades monetárias por estação do ano (106$/est). 

Tabela 4.1: Informações dos períodos estudados e do ano completo -  
Caso Base e Fator de carga 

Período 
EGCOST             

(106$/est) 

LOLC                

(106$/est) 

Aptidão           

(106$/est) 
Fator de Carga                             

(%) 

Inverno 37,2895 0,4873 37,7768 0,6339 

Primavera 34,5036 0,1422 34,6458 0,6057 

Verão 33,1238 0,0856 33,2094 0,5914 

Outono 36,6580 0,4442 37,1022 0,6262 

Ano Completo 141,6903 1,1824 142,8727 0,6144 

Portanto, observando as informações da Tabela 4.1, as UGs foram distribuídas para 

o planejamento da manutenção entre as estações conforme Tabela 4.2. Na 

distribuição, verifica-se que os montantes de capacidade de geração (Potência em 

Mnt.) foram distribuídos com relação inversa ao fator de carga de cada estação. Nesta 

tabela, cada gerador é representado por “UG” acompanhado de um subscrito, o qual 

informa a respectiva capacidade de geração, em MW. 

Tabela 4.2: Distribuição das UGs entre as estações 

Estação Unidade Geradora 
Potência em Mnt. 

(MW) 

Inverno UG12 UG20 UG20 UG76 UG100 UG155 UG197 UG50 630 

Primavera UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG197 UG400 UG50 922 

Verão UG76 UG100 UG100 UG155 UG197 UG400 UG50 UG50 1128 

Outono UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG350 UG50 UG50 725 

• Inverno 

A primeira estação considerada no estudo corresponde ao inverno. Para esta estação, 

o custo total estimado para o Caso Base, que corresponde ao bônus hipotético, é de 

37,7768×106$/est. Este valor é obtido pelo cálculo da função objetivo (f(k)), dada pela 

expressão (3.1). Como nenhum gerador se encontra em manutenção para o Caso 
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Base, a parcela referente ao bônus é nula. Já as parcelas relativas ao EGcost(k) e à 

LOLC(k) são 37,2895×106$/est e 0,4873×106$/est, respectivamente. A Tabela 4.3 

apresenta o ranking dos 10 melhores planos de manutenção encontrados para o 

inverno. 

Destaca-se, na Tabela 4.3, a proximidade de valor para a função objetivo entre as 

soluções encontradas. Este fato também se repete para os melhores cronogramas 

das demais estações, como poderá ser visto nas tabelas a seguir.  

Tabela 4.3: 10 Melhores CMs para o Inverno – AMC versus AG 

CM 
EGCOST  LOLC  f(k) I(%) Semana Inicial da Manutenção 

(106$/est) AMC AG UG12 UG20 UG20 UG76 UG100 UG155 UG197 UG50 

INV-1 37,4905 0,5366 0,2502 100 58 8 8 8 10 10 12 12 11 

INV-2 37,4905 0,5368 0,2505 36 30 12 8 8 10 10 12 12 11 

INV-3 37,4905 0,5370 0,2507 42 42 11 8 8 10 10 12 12 11 

INV-4 37,4905 0,5371 0,2508 46 58 9 8 8 10 10 12 12 11 

INV-5 37,4905 0,5372 0,2508 70 60 8 8 10 10 10 12 12 11 

INV-6 37,4908 0,5369 0,2510 62 50 8 8 12 10 10 12 12 11 

INV-7 37,4908 0,5371 0,2512 60 58 8 8 11 10 10 12 12 11 

INV-8 37,4919 0,5362 0,2512 56 58 7 8 8 10 10 12 12 11 

INV-9 37,4919 0,5362 0,2513 74 46 6 8 8 10 10 12 12 11 

INV-10 37,4912 0,5370 0,2514 72 58 8 7 8 10 10 12 12 11 

A incidência percentual é um critério importante a ser analisado para comparação de 

desempenho dos métodos. Como se pode observar na Tabela 4.3, o AMC-PMUG teve 

um desempenho superior na busca da melhor solução, chegando a uma incidência de 

100% da melhor solução encontrada, para as 50 execuções do algoritmo. Já o AG 

apresentou uma incidência de 58% (i.e., encontrou a melhor solução conhecida em 

apenas 29 das 50 execuções). Para cada execução, o AMC-PMUG necessitou de um 

tempo médio de 8,57 minutos, realizando uma quantidade média de 927 avaliações 

de confiabilidade (i.e., execuções da SMCNS), enquanto o AG consumiu um tempo 

médio de 12,14 minutos em cada execução e teve 1346 avaliações da confiabilidade 

em média. 

A Tabela 4.4 mostra o CM com o menor valor da função objetivo (cronograma INV-1) 

distribuído durante todo o período de estudo. Esta tabela torna mais fácil o 
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acompanhamento do plano e proporciona uma importante ajuda na tomada de 

decisão de escolha entre CMs de custos próximos. Observam-se nesta tabela que as 

manutenções das UGs foram concentradas nas semanas finais do inverno, desta 

forma as semanas iniciais não são representadas na tabela. 

Tabela 4.4: Cronograma de manutenção INV-1 

Semana 
Unidade Geradora Pot. Mnt.              

(MW) 
UG12 UG20 UG20 UG76 UG100 UG155 UG197 UG50 

8         52  

9         52 

10         176 

11         226 

12         402 

13         352 

A concentração da manutenção nas semanas finais acontece devido ao alto nível de 

carregamento das semanas iniciais. Ao contrário destas semanas, as semanas finais 

se assemelham mais às semanas da primavera. Isto pode ser constatado na Figura 

4.1, que apresenta a expectativa da duração da falha para o período (LOLE).  A curva 

em verde, de linha tracejada, é a LOLE (h/semana) para o Caso Base e a curva em 

vermelho é a LOLE (h/semana) para a melhor solução encontrada. Observa-se que a 

LOLE tem valores maiores nas semanas iniciais. Esta característica de polaridade da 

curva, entre a metade inicial e o restante da mesma, influência na eficiência dos 

métodos, porque “reduz” o espaço de solução, o qual se restringe à metade final da 

estação de inverno. Outro fato relevante é o nivelamento da LOLE do cronograma 

INV-1, excluindo-se as duas primeiras semanas (atípicas). Cabe lembrar que o 

nivelamento do risco é um dos objetivos principais do estudo de PMUG. O gráfico de 

barra no eixo vertical secundário representa a distribuição da Potência em 

Manutenção alocada para cada semana, dada em MW. 
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Figura 4.1 – Gráfico da distribuição da LOLE e Potência de Manutenção – Cronograma INV-1 

• Primavera 

Designou-se para manutenção na primavera uma potência em manutenção maior que 

a do inverno (Tabela 4.2). Isto é devido ao menor nível de carregamento do sistema. 

Entretanto, mesmo a primavera tendo em manutenção UGs com potências maiores e 

com custos de produção menores, o inverno possui um custo de produção e LOLC(k) 

mais elevados. Este fato é consequência da alta demanda de energia no inverno, o 

que ocasiona o despacho no sistema de UGs mais caras, além de diminuir a 

confiabilidade do mesmo. No Caso Base, a primavera apresenta um EGCOST(k) de 

34,5036×106$/est e a LOLC(k) de 0,1422×106$/est, gerando um custo total estimado 

de 34,6458×106$/est. 

A seguir são mostrados os 10 melhores cronogramas encontrados para a primavera 

(Tabela 4.5), com suas respectivas informações de custos, incidência em cada técnica 

de otimização e o CM. 

Nota-se nos CMs identificados para a primavera que as semanas de início de 

manutenção de algumas UGs não mudam, gerando custos de produção e de LOLC(k) 

muito próximos. Entres as 3 primeiras soluções os custos de produção e de LOLC(k) 

são praticamente os mesmos. Para diferencia-las seria necessário exibir mais casas 

decimais para os custos apresentados na tabela. 
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Tabela 4.5: 10 Melhores Cronogramas para a Primavera – AMC-PMUG versus AG 

CM 
EGCOST  LOLC  f(k) I(%) Semana Inicial da Manutenção 

(106$/est) AMC AG UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG197 UG400 UG50 

PRI-1 35,4469 0,1757 0,9767 84 12 19 19 14 18 16 15 14 17 

PRI-2 35,4469 0,1757 0,9767 82 12 18 19 14 18 16 15 14 17 

PRI-3 35,4469 0,1757 0,9767 82 12 17 19 14 18 16 15 14 17 

PRI-4 35,4468 0,1759 0,9769 40 12 18 18 14 18 16 15 14 17 

PRI-5 35,4470 0,1757 0,9769 28 4 14 14 18 18 16 15 14 17 

PRI-6 35,4472 0,1756 0,9769 58 4 14 14 19 18 16 15 14 17 

PRI-7 35,4468 0,1759 0,9769 48 12 17 18 14 18 16 15 14 17 

PRI-8 35,4468 0,1760 0,9770 14 12 17 17 14 18 16 15 14 17 

PRI-9 35,4470 0,1759 0,9771 54 20 14 16 19 18 16 15 14 17 

PRI-10 35,4474 0,1756 0,9772 98 20 14 19 14 18 16 15 14 17 

O AMC-PMUG obteve estes resultados em um tempo médio de 26,87 minutos para 

cada execução, realizando, em média, 1077 análises de confiabilidade. Já o AG 

gastou um tempo médio de 29,89 minutos em cada simulação com 1303 avaliações 

de confiabilidade, em média. 

Em relação aos tempos médios necessários para cada execução apresentados para 

as estações inverno e primavera, pode-se notar uma discrepância. Esta diferença é 

atribuída ao melhor desempenho de confiabilidade da primavera em relação ao 

inverno, tornando o evento corte de carga menos frequente na primavera. Deste 

modo, na primavera são necessários mais amostras de estados do sistema para 

atingir o critério de convergência. Vale destacar a influência do Fator de Carga (Tabela 

4.1) no desempenho da confiabilidade. Ainda que a primavera contenha maior valor 

de potência em manutenção e com geradores mais importantes (que são mais 

despachados), a frequência de corte de energia é maior no inverno devido ao maior 

Fator de Carga. 

Comparando a incidência percentual entre as duas técnicas de otimização 

empregadas, observa-se que o AMC-PMUG apresentou melhores resultados para 

todos os cronogramas da Tabela 4.5. A melhor solução encontrada por ambas as 

técnicas, por exemplo, foi identificada em 84% das simulações no AMC enquanto que 

no AG este índice foi de 12%. 
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A Tabela 4.6 apresenta as informações de execução da manutenção para a solução 

PRI-1. Semelhante ao inverno, a primavera também apresenta a distribuição da 

manutenção de suas UGs em algumas semanas do período. Os maiores montantes 

de energia em manutenção estão concentrados nas 4 primeiras semanas. 

Tabela 4.6: Cronograma de manutenção PRI-1 

Semana 
Unidades Geradoras Pot. Mnt.              

(MW) 
UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG197 UG400 UG50 

14         420 

15         617 

16         352 

17         205 

18         126 

19         100 

20         24 

Ao observar a curva da LOLE (Figura 4.2), pode-se verificar o motivo dos maiores 

montantes em manutenção estarem nas primeiras semanas. Estas semanas 

apresentam o índice LOLE muito menor em relação às semanas finais. 

Outro fato que merece atenção é o aumento significativo do índice LOLE para o 

cronograma PRI-1 em relação ao índice LOLE para o Caso Base nas três primeiras 

semanas. Esta ocorrência foi provocada pela alocação de três das UGs com maiores 

potências (400 MW, 197 MW e 155 MW) nestas 3 semanas, ficando cada semana 

com, respectivamente, 420 MW, 617 MW e 352 MW. O total desses montantes 

corresponde a uma porção superior a 80% da potência em manutenção determinada 

para toda a estação, ocasionando o aumento do índice LOLE para o cronograma PRI-

1 citado anteriormente. Analisando pontualmente a curva LOLE para o cronograma 

PRI-1, nota-se que, apesar da potência em manutenção no par de semanas 16 e 17 

ser de 54% da potência em manutenção nas semanas 14 e 15, o índice LOLE das 

semanas 16 e 17 é pouco maior que nas semanas 14 e 15. Cabe informar que os 

valores semanais do índice LOLE no Caso Base para as semanas 14, 15, 16 e 17 são 

iguais a 0,00026 h/semana, 0 h/semana, 0,00026 h/semana e 0,00026 h/semana, 

respectivamente. Portanto, o maior montante de manutenção ocorre na semana com 

o menor valor de LOLE no Caso Base, a semana 15. 
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Figura 4.2 – Gráfico da distribuição da LOLE e Potência de Manutenção – Cronograma PRI-1 

• Verão 

No verão, o custo de interrupção é relativamente menor que em outras estações. Este 

fato é resultante de uma demanda de eletricidade menor, tornando o sistema mais 

confiável. Nesta estação, o custo total para o Caso Base é 33,2094×106$/est, sendo 

o EGcost(k) e o LOLC(k), respectivamente iguais a 33,1238×106$/est e 0,0856×106$/est. 

A Tabela 4.7 contém as 10 melhores soluções encontradas para o verão.  O AMC-

PMUG obteve este desempenho com um tempo médio de 30,91 minutos, avaliando 

em média 876 soluções. O AG utilizou um tempo médio de 31,44 minutos e realizando 

em média 1121 avaliações de confiabilidade. 

Definiram-se as maiores UGs e que mais contribuem na produção de energia (mais 

baratas) para o verão, proporcionando o maior montante de energia em manutenção 

dentre as estações. Desta forma, em contrapartida, há um maior despacho de UGs 

mais caras que nas outras estações. Essa característica gera nas soluções um valor 

maior de f(k) em relação às demais estações. 
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Tabela 4.7: 10 Melhores CMs para o Verão – AMC versus AG 

CM 
EGCOST  LOLC  f(k) I(%) Semana Inicial da Manutenção 

(106$/est) AMC AG UG76 UG100 UG100 UG155 UG197 UG400 UG50 UG50 

VER-1 34,2104 0,1295 1,1304 76 8 35 33 36 33 38 37 29 35 

VER-2 34,2120 0,1291 1,1318 56 4 29 33 36 33 38 37 35 35 

VER-3 34,2113 0,1313 1,1333 10 2 29 33 38 33 36 37 35 35 

VER-4 34,2140 0,1290 1,1335 38 6 33 35 36 33 38 37 29 35 

VER-5 34,2140 0,1292 1,1338 62 6 35 29 36 33 38 37 33 35 

VER-6 34,2142 0,1291 1,1340 38 4 33 29 36 33 38 37 35 35 

VER-7 34,2146 0,1289 1,1341 42 8 35 33 36 33 38 37 29 36 

VER-8 34,2106 0,1330 1,1341 16 6 35 29 36 33 38 37 29 35 

VER-9 34,2154 0,1284 1,1344 8 8 29 35 36 33 38 37 33 35 

VER-10 34,2113 0,1330 1,1349 4 6 29 38 38 33 36 37 35 35 

No verão, o f(k) da solução VER-1 é 1,1304×106$/est, enquanto que entre as estações 

restantes, a primavera possui o maior valor (0,9767 ×106$/est). No entanto, cabe 

ressaltar que a maior parcela do valor de f(k), da solução VER-1, é atribuída ao 

EGcost(k). A diferença entre o EGcost(k) da solução PRI-1 e do Caso Base é de 

1,0866×106$/est, e a diferença da LOLC(k) destas soluções é 0,0438×106$/est. 

Portanto, pode-se inferir que o sistema para esta estação continua muito confiável, 

apesar do maior montante de potência em manutenção destinado para esse período. 

A incidência percentual das melhores soluções encontradas pelos métodos é baixa, 

em comparação com as outras estações. No AMC-PMUG, a melhor solução possui 

uma incidência de 50% e o AG de apenas 10%. Um dos fatores responsáveis por este 

comportamento é a baixa demanda de energia, tornando possível que as UGs possam 

ser alocadas em semanas diferentes sem ter grande aumento nos custos. 

Na Tabela 4.8 é apresentada a distribuição da manutenção das UGs durante o 

período. Ao contrário das estações anteriores, o verão apresenta uma distribuição 

dispersa das UGs entre as semanas. Esta configuração de CM é mais comum em 

estudos de PMUG nos períodos de taxa de carregamento menor e curvas de cargas 

homogêneas. As semanas 27, 28, 31 e 32 não foram representadas por não 

possuírem UGs em manutenção. 
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Tabela 4.8: Cronograma de manutenção VER-1 

Semana 
Unidades Geradoras Pot. Mnt.              

(MW) 
UG76 UG100 UG100 UG155 UG197 UG400 UG50 UG50 

29         50 

30         50 

33         255 

34         255 

35         126 

36         226 

37         500 

38         597 

39         197 

No verão, existem 4 semanas onde o índice LOLE é significativamente maior que nas 

outras, gerando picos na curva da LOLE (Figura 4.3). Nestas semanas não há UGs 

programadas para manutenção. Ainda que o verão tenha uma distribuição de potência 

em manutenção mais espalhada entre as semanas do que as outras estações, 

observa-se que a maior parte desta potência se concentra na metade final do período 

de manutenção. 

 

Figura 4.3 – Gráfico da distribuição da LOLE e Potência de Manutenção – Cronograma VER-1 
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custo total estimado para o Caso Base é de 40,4367×106$/est, com parcelas para 

EGcos(k) de 36,6580×106$/est e de LOLC(k) 0,4442×106$/est. Na Tabela 4.9 são 

apresentados os resultados do AMC-PMUG e do AG. O valor estimado de EGcost(k) e 

de LOLC(k) para a melhor solução encontrada são, respectivamente, 

37,2042×106$/est e 0,4508×106$/est, gerando um f(k) estimado de 0,5527×106$/est. 

O tempo médio gasto pelo o AMC-PMUG em cada execução foi de 12,30 minutos, 

realizando em média 1090 avaliações da confiabilidade em cada execução. Ao passo 

que o AG gastou em média 15,57 minutos em cada execução para realizar em média 

1412 avaliações de confiabilidade. 

Para uma análise da incidência percentual, utilizam-se as duas melhores soluções 

encontradas, OUT-1 e OUT-2, porque apesar de uma pequena diferença entre suas 

f(k) (aproximadamente 0,0003×106$/est), elas possuem metade da programação das 

UGs diferentes no CM. Pela configuração dessas soluções, pode-se considerar que 

elas estão em duas regiões de mínimos locais diferente, visto que elas possuem 4 

semanas iniciais muito diferentes nas primeiras posições do CMs. A incidência é muito 

baixa para o método AG para a solução OUT-1, sendo a menor entre todas as 

estações, apenas 4%. Para a solução OUT-2, a incidência tem um valor de 52%, 

considerado bom. O AMC-PMUG apresenta uma incidência de 68% para OUT-1 e 

90% para OUT-2, demonstrando superioridade na busca da melhor solução. 

Tabela 4.9: 10 Melhores CMs para o Outono – AMC versus AG 

CM 
EGCOST  LOLC  f(k) I(%) Semana Inicial da Manutenção 

(106$/est) AMC AG UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG350 UG50 UG50 

OUT-1 37,2042 0,4508 0,5527 68 4 43 43 43 41 42 40 43 44 

OUT-2 37,2021 0,4532 0,5530 90 52 40 40 40 43 42 40 43 44 

OUT-3 37,2021 0,4535 0,5534 40 56 40 42 40 43 42 40 43 44 

OUT-4 37,2021 0,4536 0,5534 36 56 41 42 40 43 42 40 43 44 

OUT-5 37,2021 0,4536 0,5534 30 56 40 42 41 43 42 40 43 44 

OUT-6 37,2021 0,4537 0,5535 12 56 41 42 41 43 42 40 43 44 

OUT-7 37,2025 0,4535 0,5537 52 48 40 40 41 42 42 40 43 44 

OUT-8 37,2025 0,4535 0,5537 30 56 41 44 40 42 42 40 43 44 

OUT-9 37,2025 0,4536 0,5537 16 22 44 44 40 42 42 40 43 44 

OUT-10 37,2025 0,4536 0,5538 20 10 41 41 40 42 42 40 43 44 



 68 

Na Tabela 4.10, verifica-se a concentração da manutenção das UGs nas primeiras 

semanas. Em especial a UG350, que é a maior UG e aquela que mais contribui para 

produção de energia dentre as designadas para esta estação, gerando a maior 

potência em manutenção no CM nas duas primeiras semanas. Este fato se deve a 

menor demanda de energia nas semanas iniciais, onde o sistema é mais confiável. 

Tabela 4.10: Cronograma de manutenção OUT-1 

Semana 
Unidades Geradoras (MW) Pot. Mnt.              

(MW) 
UG12 UG12 UG20 UG76 UG155 UG350 UG50 UG50 

40         350 

41         426 

42         231 

43         249 

44         94 

45         50 

A Figura 4.4 corrobora com a afirmação do parágrafo anterior, onde é observado a 

concentração das UGs e o baixo índice LOLE das primeiras semanas. As curvas da 

LOLE – Caso Base e da LOLE – OUT-1 estão muito próximas nas primeiras semanas, 

inferindo-se que apesar da manutenção das UGs, o sistema continua muito confiável 

nestas semanas. 

 

Figura 4.4 – Gráfico da distribuição da LOLE e Potência de Manutenção – Cronograma OUT-1 
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Na Figura 4.5, é apresentada a distribuição da Potência em Manutenção durante as 

semanas e o índice LOLE semanal para as sequências do Caso Base e das melhores 

soluções para as quatros estações (INV-1, PRI-1, VER-1 e OUT-1), em ordem 

cronológica. Para encontrar a melhor solução do PMUG anual a partir das melhores 

soluções encontrados em cada estação, é necessário combinar os quatros melhores 

cronogramas de cada estação e avaliar como uma única solução ao invés de 

simplesmente somar os resultados EGcost(k), LOLC(k) e f(k) das estações. Isto se faz 

necessário devido a interferência da grande quantidade de estados gerados no cálculo 

dos índices de confiabilidade para as estações, mascarando a análise proveniente da 

comparação. Deste modo, avaliando-se os melhores CMs combinados de maneira 

única, obtém-se da avalição os valores de EGcost(k) de 144,4925×106$/ano e de 

LOLC(k) 1,3183×106$/ano, resultando em f(k) igual a 2,9382×106$/ano. Os valores de 

EGcost(k) e LOLC(k) obtidos no Caso Base são iguais a 141,6903×106$/ano e 

1,1824×106$/ano, respectivamente. 

 

Figura 4.5 – Gráfico da distribuição da LOLE e Potência de Manutenção – Ano Completo  
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manutenção em cada estação do ano. Portanto, o problema se torna 

consideravelmente mais complexo, sendo o número de combinações igual a 4,4×1054. 

Os parâmetros do AMC-PMUG para este caso adicional foram ajustados da seguinte 

forma: para o tamanho dos conjuntos nMA = nMCM = 10, nIV = 30; para a quantidade de 

unidades que serão adicionadas no MA nT = 10; e por fim, para os critérios de 

convergência fora definidos np = 10 (parâmetro de estagnação) e  = 48 

(quantidade máxima de níveis construtivos).  

Para esta configuração do AMC-PMUG, a melhor solução encontrada possui um valor 

de EGcost(k) de 144,5138×106$/ano e de LOLC(k) 1,2791×106$/ano, resultando em um 

f(k) de 2,9203×106$/ano. Os valores do Caso Base de EGcost(k) e LOLC(k) são os 

mesmos apresentados anteriormente na Tabela 4.1. O tempo médio gasto pelo AMC-

PMUG foi de 168,67 minutos, realizando em média 9839 avaliações da confiabilidade 

em cada execução do AMC-PMUG. Comparando os tempos gastos entre o caso 

estudado e o caso adicional, e considerando o fato de que no caso estudado as 

execuções do AMC-PMUG para as quatros estações foram realizadas 

simultaneamente, verifica-se que a solução do primeiro estudo (estações) é muito 

mais veloz, com um speed up de 5,46 em relação ao estudo com período de um ano.  

Comparando-se os valores desta configuração de PMUG do estudo adicional, que 

simula um setor desregulamentado, com o caso estudado nesta dissertação, aponta-

se a seguir algumas deduções. Em relação à função de avaliação (f(k)), espera-se um 

valor menor para o estudo adicional, uma vez que ele não possui restrições de 

alocações de unidades em nenhum período específico dentro do período de 52 

semanas. Este fato, portanto, é constatado, sendo a f(k) do caso estudado maior em 

aproximadamente 0,0179×106$/ano, ou seja, o PMUG do caso estudado é 0,61% 

mais caro que o planejamento da manutenção do estudo adicional. No entanto, ao se 

comparar as parcelas de EGcost(k) e LOLC(k) dos casos estudos, observa-se uma 

questão interessante: o valor de EGcost(k) do caso estudado é menor que o do segundo 

caso, sendo respectivamente 144,4925×106$/ano e 144,5138×106$/ano. Ao passo 

que a maior LOLC(k) é do caso estudado, com o valor de 1,3183×106$/ano, enquanto 

que o valor do segundo caso é 1,2791×106$/ano. O custo de produção de energia 

(EGcost(k)) do caso estudado é 0,0213×106$/ano mais barato que o do estudo adicional 

max
NCn
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e tem um custo esperado de perda de carga mais caro com o valor de, 

aproximadamente, 0,0392×106$/ano. Infere-se, portanto, que a interferência do 

planejador em pré-determinar unidades para manutenção em período específico, 

ainda que observando informações importantes como Fator de Carga e balanço de 

quantidade de potência manutenção, influencia consideravelmente nos índices de 

confiabilidade do sistema. 

Na Figura 4.6, é apresentado um gráfico com as informações semanais do índice 

LOLE e Potência em Manutenção para os casos discutidos (estudo com estações e 

estudo adicional para o ano completo). Como semelhanças, pode-se citar a 

concentração preferencial da Potência em Manutenção nas semanas que pertencem 

à primavera e ao verão. Por outro lado, as diferenças podem ser apontadas no índice 

LOLE semanal, que apresenta, em sua maior parte, valores diferentes em semanas 

onde há alocação de máquinas em manutenção, no entanto para averiguação de qual 

seria o melhor caso é necessário apresentar valores quantitativos. Isso se confirma 

ao se observar o índice LOLE entre as semanas 7 e 15, onde o caso estudado 

apresenta índices piores. Já para as semanas de 35 a 44, o estudo adicional 

apresenta piores índices LOLE, com um pico discrepante na semana 43. Cabe 

salientar que o índice LOLE é diretamente relacionado à LOLC(k).  

 

Figura 4.6 – Gráfico de comparação entre os casos apresentados – Ano Completo 
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4.5 – CONCLUSÃO  

O presente capítulo demonstrou a aplicação da metodologia AMC ao problema PMUG 

por meio de estudo de caso envolvendo o sistema teste IEEE-RTS. Inicialmente, 

descreveu-se o caso estudado e como ele é desenvolvido no planejamento da 

manutenção. Simulou-se um sistema com intervenção do planejador no programa de 

manutenção, realizando uma prévia divisão de grupos de geradores específicos para 

as estações do ano.  

O controle de desempenho e esforço computacional da metodologia é realizado 

através de parâmetros, definindo o tamanho dos conjuntos, taxas dos operadores 

genéticos e valores para convergência (estagnação e quantidade de níveis 

permitidos). Todos os parâmetros utilizados na aplicação são descritos, tanto para o 

AMC-PMUG quanto para o AG. Para validação do AMC-PMUG, ajustaram-se os 

parâmetros do AG para gastar um tempo semelhante à técnica implementada, o AMC.  

Neste estudo, são exibidas tabelas contendo as 10 melhores soluções encontradas 

para cada estação, mostrando dados importantes como o custo esperado de 

produção, o custo de interrupção e o resultado da função de avaliação. Para cada 

estação, apresentou-se uma tabela da execução da manutenção durante o período. 

Nestas tabelas é possível mensurar o montante de potência em manutenção em cada 

semana. Um gráfico apresenta o histórico da expectativa de falha para o período para 

as melhores soluções e para o caso base de cada estação. Neste gráfico é adicionada 

a potência em manutenção, demonstrando a relação da curva da LOLE com a 

potência destinada para manutenção. 

Neste capítulo é avaliado o desempenho das técnicas utilizadas. O AMC-PMUG 

apresentou uma performance muito superior ao AG para ambos os casos estudos. 

Com os parâmetros ajustados para consumirem tempos semelhantes, o AMC obteve 

maior incidência percentual das melhores soluções encontradas. Demandou também 

menor esforço computacional em relação a quantidade de avaliações da 

confiabilidade e por consequência menos tempo. Para o caso estudado, em média 

para as quatros estações, a melhor solução foi encontrada 82% das execuções da 

ferramenta estudada, contra 20,5% do AG. O AMC-PMUG gastou em média 993 

avaliações da confiabilidade, consumindo aproximadamente 19,67 minutos em cada 
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estação. Enquanto que, o AG avaliou em média por estação 1296 avaliações da 

confiabilidade em um tempo médio 22,26 minutos. Um estudo adicional foi 

apresentado com a finalidade de realizar uma comparação entre as possíveis 

configurações de setor elétrico e uma nova aplicação para o AMC-PMUG. Deste 

modo, podê-se verificar a flexibilidade do algoritmo implementado. 



 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1 – CONCLUSÕES 

O problema de otimização PMUG foi amplamente discutido nos capítulos iniciais, 

Capítulos 1 e 2. Onde foram abordados de maneira geral, sob o respaldo da literatura, 

os aspectos do PMUG que envolvem as características do sistema elétrico de 

potência, as políticas de manutenção, os critérios de planejamento da operação e os 

métodos de otimização empregados. Baseados nesta discussão, pôde-se construir 

um modelo de planejamento da manutenção da geração que considera certas 

intervenções de alguns agentes do setor elétrico. Pode-se citar quanto a estas 

influências, a definição a priori de um grupo de unidades geradoras a se programar a 

partir da solicitação das empresas de geração e o planejamento centralizado da 

manutenção das UGs de todo o sistema feito por um operador independente, 

exemplificando um setor desregulamentado. 

A confiabilidade é uma das ferramentas mais utilizadas na literatura para 

planejamento de estudo do PMUG [FGMP15]. Neste sentido, para a avaliação da 

confiabilidade, uma técnica de planejamento por abordagem probabilística foi 

escolhida devido às dimensões do problema (média escala) e por representar melhor 

a natureza estocástica do sistema e do processo de falha das UGs. Dentre as técnicas 

probabilístico de planejamento, optou-se pelo método de Simulação Monte Carlo Não 

Sequencial devido a sua consistência e agilidade no estudo da confiabilidade. Além 

da avaliação de soluções, a SMCNS forneceu todos os elementos necessários para a 

implementação da técnica de otimização usada. Foram extraídos dela os índices de 

confiabilidade do sistema que alimentaram os índices de atratividade e efetividade do 

AMC-PMUG. Desta forma, tem-se como boa escolha o emprego da SMCNS neste 

estudo, uma vez que serviu como método eficaz de avaliação e suporte de dados para 

que o processo construtivo do AMC-PMUG.         

Esta dissertação tem como principal objetivo a aplicação do algoritmo metaheurístico 

construtivo adaptado para a solução do problema de planejamento da manutenção 

preventiva de unidades de geração de energia elétrica. Partindo de soluções vazias, 
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o AMC-PMUG realiza uma construção gradativa, a qual é conduzida por índices de 

sensibilidade, baseados na confiabilidade do sistema e na produção média de cada 

unidade geradora. Durante o processo construtivo, o AMC promove o intercâmbio de 

informações entres os cronogramas de manutenção correntes, sendo que, ao final de 

cada nível construtivo, é realizada a depuração destes planos. 

Foram realizados estudos a partir de uma configuração de sistema dividindo o período 

anual em quatro períodos menores (estações). Assim, são obtidos cronogramas de 

manutenção para cada estação do ano, sendo definidas a priori as unidades que 

deverão receber manutenção em cada estação. Este caso necessita de uma 

sensibilidade do operador para uma divisão coerente sobre o critério de carregamento 

e segurança de cada estação. 

Foi implementado um Algoritmo Genético como base para comparação e ratificação 

dos resultados encontrados para o AMC-PMUG. No geral, o AMC-PMUG apresentou 

desempenho melhor do que o AG-PMUG tanto na qualidade dos resultados quanto 

no speed up e número de avaliações da confiabilidade. 

5.2 – PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

É fato que o problema de PMUG é mais amplo do que se conseguiu abordar nesta 

dissertação de mestrado, possuindo outras questões e problemas correlatos a serem 

explorados. Diante disso, com o objetivo de estender os conceitos e estudos 

desenvolvidos, é possível apontar alguns temas a serem incorporados ao estudo e 

melhorias na metodologia apresentada em forma de sugestões para trabalhos futuros, 

as quais são descritas a seguir: 

• Aprimoramento do Algoritmo Metaheurístico Construtivo implementado nesta 

dissertação. Em busca deste objetivo, podem ser realizados: 

o Aumentar a memória dentro do processo construtivo. Está estratégia foi 

implementada observando a memória adaptativa do Busca Tabu 

[EDA00]. Neste trabalho, a memória tem capacidade de armazenar 

somente o último movimento, permitindo que o MA e MD evite a última 

programação realizada para aquele CM corrente. Com o aumento da 
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capacidade de armazenamento da memória, permitir-se-á a análise de 

mais movimentos recentes, evitando a geração de indivíduos repetidos; 

o Otimizar os parâmetros da metodologia para que se tenha o mínimo 

possível de intervenção do planejador e reduza a quantidade de 

parâmetros a serem configurados;  

o No MA é necessário avaliar algumas soluções para que ao final se 

escolha apenas a melhor. Isto gera grande esforço computacional, 

então, pode-se aprimorar a avaliação por um período menor, exigindo 

menor esforço, desde que continue eficaz na seleção da melhor solução;    

o Adotou-se como padrão 2 semanas necessárias para manutenção, 

pode-se implementar a análise de mais semanas necessárias de acordo 

com tamanho da UG, tornando o modelo mais próximo da realidade; 

o Adaptar o critério de convergência para que seja considerado também a 

qualidade das soluções e não apenas os critérios de estagnação e 

quantidade máxima de níveis construtivos; 

o Implementar no MC e MM outras técnicas de operações genéticas para 

testes, visando melhorar a qualidade das soluções criadas; 

o Aperfeiçoar a estratégia de seleção visando promover maior diversidade 

de soluções nos conjuntos reduzidos, evitando a reclusão de soluções 

selecionadas numa região do espaço; 

  

• Realizar estudos de programação da manutenção conjunta de unidade 

geradoras e equipamentos de transmissão (PMGT), baseando-se nas 

abordagens planejamento da manutenção composta dos trabalhos de [SM00], 

[AHSM03] e [LSMA04]. É interessante incluir neste estudo aspectos como o 

próprio custo da manutenção, o custo financeiro (de postergar ou antecipar a 

manutenção), contratos de produção de energia sob a novo modelo do setor 

elétrico e a deterioração dos equipamentos em função da postergação da 

manutenção; 

• Estudo do planejamento da manutenção da geração com usinas de energias 

renováveis. Tendo em vista o constante crescimento da geração de energias 

renováveis, em especial da matriz eólica, deve-se programar a manutenção 

considerando a inconstância dos ventos em relação a energia firme; 
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• Investigar outras técnicas de avaliação da confiabilidade como a simulação 

Monte Carlo Pseudo-Sequencial (SMCPS) e a simulação Monte Carlo 

Sequencial (SMCS). Ambas as técnicas apresentam índices mais precisos que 

a SMCNS, porém, a SMCS requer maior esforço computacional, sendo, 

portanto, descartada para o estudo da confiabilidade composta. Por outro lado, 

a SMCPS empregada à avaliação do PMUG promoveria a agilidade da SMCNS 

com a flexibilidade e precisão da SMCS.     

• Realizar teste com sistema maiores, por exemplo, o IEEE-RTS96, o que exigiria 

maior esforço do AMC-PMUG e simularia um sistema mais próximo da 

realidade em relação ao tamanho; 

• Desenvolver modelos que considerem o estudo do preço da energia no 

mercado de energia, de acordo com os índices disponibilidade, e influencia na 

tomada de decisão da manutenção. Simular um cenário em que se programe 

a manutenção de UGs visando principalmente o lucro, avaliando assim se a 

relação lucro versus postergação da manutenção de UGs. 

• Estudar a relação do PMUG com o planejamento da expansão do sistema de 

geração, desenvolvendo ferramentas que auxiliem as decisões nos planos de 

expansão. Estes estudos podem ser igualmente explorados no problema 

PMGT.  
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