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Recentemente temos percebido movimentos, tanto em empresas quanto
em instituições regulamentadoras, que visam a otimizar e evidenciar os
resultados obtidos em programas de P&D e projetos de inovação. A
evolução e a maturidade desses programas dependem de movimentos
como esses, para que se obtenha uma maior efetividade nas atividades
voltadas à inovação. Um dos principais objetivos é desfazer amarras que
reduzem ou até mesmo impedem a produção de soluções inovadoras,
que tragam real benefício ao país e à sociedade, sem, contudo, prescindir
de mecanismos de gestão que mensurem os resultados e forneçam
subsídios para o realinhamento de atividades que não se mostrem
adequadas.
Esperamos que essas iniciativas surtam o efeito desejado para trazer
benefícios à sociedade, promovendo seu desenvolvimento. No que tange
a este veículo científico, continuaremos a estimular a divulgação de
trabalhos voltados à inovação, oriundos de projetos científicos, almejando
auxiliar na evolução da comunidade científica e da sociedade como um
todo.
Esta edição contempla quatro artigos, um dos quais fruto de um projeto de
P&D do programa ANEEL, um realizado em uma iniciativa interna da Copel
– Companhia Paranaense de Energia e dois resultantes de programas de
qualificação stricto sensu de profissionais da empresa.

O primeiro trabalho explora os benefícios de uma modalidade de imagens
relativamente nova, baseada em laser e chamada Light Detection and
Ranging (LiDAR). Essa modalidade apresenta alta densidade de pontos na
varredura e, por conseguinte, em certas regiões da área estudada, produz
certa complexidade de processamento que se mostra desnecessária. O
artigo apresentado propõe um modelo para simplificar a malha de pontos
gerada com o objetivo de agilizar processamentos posteriores.
A implementação de um estimador estático de estados, uma importante
ferramenta usada para estimar o valor de variáveis com base em
medições feitas em um sistema, é uma iniciativa de profissionais da Copel
no contexto do Centro de Operação do Sistema. A experiência é relatada
no segundo artigo desta edição, incluindo detalhes do processo de
implementação, apontando as dificuldades encontradas e apresentando
as soluções produzidas no trabalho.
Outro trabalho ligado à área de Ciência da Computação é relatado no
terceiro artigo, que descreve uma solução de apoio à tomada e decisão
baseada em inteligência computacional aplicada ao problema de
alocação de equipes de manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica, com o objetivo de reduzir os custos relacionados às interrupções
do sistema. O artigo relata de maneira prática os benefícios que a
metodologia apresentada pode trazer para a concessionária de energia.
Por último, as complexidades do sistema elétrico e os diversos fatores de
risco a ele associados são abordados no artigo que relata o
desenvolvimento de uma ferramenta cujo objetivo é auxiliar o processo de
tomada de decisão em uma concessionária. Em especial, o trabalho
aborda a aferição da rentabilidade de um agente de geração de energia
operando em um sistema complexo como o sistema interligado brasileiro,
com ênfase na análise retorno-risco.
Esperamos que os trabalhos apresentados nesta edição despertem o
interesse dos leitores e fomentem o conhecimento, a inovação e a troca
de experiência entre os profissionais do setor energético.
Klaus de Geus
Editor
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We have recently seen , both in the industry and in regulatory institutions, a
movement towards the optimization and explicitness of results obtained
within programmes leveraging activities related to R&D and innovation
projects. The evolution and maturity of these programmes rely on such
movements, attempting to achieve greater effectiveness in innovationdriven activities. One of the main aims is to break the barriers likely to
diminish or even prevent the generation of innovative solutions, which can
bring benefits to the country and to society, without, nonetheless, giving up
managerial mechanisms that can measure results and provide background
to replan activities which show to be inadequate.
We hope that these initiatives can yield the desired effects so that benefits
can be brought to society, promoting its development. As far as this
scientific journal is concerned, we will continue to stimulate the publication
of innovation-driven works arising from scientific projects, with intent to aid
the development of the scientific community and society as a whole.
This issue presents four papers, one of which as result of an R&D project
within the programme sponsored by the national electric energy agency –
ANEEL, another carried out within an internal initiative of Copel –
Companhia Paranaense de Energia, and the two remainders as result of
post-graduate programmes taken by employees.
The first work explores the benefits brought by a relatively new imaging
modality, based on laser, and called Light Detection and Ranging (LiDAR).

This modality provides high-density scanning and therefore, in certain
regions of the area being studied, adds some unnecessary complexity in
the image processing. The paper proposes a model aimed at simplifying
the grid generated so that performance can be improved.
The implementation of a static state estimator, a very important tool used to
estimate the value of variables based on measurements performed on a
system, is an initiative by professionals of Copel for the System Operation
Control. The experience is reported in the second paper of this issue,
including details of the implementation process, difficulties encountered
and solutions produced in the work.
Another work related to the field of Computer Science is reported in the
third paper, which describes a support solution to the decision making
process based on computer intelligence applied to the problem of
allocating electric energy distribution network maintenance teams, aiming
at reducing costs due to system interruptions. The paper reports in a
practical way the benefits the proposed methodology can bring for the
energy utility company.
Finally, the complexities of the electric energy system and its related risk
factors are addressed in the paper which reports the development of a tool
with the aim of aiding the decision making process in a utility company. The
work addresses the measurement of the profitability of an energy
generation agent operating in a complex system such as the Brazilian
interconnected grid, emphasizing the return-risk analysis.
We hope the works presented in this issue may drive the attention of the
readers and foster knowledge, innovation and experience sharing among
professionals of the energy sector.
Klaus de Geus
Editor
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Abstract: One of the main advantages of airborne
laser scanner systems is the high degree of detail
that a portion of the land can be mapped. This
detailed description of the surface is caused by the
high density measurement of the points, which
makes it easier to identify objects and describe the
topography. However, the great amount of
measurements becomes redundant in plain
regions, where the density of points to describe
the surface could be smaller. In this work, a
method aimed at the reduction of the amount of
points within a digital surface model produced
using Light Detection and Raging (LiDAR) is
presented. The method is based on the analysis of
polygon surfaces defined by a triangulation. The
redundant points are eliminated by analyzing the
neighborhood of each point, described by the
adjacent triangles. To evaluate the performance of
the algorithm, two tests with three-dimensional
measurements derived from subsets of a LiDAR
survey are used for further discussion.
Keywords: LiDAR, LaDAR, Generalization,
Delaunay,
Decimation,
TIN,
Filtering,
Triangulation, RMS Laser Mapping.
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Resumo: Uma das principais vantagens do
sistema de varredura a laser é o alto grau de
detalhe com o qual pode ser mapeada uma
porção do terreno. Esse detalhamento decorre da
alta densidade de pontos medidos, o que facilita a
identificação de objetos e da topografia. No
entanto, a grande quantidade de medições tornase redundante em regiões planas, onde a
densidade de pontos necessária para descrever a
superfície poderia ser menor. Neste trabalho, é
apresentado um método de redução de pontos
oriundos da aquisição de modelos digitais de
superfície através da tecnologia Light Detection
and Ranging (LiDAR). O método se baseia na
análise de superfícies poligonais definidas por
uma rede irregular de triangulação onde, num
processo
iterativo,
pontos
considerados
redundantes são eliminados pela análise da
vizinhança imediata descrita pelos triângulos
adjacentes. Para avaliar o desempenho do
algoritmo e a qualidade final dos resultados,
experimentos em áreas recobertas por dados de
medições tridimensionais derivadas do LIDAR são
apresentados.
Palavras-Chave: LiDAR, LaDAR, Generalização,
Delaunay,
Decimação,
TIN,
Filtragem,
Triangulação, RMS Mapeamento a Laser.

1. Introdução
A crescente disponibilidade de dados topográficos
densos e precisos, como os obtidos por meio da
técnica de varredura a laser aerotransportado, tem
aumentado a necessidade da derivação de
modelos digitais com o nível de qualidade e
densidade adequado, de modo a atender aos
requisitos de precisão.
O sistema aerotransportado de mapeamento a
laser, denominado LiDAR (Light Detection And
Ranging), faz a rápida aquisição de um grande
volume de informação sobre elevações de pontos
no terreno, permitindo a representação da
superfície com bastante qualidade [1]. Porém ao
fornecer um alto grau de resolução ou
detalhamento na representação, também requer
grandes capacidades de armazenamento e
recursos computacionais [11]. Então, para ser
efetivo, um modelo deve ser bem balanceado no
que tange às necessidades de resolução e
armazenagem.
A escolha de um modelo para representar a
superfície terrestre depende de vários fatores tais
como a natureza dos dados de entrada, o domínio
da aplicação e os recursos computacionais
disponíveis. Modelos digitais são freqüentemente
utilizados para representar a informação de
fenômenos complexos, o que permite uma melhor
compreensão de sua estrutura ou comportamento
e também fornece uma maneira conveniente para
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análise dos efeitos dos dados de entrada ou
alterações no modelo.
A representação de um terreno pode ser
geralmente vista como um problema de
modelagem em 2¹/² dimensões, onde uma função
de duas variáveis z = f(x,y) expressa a elevação z
da superfície no ponto (x,y) do plano Euclidiano
[3]. Então, qualquer linha paralela ao eixo z
penetra na superfície uma única vez. Embora
essa representação seja adequada para a maioria
dos terrenos, algumas feições tais como cavernas
e falhas são excluídas.
Um método que se aproxima bastante das
superfícies de terreno utiliza uma grade regular
para formar um modelo digital de terreno –
também conhecido como Modelo Digital de
Terreno – Digital Terrain Model (DTM), na qual
conjuntos
de
pontos
amostrados
são
armazenados
em
intervalos
regulares,
representando os valores de altitude ou elevação.
Há outro tipo de modelo, que pode ser derivado
de dados do sistema LiDAR, a saber, o Modelo
Digital de Elevações, também conhecido como
Digital Elevation Model (DEM), onde não somente
as informações do terreno são adquiridas, mas
todos os objetos presentes em uma cena são
detectados [4]. Uma grande desvantagem desses
modelos é a sua invariabilidade espacial, já que a
estrutura não se adapta às irregularidades do
terreno. Isso pode levar à produção de uma
grande redundância nos dados, especialmente em
áreas planas, onde a informação topográfica
necessária é mínima.
Alternativamente a isso, a Grade Irregular
Triangular
é
um
conjunto
de
vértices
irregularmente distribuídos conectados por linhas
retas para formar um conjunto de faces
triangulares adjacentes não sobrepostas [6].
Essas redes irregulares de triangulação,
popularmente conhecidas como Triangulated
Irregular Network (TIN), são aproximações de
superfícies topográficas formadas por um conjunto
de faces triangulares contíguas geradas a partir
de um conjunto finito de pontos amostrados [4].
Há muitas vantagens associadas ao uso das
redes triangulares. Os dados de superfície de
terreno podem se apresentar irregularmente
distribuídos no espaço. Além disso, feições podem
ser incorporadas ao modelo. Os vértices
descrevem feições nodais tais como depressões,
picos ou caminhos, e podem ser adicionadas a um
TIN, assim como os lados que representam
feições lineares tais como quebras, cristas ou
linhas de canais.
Na Cartografia, a simplificação é um método entre
muitos para a “generalização” de informações
geográficas [7]. Isso é necessário para a remoção
de detalhes desnecessários por razões estéticas,
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economia
de
memória
e
espaço
de
armazenamento e redução do tempo de
impressão. O principal tipo de superfície
simplificada na Cartografia é o terreno. Nos
primórdios, a produção cartográfica era uma
atividade lenta e realizada em ambientes isolados,
sem conexão com a Internet. No entanto,
atualmente vem se tornando cada vez mais
interativa, necessitando do desenvolvimento de
melhores algoritmos de simplificação que
permitam o intercâmbio dessas informações entre
diferentes meios de comunicação muitas vezes
distantes.
Segundo Pedrini [9], os algoritmos de
simplificação de superfícies encontrados na
literatura podem ser classificados como algoritmos
de refinamento e decimação. Os métodos de
refinamento iniciam com uma aproximação
grosseira da superfície e repetidamente adicionam
pontos na triangulação até que o modelo satisfaça
um critério de aproximação pré-especificado. O
método de decimação inicia com o modelo de
triangulação contendo todo o conjunto de pontos,
simplificando iterativamente até que o critério de
aproximação desejado seja atingido.
Um método de generalização de superfícies por
decimação de pontos de redes irregulares de
triangulação oriundas de dados adquiridos pela a
tecnologia LiDAR é proposto neste trabalho. O
algoritmo é iterativo e utiliza o método de
triangulação de Delaunay como base para a
construção das malhas triangulares com os
pontos LiDAR, o que segundo Lee & Schachter [5]
ajuda a reduzir a ocorrência de triângulos muito
longos e afinados, que podem prejudicar o modelo
numérico e a qualidade visual.
A importância e a responsabilidade das aplicações
que usam os modelos digitais derivados do
sistema LiDAR aumentam ainda mais a
importância em fornecer os MDEs com uma
correta medida de qualidade. Neste trabalho será
feita a aplicação de um método de avaliação da
qualidade dos modelos simplificados em relação
aos modelos gerados com os dados originais.
Este trabalho inicialmente descreve os métodos
para a criação dos modelos de terreno
empregados nos experimentos. O método de
decimação de pontos é descrito em detalhes e
aplicado em conjuntos de dados reais que são
submetidos a um processo de avaliação dos erros
oriundos
da
generalização.
Problemas
encontrados no desenvolvimento e os resultados
experimentais obtidos são apresentados e
discutidos. Ao final, algumas considerações
relevantes são feitas.
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2. Metodologia
A metodologia de trabalho utilizada pode ser
descrita como segue.
2.1

Definição da Área de Estudo

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL
participa ativamente com Planos de Ação
Emergencial (PAE) na usina hidrelétrica
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto,
conhecida popularmente como Foz do Areia.
Nessa usina, a operação em emergência é
caracterizada pela situação em que, devido ao
aumento da afluência, há perspectiva do remanso
do seu reservatório passar a influenciar na
inundação das cidades de União da Vitória e Porto
União [8].
A referida região apresenta um histórico de
estudos decorrentes da problemática relacionada
a enchentes, que afetam a população ribeirinha do
rio Iguaçu e de seus afluentes. A grande maioria
dos estudos nessa área se concentra na ciência
da hidrologia e hidráulica, que necessita de
modelos digitais com precisão para a derivação de
informações vitais ao sucesso dos estudos, porém
devido à grande densidade de dados disponíveis,
são às vezes impossibilitados de sua utilização.

dados disponíveis, subáreas foram selecionadas
para os experimentos.
Para a realização deste projeto foram utilizados os
dados originais levantados pela tecnologia LiDAR
somente com o processamento inicial necessário
ao provimento da massa de pontos dentro do
sistema geográfico de referência conhecido, neste
caso em coordenadas UTM no Datum SAD1969.
Todo
o
processamento
e
operações
computacionais necessários à execução de todas
as atividades deste projeto foram realizados em
microcomputador de mesa com processador Intel
Pentium 4 de 2,8 GHz e 1GByte de memória
RAM.
2.3

Seleção das Subáreas

Das nove subáreas pré-selecionadas, contendo
em média 100.000 pontos tridimensionais, quatro
áreas foram selecionadas para a aplicação da
metodologia proposta e subseqüente avaliação
dos resultados. Essas subáreas encontram-se
dentro da quadrícula 21, interior à área de estudo
apresentada anteriormente. Essas subáreas são
dispostas nas áreas claras identificadas pelos
números 2, 3, 4 e 9, conforme mostra a Figura 2.

A escolha da área de estudo recaiu, portanto,
sobre a Região Urbana de União da Vitória
(RUUV), uma vez que os dados necessários para
o
desenvolvimento
do
trabalho
foram
disponibilizados, permitindo avaliar os objetivos
propostos (Figura 1).

Figura 1: Mapa simplificado da localização
da área de estudo.

2.2

Preparação dos Dados

Os dados foram adquiridos por meio de um
levantamento realizado com sensor LiDAR modelo
ALTM-2050 Optech [10], realizado pelo Instituto
de Tecnologia para o Desenvolvimento –
LACTEC, a pedido da COPEL no ano de 2002.
Esses dados estão reunidos em três mídias
digitais (três CDs), divididos em 36 quadrículas
com 3 Km de comprimento lateral. Com base nos

Figura 2: Mapa de localização das
subáreas selecionadas

As subáreas foram selecionadas de modo a
apresentar
uma
variedade
de
feições,
representando assim o conjunto de dados. A
Tabela 1 fornece maiores detalhes sobre cada
uma das áreas selecionadas.

Tabela 1: Detalhes e características das áreas
selecionadas.
N Nome

Nº Ptos Nº Triâng Elevação (z)
Mín
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Máx
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2

selecao_2_praca

95.886

191.737

754,9

811,1

3

selecao_3_beira_rio 96.519

192.991

746,3

777,7

4

selecao_4_ponte

96.667

193.296

746,3

775,8

9

selecao_9_quadra

11.714

23406

756,6

807,1

Para a geração das triangulações iniciais foi
empregado o programa ESRI ArcGIS Desktop
versão 9.1 por meio do comando generate TIN
from features, disponível na extensão 3D Analyst
do mesmo aplicativo, onde os modelos TIN são
gerados mediante a carga do conjunto de pontos
referentes
a
cada
uma
das
subáreas
selecionadas.

média das normais ni, dos triângulos que
circundam v, ponderada pelos valores das áreas
Ai das faces triangulares (Figura 3) e as normais

ni

dos i-ésimos triângulos dependentes de v

(Equação 1 e 2) [9].

A primeira etapa é a geração de uma malha
inicial, utilizando a triangulação de Delaunay para
assegurar que somente triângulos com geometria
consistente sejam criados a partir dos dados
iniciais. Essa triangulação completa será
generalizada iterativamente mediante a remoção
de vértices considerados pouco importantes para
a manutenção das características topológicas
presentes no modelo, tais como picos,
depressões, montanhas, além das várias feições
que podem ser encontradas em ambientes
urbanos tais como edificações, árvores e pontes.
Um algoritmo iterativo de decimação foi
empregado para a derivação de malhas
triangulares generalizadas a partir dos dados
iniciais, por meio de um conjunto de operações de
remoção de vértices. Em cada iteração, os
vértices de menor importância são removidos e o
processo segue até o final onde uma nova
triangulação
é
gerada
com os pontos
remanescentes. Esse processo se repete com a
nova malha triangular até que o erro máximo de
tolerância vertical especificado seja atingido.
O critério para a seleção de vértices é crucial
durante o processo de generalização da
triangulação, já que pode determinar a qualidade
e precisão da malha resultante. A determinação
da importância de um vértice v é baseada na
curvatura da superfície no ponto analisado,
mediante uma métrica que indica a variabilidade
local dos dados. Essa medida é obtida por meio
da diferença de inclinação (ângulo máximo, máx)
entre o vetor normal médio,
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n

, que é dado pela

(1)

onde

n i ⋅ Ai
Ai

n =

3. Simplificação de modelos triangulares
A motivação principal para a aplicação da
metodologia proposta foi a produção de uma
representação de baixa resolução tal que, para
uma dada tolerância de erros, a extração de um
modelo aproximado que satisfaça tal tolerância
seja possível, através de um processo rápido e
compacto, sem alteração dos dados originais
adquiridos com a tecnologia LIDAR.

n ⋅ ni
n ⋅ ni

α m ax = m ax arccos

ni

Ai

,e

0 ≤ ni ≤ π

(2)

n

v

Figura 3: Critério para remoção de um vértice.

Cada vértice v será marcado para remoção
durante o processo de decimação caso os valores
dos ângulos formados entre cada uma das
normais ni de cada triângulo e a normal média n
sejam menores que um limiar de ângulo máximo
especificado. O modelo será re-triangulado ao fim
da avaliação de todos seus pontos e o processo
seguirá até que nenhum ponto seja selecionado
para remoção, ou até que um limite máximo de
erro seja atingido.

4. Análise dos Erros
A importância e responsabilidade das aplicações
que usam os modelos digitais derivados do
sistema LiDAR aumentam ainda mais a
importância em fornecer os MDEs com uma
correta medida de qualidade. Existem diversas
medidas para a avaliação da qualidade de um
modelo digital de terreno, sendo que diferentes
aplicações possuem diferentes necessidades.
Dessa forma, as métricas desses métodos para
determinar a similaridade entre o modelo
simplificado e o original são também diferentes.
Alguns podem utilizar uma única metodologia,
enquanto outros podem combinar várias delas.
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A seguir será mostrada a métrica utilizada para a
determinação do grau de fidelidade entre o MDE
original, f(x,y), e f’(x,y) que é o MDE generalizado
derivado da original.

determinado. Isso permite que o processo se
mantenha dentro de um limiar de erro vertical
máximo conhecido e desejado.

Na Matemática, o erro médio quadrático ou RMS
(do inglês Root Mean Square error) é uma medida
estatística da magnitude ou dispersão de uma
quantidade variável. Pode ser calculada para uma
série de valores discretos ou para uma função
variável contínua. O nome deriva do fato de que é
a raiz quadrada da média aritmética dos
quadrados dos valores.

5. Resultados e conclusões

O erro médio quadrático vertical para um modelo
de superfície generalizado é como a regra L2 para
aproximação de funções. Para uma função f(t) e a
sua aproximação f’(t), a regra L2 é dada pela
equação 3:

(3)

H

TINs

= − (ax + by + d ),
c

(5)

se ( x, y ) é um vértice no TIN e z é a altura deste ponto ;
se ( x, y ) não é um vértice, mas está em um triângulo
com equação do plano

ax + by + cz + d = 0

Neste método, a análise de erros é possível pela
determinação do erro global de forma interativa,
através da simples determinação da distância
euclidiana entre os pontos do modelo original até
o modelo gerado com os pontos resultantes da
simplificação. Essa diferença é obtida para cada
ponto analisado e, no final, o erro quadrático
(RMS)
entre
essas
observações
será
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0

Erro RMS
Vertical

z

Tempo CPU
(min)

é dada pela Equação 5:

% Redução

(4)

TINo

Elevação
(Mín z)

TINs

TINs

Elevação
(Máx z)

H

[H (x, y ) − H (n)]

2

n

N.º
Triângulos

A definição do

1
n

Tabela 2: Resultados da simplificação (área 2).
N.º Pontos

TINs − TINo =

Os resultados da aplicação do método na massa
de dados original da primeira área mostram que,
quanto se considera um maior limiar de ângulo
máx, o grau de simplificação do terreno aumenta
significativamente. Apesar disso os valores dos
erros RMS (verticais) são mantidos em uma
escala não proporcional à do percentual de
redução dos pontos (Tabela 2).

máx

Para medir o erro do TIN simplificado (TINs),
comparado ao modelo TIN original (TINo)
contendo n pontos, assumindo que a simplificação
do terreno é realizada sob um modelo TIN gerado
a partir dos dados originais, o Erro Médio
Quadrático Vertical ou VRMS pode ser obtido pela
Equação 4 proposta por Andrews [2] e adaptada
nesta pesquisa para atender aos requisitos
propostos, conforme abaixo:

A seguir serão demonstrados os resultados
obtidos pela aplicação única do método de
generalização nos modelos gerados com os
dados originais nas áreas selecionadas, utilizando
valores de máx de 5, 15 e 30 graus.

-

95886 191737

754,9

811,1

-

-

5º

64503 128971

754,9

811,1 33%01:14,30

1,89m

15º

44767

89499

754,9

811,1 53%01:36,31

2,07m

30º

34965

69895

754,9

811,1 63%01:37,37

2,18m

Nesta área observou-se uma menor eficiência do
método na generalização do modelo original onde
se pode verificar uma redução máxima de 63%
com a utilização do maior limiar. Entretanto,
apesar do erro global entre os modelos original e
simplificado terem apresentado uma maior
amplitude, o comportamento entre as diferentes
classes foi similar àqueles verificados no primeiro
caso e crescendo de maneira proporcional à maior
generalização.
Observa-se ainda uma maior homogeneidade nas
imagens resultantes da simplificação. Isso se deve
ao fato de que esta é uma área de ambiente
predominantemente urbano, onde as vias públicas
são os locais que apresentam a principal
ocorrência de áreas planas, e por conseqüência
um maior aproveitamento do algoritmo (Figura 4).
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Ponto Removido

Original

5º
Erro Vertical

30º

15º

Figura 4: Progresso de simplificação da malha
da área 2.

A Tabela 3 mostra os resultados da execução do
algoritmo de simplificação na terceira área-teste
selecionada.
Tabela 3: Resultados da simplificação (área 3).

0

Erro RMS
Vertical

Tempo CPU
(min)

96519 192991 746,3 777,7

% Redução

Elevação
(Mín z)

Elevação
(Máx z)

N.º
Triângulos

N.º Pontos

máx
-

-

-

5º 69344 138641 746,3 777,7 28% 01:12,11 2,35m
15º 42350 84653 746,3 777,7 56% 01:38,89 2,52m
30º 28083 56119 746,3 776,7 71% 01:30,67 2,60m

Apesar dos valores dos erros verificados nessa
área estarem no domínio entre 2,35 e 2,60m,
deve-se considerar que a medida de erro
empregada avalia as diferenças verticais entre o
modelo original e a massa de dados generalizada
em cada uma das etapas. Entretanto, deve-se
considerar também que nessa região estão
dispostas algumas edificações com grande
elevação. Muitas vezes os feixes de laser incidem
nas paredes laterais e sacadas, as quais, apesar
de estarem em diferentes posições,,seus valores
de coordenadas (x,y) são muito próximos e isso
pode
ocasionar
pontos
cujos
triângulos
apresentam uma coplanaridade relativamente alta,
sendo, portanto, removidos, causando uma
discrepância maior no erro vertical (Figura 5).
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Figura 5: Determinação do erro (RMS) vertical.

Levando em conta o limiar inicial de 5º, essa área
apresenta um percentual de redução de pontos de
28%, o que é pouco expressivo com relação aos
dados originais. Entretanto, nas demais etapas, o
mesmo não é verificado, apresentando um
aproveitamento maior nos limiares de 15º e 30º,
onde se pode verificar o dobro da generalização
inicial. Isso acontece não somente por essa área
estar dentre as mais heterogêneas com relação às
elevações
das
feições
presentes,
mas
principalmente porque poucas áreas planas
(abaixo de 5º) foram encontradas.
A Figura 6 apresenta a seqüência de imagens da
área 3. Elas mostram uma variabilidade visual
considerável, principalmente nas áreas onde a
vizinhança
dos
triângulos
dos
pontos
considerados apresentou inclinações similares.
A Tabela 4 mostra os resultados obtidos na quarta
subárea. Os resultados mostram uma redução
mínima de 27% no primeiro caso ( máx=5º) e
máxima de 72% no último caso ( máx =15º). O
bom aproveitamento do algoritmo em termos da
taxa de simplificação, do tempo de processamento
(CPU) e do erro vertical relativamente baixo, que
neste caso pode ser atribuído às características
da própria região.
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original

5º

original

5º

15º

30º

15º

30º
Figura 7: Progresso de simplificação da
malha da área 4.

Figura 6: Progresso de simplificação da
malha da área 3.

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos com o
processamento do algoritmo de simplificação na
última subárea selecionada para testar a eficiência
do método.

Tabela 4: Resultados da simplificação para a área 4.

Erro RMS
Vertical

Tempo CPU
(min)

% Redução

Elevação
(Mín z)

Elevação
(Máx z)

5º 71207 142376 746,3 775,9 26% 01:27,30 1,27m

N.º
Triângulos

-

N.º Pontos

-

máx

0

Erro RMS
Vertical

Tempo CPU
(min)

96667 193296 746,3 775,9

% Redução

Elevação
(Mín z)

Elevação
(Máx z)

N.º
Triângulos

N.º Pontos

máx
-

Tabela 5: Resultados da simplificação para a área 9.

15º 43343 86648 746,4 775,9 55% 01:38,51 1,46m
30º 26910 53782 746,4 775,9 72% 01:27,78 1,56m

Na Figura 7 pode-se notar o efeito que a
vegetação rasteira causa nos modelos gerados
pelo LiDAR. Muitas vezes, múltiplos retornos de
um feixe emitido podem ser captados, gerando um
efeito de rugosidade aparente, uma vez que
pontos da parte superior das folhagens de
vegetação e do solo em um campo podem ser
formados. Este fato decorre em uma conseqüente
necessidade de múltiplas iterações, até que sejam
removidos esses ”falsos” pontos.
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-

11714

23406 756,6 807,1

5º

8190

16358 756,6 807,1

30% 00:16,32 1,91m

15º

5478

10934 756,7 807,1

53% 00:19,42 2,18m

30º

4161

8300 756,7 806,8

65% 00:18,33 2,25m

0

-

-

Essa área foi selecionada para avaliação dos
resultados no ambiente estritamente urbano que
geralmente é composto por edificações de várias
altitudes e formas de telhados. Apesar do
pequeno número de pontos, o que resultou em um
baixo tempo de processamento, essa área
apresenta valores RMS entre 1,91m e 2,25m, que
podem ser considerados valores relativamente
altos. Isso se deve principalmente à deficiência da
utilização do erro médio vertical na avaliação do
resultado da simplificação de modelos nas áreas
urbanas.
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A Figura 8 mostra os resultados da simplificação
obtidos com diferentes limiares de simplificação
( máx) no modelo que representa a área 9. Nas
diferentes imagens da malha triangular derivada
da malha original, observa-se a eficiência do
método para derivação de modelos simplificados
cujas formas se assemelham muito à original.
Um fato que deve ser considerado refere-se ao
efeito que o aumento do limiar ( máx) pode causar
sobre a cobertura das edificações. Essas podem
sofrer achatamento devido aos altos ângulos de
coplanaridade, o que poderá causar um aumento
nos erros RMS encontrados. Este efeito é
mostrado em detalhes na Figura 9.

original

5º

15º

30º
Figura 8: Progresso de simplificação da
malha da área 9.

original

15º

Figura 9: Achatamento dos telhados nos modelos 3D da área 9.
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Área 2
(95.886 pontos)

Área 3
(96.519 pontos)

Área 4
(96.667 pontos)

Figura 10: Áreas selecionadas para o comparativo.

Um comparativo dos resultados obtidos entre três
das nove subáreas apresentadas anteriormente
pode ser realizado, uma vez que estas áreas
apresentam inicialmente quase o mesmo número
de pontos. A Figura 10 mostra as imagens das
áreas selecionadas.
Para melhor elucidação, os comparativos são
apresentados em forma de gráficos. A Figura 11
mostra o comportamento da redução de pontos
nas áreas 2, 3 e 4, onde os limiares máx de
coplanaridade estão dispostos no eixo x enquanto
o eixo y exibe o número de pontos resultantes.
Nesse gráfico verifica-se um comportamento
proporcional entre o número de pontos
resultantes, principalmente nas áreas 3 e 4.
Entretanto, a área 2 apresenta pequenas
discrepâncias no limiar de 5º, onde há maior
redução (aproximadamente 5.000 pontos) e no
limiar de 30º há uma inversão desse patamar
onde a área 2 apresenta uma redução menos
expressiva, com aproximadamente 8.000 pontos a
mais que as demais áreas.

A Figura 12 apresenta o comportamento dos erros
dos modelos resultantes nas áreas 2, 3 e 4, onde
os erros RMS são dispostos no eixo y e os
limiares são exibidos no eixo x.
Este gráfico explicita de maneira clara a relação
intrínseca entre a forma e a qualidade final dos
modelos simplificados. A área 4 é a que apresenta
o menor erro porque exibe poucas formas
geométricas em seu domínio, sendo composta
apenas de uma extensa área de campo com
apenas alguns arruamentos e o início da
cabeceira de uma ponte que, por ser uma
estrutura relativamente vertical, exerceu pouca
influência no erro resultante; Já na área 2 e
principalmente na área 3 observa-se o oposto,
onde a forte presença de vegetação de maior
porte e algumas edificações típicas em ambientes
urbanos causaram um efeito significativo na
determinação da qualidade final do modelo
simplificado.
Erro RMS Vertical
2,8
2,6

Redução de Pontos

2,4
100.000

2,2
Erro (m)

90.000

Nº Pontos

80.000
70.000

Área 2

60.000

Área 3
Área 4

50.000

Área 2

2

Área 3

1,8

Área 4

1,6
1,4
1,2
1

40.000

5º

15º

30º

Lim iar ( m áx)

30.000
20.000
0º

5º

15º

30º

Limiar ( m áx)

Figura 12: Comparativo dos erros derivados.

Figura 11: Comparativo da redução de pontos.
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A Figura 13 apresenta os resultados obtidos com
a simplificação dos modelos nas subáreas
selecionadas sob a óptica dos recursos
computacionais necessários para atender aos
requisitos de tempo, que são cruciais em muitas
aplicações.
Este gráfico mostra a relação entre o tempo de
processamento e o número de pontos
selecionados removidos. No limiar de 5º foi
evidente uma menor carga de esforço para
remoção dos pontos em todas as áreas.
Tempo CPU

Limiar ( máx)

30º

Área 4

15º

Área 3
Área 2

6. Conclusões
Com o método desenvolvido e aplicado neste
trabalho possibilitou-se uma grande flexibilidade
na extração de modelos de elevação sob a forma
de malhas triangulares com diferentes níveis de
detalhamento por meio de operações de
generalização, a partir de um conjunto de dados
iniciais derivados do sistema LiDAR.
Os experimentos foram realizados em modelos
formados por dados de diferentes áreas, e
observou-se que a queda na qualidade-produto
final não é representativa dentro dos benefícios
que a técnica oferece para aplicações de
visualização e geração de malhas triangulares. Os
erros detectados são em sua maioria devidos ao
método de determinação dos desvios dos
modelos generalizados em relação aos originais,
uma vez que estes utilizam distância vertical do
ponto no modelo original até o modelo derivado.
Além da métrica baseada na distância vertical,
outras medidas poderiam ser sugeridas para
avaliação do erro, como apresentado em [12] e
[13].

5º

01:00,5

01:09,1

01:17,8

01:26,4

01:35,0

01:43,7

Intervalo (min)

Figura 13: Comparativo do tempo de processamento.

Neste limiar, com exceção da área 4 que possui
mais áreas planas que as demais e levou 1’26,4”
para completar o processamento, as duas demais
áreas (áreas 2 e 3) se comportaram de forma
equivalente e rápida, onde o processamento
completo demorou cerca de 1 minuto e 13
segundos. No limiar de 15º pode-se notar um
maior esforço, relativamente aos demais, em
todas as áreas submetidas ao processo de
simplificação, o que se deve ao grande número de
pontos removidos, uma vez que este limiar é um
valor médio e é facilmente encontrado nas áreas
em geral. No maior limiar de maior grau, verificase uma inversão nos esforços de processamento
onde novamente há uma pequena diminuição nos
tempos decorridos.
Convém destacar o comportamento da área 2 em
que, com o aumento do limiar, houve um
acréscimo proporcional no tempo necessário para
generalização do seu modelo original, enquanto
as áreas 3 e 4 se comportaram de maneira
parabólica com pico de esforço concentrado nas
áreas de média coplanaridade.

Os erros sistemáticos presentes nos dados
oriundos da tecnologia LiDAR podem afetar
diretamente a eficiência do algoritmo, não
somente em relação à qualidade, onde as
simplificações tornam-se menos fidedignas às
originais, mas também sob o ponto de vista
computacional que pode ser sobrecarregado,
aumentando significativamente o tempo de
processamento. Além disso, recomenda-se uma
avaliação futura do método em áreas com
sobreposição de diferentes faixas de vôo de
levantamento que é um assunto extenso e poderá
apresentar-se relevante.
A análise dos erros obtidos nas simplificações foi
satisfatória na medida em que forneceu uma
métrica para avaliação da qualidade dos modelos
derivados das simplificações. Os erros podem ser
inviáveis para algumas aplicações de engenharia.
Entretanto, quando se prima pelo desempenho
das aplicações, este paradoxo torna-se passível
de reavaliação.
Verificou-se que a velocidade de processamento
dos dados foi proporcional à complexidade do
modelo considerado. Após as operações de
simplificação,
os
dados
apresentaram-se
otimizados, diminuindo os requisitos de hardware,
tanto em relação ao espaço de armazenamento
quanto aumentando a velocidade nas operações
de visualização, manipulação e análise dos dados.
Embora o objetivo inicial deste trabalho tenha sido
a geração de modelos de superfícies em múltiplas
resoluções, o conceito de multirresolução não foi
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completamente abordado. Para isso, métodos de
refinamento poderiam ter sido aplicados de forma
a obterem-se modelos tanto de resoluções mais
baixas para mais altas (refinamento) quanto de
resoluções mais altas para mais baixas
(decimação).
Representações
hierárquicas
combinando
técnicas
de
refinamento
e
simplificações
de
malhas
poderiam
ser
desenvolvidas de modo à permitir atingir o
conceito do termo multirresolução integralmente.
Com esta técnica, outras aplicações poderão ser
viabilizadas, principalmente onde os recursos
computacionais
são
críticos,
como
em
microcomputadores, aparelhos portáteis do tipo
handhelds, aparelhos celulares ou até mesmo
permitindo o uso dos modelos tridimensionais na
Internet, tecnologias estas que estão em
constante evolução.
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Abstract: This article presents the experience of
Copel – Companhia Paranaense de Energia with
the implementation of a static state estimator,
based upon the least mean square method, in
the Company's System Operation Center from
1997 to 2005. This estimator uses measurement
results from approximately 120 stations
(substations and power plants), from which some
of the system data, as MW and Mvar flows, and
load tap changer are estimated once every five
minutes. The article presents all the stages of
the implementation process, including obstacles
faced, decisions made, current state of
development and expectations.
Keywords: state estimator, observability, least
mean square.
Resumo: Este artigo tem como objetivo
apresentar a experiência da Copel – Companhia
Paranaense de Energia na implementação de
um estimador estático de estados, baseado no
método dos mínimos quadrados ponderados, no
Centro de Operação do Sistema, no período de
1997 a 2005. Esse estimador utiliza medições
de
aproximadamente
120
estações
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(subestações e usinas), em que são estimadas
algumas das grandezas do sistema, como
tensão, fluxos MW e Mvar e comutador de
derivação de transformadores, a cada cinco
minutos. O artigo apresenta todas as etapas do
processo da implementação, as dificuldades
encontradas, as soluções tomadas, o atual
estágio de desenvolvimento e expectativas
futuras.
Palavras-Chave:
observabilidade,
ponderados.
1

Estimador
mínimos

de

estados,
quadrados

Introdução

Na metade do século XX, o controle automático
de geração, destinado a controlar a geração das
principais usinas do sistema, de modo a manter
a freqüência constante e igual ao seu valor
nominal,
havia
se
desenvolvido
significativamente. Com a crescente tendência à
interligação de sistemas vizinhos, o controle
automático de geração passou a controlar o
fluxo de potência nas linhas de interligação.
Mais tarde, identificou-se a necessidade de se
otimizar os custos de geração, o que se tornou
conhecido como controle para o despacho
econômico.
No final dos anos 60 do século XX, questões
relacionadas à segurança de operação dos
sistemas, como conseqüências de alguns
“apagões” na costa leste americana, tornaramse relevantes a ponto de exigir mudanças na
filosofia da operação. A essa altura, o grau de
interligação dos sistemas de potência era tal que
a
tarefa
dos
operadores
tornava-se
crescentemente difícil sem a disponibilidade de
ferramentas adicionais que processassem a
grande quantidade de dados disponíveis.
Concomitantemente,
o
mesmo
período
testemunhava um grande desenvolvimento nas
áreas da computação e telecomunicações. A
conjunção desses fatores, quais sejam as
dificuldades da operação e avanço tecnológico,
propiciou o surgimento das funções ligadas à
monitoração e análise de segurança. O objetivo
do controle de segurança é manter o sistema de
potência operando, sem sobrecargas, e
atendendo os consumidores, em qualquer
condição de operação.
A avaliação de segurança da operação é
realizada mediante duas funções básicas, que
são a Monitoração da Segurança e a Análise da
Segurança. O desempenho dessas funções
depende da disponibilidade de informações
confiáveis a respeito do ponto de operação atual
do sistema, sendo essencial a atualização em
tempo real. A função encarregada de
desempenhar esse papel é a estimação de
estados [1].
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2

Estimação de estados em sistemas de
potência

Estimação de estado é o processo de se
determinar o valor para uma variável de estado
do sistema, baseado em medições do sistema e
de acordo com algum critério. Usualmente, o
processo envolve medições imperfeitas e
redundantes e o processo de estimação dos
estados do sistema é baseado em critérios
estatísticos que estimam o valor das variáveis
de estado que minimiza ou maximiza o critério
selecionado [2].
Um critério comumente usado e familiar é a
minimização da soma dos quadrados das
diferenças entre os valores estimados e os reais,
isto é, medidos, de uma função. Esse critério é
mais conhecido como o método dos mínimos
quadrados ponderados.
A idéia de estimação pelos mínimos quadrados
é conhecida e tem sido usada desde os
primórdios do século XIX. Os maiores
desenvolvimentos nessa área ocorreram nos
século XX, em aplicações no campo
aeroespacial.

equipamentos de medição
transmissão dos dados.

e

falhas

na

Se os erros são pequenos, podem não ser
detectados e causar má interpretação dos
resultados. Erros grosseiros causam inutilidade
dos dados medidos. Além disso, às vezes o
sistema experimenta períodos em que ocorrem
falhas na telemetria, perdendo informações
sobre áreas inteiras. O estimador de estado,
portanto, foi desenvolvido para “amaciar”
pequenos erros aleatórios das leituras, detectar
erros grosseiros de medição e “completar”
leituras que faltarem devido a falhas de
comunicação [2].
Inicialmente, por meio de um simples exemplo
de fluxo potência em corrente contínua, é
possível ilustrar os princípios da estimação de
estado. O exemplo apresentado em [2] é
reproduzido na seqüência com essa finalidade.
Suponha-se que o fluxo de potência em corrente
contínua de três barras da Figura 1 esteja
operando com carga e geração conforme
mostrado.

Num sistema de potência, as variáveis de
estado são magnitudes e ângulos de fase
relativos às tensões de barras do sistema. São
necessárias medições para se avaliar o
desempenho do sistema em tempo real para a
análise de segurança e permitir o despacho
econômico, considerando suas restrições.
As entradas de um estimador são as medições
do sistema selecionadas e imperfeitas, como
magnitude de tensão e potência, fluxo ativo e
reativo e fluxo de corrente.
O estimador é projetado para produzir “a melhor
estimativa” das tensões e respectivos ângulos
de fase, considerando que existem erros nas
quantidades medidas e que pode haver
medições redundantes.

Figura 1: Sistema com três barras

A única informação que se tem a respeito deste
sistema é proveniente de três medidores de MW
localizados como mostrado na Figura 2.

Os dados de saída são então utilizados em
centros de controle do sistema na implantação
de um despacho seguro e no aprimoramento do
controle do sistema [2].
3

Características
da
sistemas de potência

estimação

em

O problema da monitoração dos fluxos de
potência e tensões em sistemas de potência é
muito importante na manutenção da segurança
do sistema. Pela simples verificação de cada
valor medido com seu limite, os operadores
podem saber onde existe problema no sistema e
espera-se que eles tomem as ações corretivas
para aliviar linhas sobrecarregadas e/ou tensões
fora dos limites.
Na monitoração de um sistema, são
encontrados erros de medição, que estão
associados, sobretudo, à imprecisão dos
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Figura 2: Localização dos Medidores

Somente duas leituras destes medidores são
necessárias para o cálculo do ângulo de fase
das barras e os valores de todas as cargas e
gerações. Suponha-se que M13 e M32 e que M13
e M32 dão leituras perfeitas dos fluxos em suas
respectivas linhas de transmissão.

M 13 = 5 MW = 0,05 pu
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M 32 = 40 MW = 0,40 pu
Então, os fluxos nas linhas 1-3 (f13) e 3-2 (f32)
podem ser ajustados aos valores lidos, isto é:

(θ1 − θ 3 )
= M 13 = 0,05 pu
x13
(θ − θ 2 )
= 3
= M 32 = 0,40 pu
x32

f13 =
f 32

Adotando-se
pode-se
3=0,
equações
supramencionadas
respectivamente 1 e 2,

resolver as
para
obter

θ1 = x13 . f13 = 0,4.0,05 = 0,02 rad
θ 2 = − x32 . f 32 = −0,25.0,4 = −0,10 rad
Para o caso onde todas as três leituras estão
disponíveis com pequenos erros, suponha-se
que as leituras indiquem:

M 12 = 62 MW = 0,62 pu
M 13 = 6 MW = 0,06 pu

M 32 = 37 MW = 0,37 pu
Se forem utilizadas somente as medições M13 e
M32, como antes, os ângulos de fase podem ser
então calculados:

θ1 = 0,024 rad
θ 2 = −0,0925 rad
θ 3 = 0 rad , como assumido anteriormente.
Estes resultados implicam nos fluxos mostrados
na Figura 3. Observe-se que os fluxos batem
com M13 e M32, mas o fluxo na linha 1-2 (f12) não
concorda com a leitura de 62 MW de M12.

Como as informações do sistema são obtidas
através das medições, deve-se utilizá-las para
estimar as condições do sistema. Vale ressaltar
que para os casos descritos anteriormente,
foram utilizados os dados das medições para o
cálculo dos ângulos de fase das barras 1 e 2.
Uma vez conhecidos estes ângulos, todos os
fluxos não medidos, cargas e geração, poderão
ser determinados. Pode-se chamar 1 e 2 de
variáveis de estados deste sistema a três barras.
Em geral, as variáveis de estado de um sistema
de potência consistem nas magnitudes das
tensões em todas as barras e os ângulos de
fase dessas barras com exceção de uma das
barras, chamada de barra de referência ou de
folga, onde se assume usualmente o ângulo real
igual a zero. Deve-se notar que podem ser
usadas as componentes real e imaginária, se se
desejar.
Se for possível usar medições para estimar os
estados do sistema de potência, então também
é possível ir adiante e calcular qualquer fluxo de
potência, geração, cargas e assim por diante.
Presume-se que a configuração da rede
(estados dos disjuntores e chaves) é conhecida
e que as impedâncias da rede são também
conhecidas [2].
Transformadores com comutador automático ou
reguladores de ângulo de fase são também
incluídos na rede e a posição do comutador
pode ser telemedida pelo centro de controle.
Deste modo, a posição do comutador pode ser
também considerada como estado, pois deve
ser conhecida para o cálculo dos fluxos através
dos transformadores e reguladores de fase.
Retornando ao sistema DC com três barras, há
três medidores que fornecem um conjunto de
leituras redundantes, com as quais se deve
estimar 1 e 2. As três leituras são redundantes
porque, como visto anteriormente, somente
duas são necessárias para o cálculo de 1 e 2,
sendo a terceira uma “extra”. Entretanto, a
leitura “extra” contém informação útil e não deve
ser descartada sumariamente.
4

Estimação dos mínimos quadrados
ponderados e da máxima expectativa

A estimação baseada no método dos mínimos
quadrados ponderados é expressa como o valor
que minimiza a soma dos quadrados das
diferenças entre cada valor medido e seu valor
verdadeiro, expresso em função do parâmetro
desconhecido, dividido pela variância do erro
dos medidores:
Nm

Figura 3: Fluxos resultantes do uso de M13 e M32

Faz-se necessário um procedimento que use a
informação disponível pelos três medidores para
produzir a melhor estimação dos ângulos, fluxos
nas linhas, cargas e gerações reais.
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(1)

Mín J(x) =

i =1

[zi − f i ( x)] 2
σ i2

x

onde: fi(x) é uma função que é usada para o
cálculo do valor, sendo medido pela i-ésima
2
medição; σi é a variância da i-ésima medição;
J(x) é o resíduo da medição; Nm é o número de
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medições independentes e zi é a i-ésima
quantidade de medida [2].
Basicamente, o que esse método faz é dar à
medida mais precisa um peso maior na
composição dos resultados.
Numa rede AC, as grandezas medidas são:
fluxo de potência ativa (MW), fluxo de potência
reativa (MVAr), fluxo de potência aparente
(MVA), corrente (A), posição do comutador dos
transformadores (tap) e magnitudes de tensão.
As variáveis de estado são a magnitude e o
ângulo de fase de tensão em cada barra do
sistema, à exceção do ângulo de fase da barra
de referência, juntamente com os taps dos
transformadores.
Como
as
quantidades
medidas, como o fluxo nas linhas e injeção de
potência nas barras, por exemplo, são funções
lineares das variáveis de estado [2],[4],[5], fi(x)
são não-lineares.
Para minimizar J(x) é utilizada uma técnica
interativa em que se calcula o gradiente J(x),
forçando ser igual a zero utilizando o método de
Newton, exatamente como se faz no cálculo de
fluxo de potência.

novo

x =x+ x e resolver novamente a Equação
(4), até que x seja suficientemente pequeno ou
des
g(x) seja suficientemente próximo de g [2].
4.2 Minimização de J(x)
Retornando ao problema de estimação dado na
Equação (1), forma-se, primeiramente, o
gradiente de J(x) como:

∇ x J (x) =
(6)

∂J ( x)
∂x1
∂J ( x)
∂x 2
∂J ( x)
∂x n

∂ f1 ( x )
∂ x1
∂ f1 ( x )
= −2.
∂x2

∂f 2 ( x )
∂ x1
∂f 2 ( x )
∂x2

1

...

...

σ 12

( z1 − f1 ( x ))
... . ( z 2 − f 2 ( x ))

1

... .

σ 22

(7)

Deve ser revista a utilização do Método de
Newton em problemas multidimensionais antes
de proceder à minimização de J(x).
4.1 Método de Newton
Multidimensionais

em

Problemas

Dadas as funções gi(x)=1,...,n, deseja-se
encontrar xest, que fornece gi(xest)=gides, para
i=1,...,n.
Se as funções gi(x) forem arranjadas em um
vetor, pode-se escrever:

As funções de fi(x) são colocadas na forma
vetorial f(x) e calcula-se o Jacobiano de f(x),
obtendo-se:

[H ] =
(8)

∂f (x)
=
∂x

∂f1 ( x)
∂x1
∂f 2 (x)
∂x1

∂f1 ( x)
∂x 2
∂f 2 (x)
∂x 2

g des − g ( x) = 0, para x = x est
(2)
Perturbando x, pode-se escrever:

Denomina-se [H] a matriz definida pela Equação
(8) e [R] a matriz definida pela Equação (9).

g des − g(x + ∆x) ≈ g des − g(x) − g´(x).∆x = 0

σ

(3)
Na Equação (3), g(x+ x) foi expandida em uma
série de Taylor em x e ignorados os termos de
ordem superior. O termo [g´(x)] é a matriz
Jacobiano da primeira derivada de g(x). Então:

∆x = [g´(x)]−1[g des − g(x)]

2
1

σ

[R ] =

(9)

2
2

σ

Dessa forma, a equação (7) pode ser reescrita
como:

(4)
des

Observe que se g

é zero, obtém-se:
−1

∆x = [g´(x)] [−g(x)]

2
n

∇ x J ( x ) = − 2 ⋅ [H
(10)

] ⋅ [R ]
T

−1

⋅

z1 − f1 ( x )
z2 − f2 (x)
zn − fn (x)

(5)
Para resolver gdes é necessário resolver x
usando a Equação (4). O próximo passo
é calcular

Para fazer ∇xJ(x)=0, aplica-se o Método de
Newton à equação (5), então:
∆x =
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∂∇ x J ( x )
∂x

−1

⋅ [− ∇ x J ( x ) ]
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(11)
O Jacobiano de ∇xJ(x) é calculado tratando-se
[H] como uma matriz constante.
∂∇

J (x)
∂
=
∂x
∂x

− 2 ⋅ [H

x

]T ⋅ [R ]− 1

z1 − f1 (x)
⋅ z

− f2 (x)

Outra utilidade importante do estimador é
calcular
ou
estimar
quantidades
nãotelemedidas, que são úteis em casos de falha
nos canais de comunicação. A indisponibilidade
dos dados normalmente se deve à falta de
equipamentos de aquisição de dados ou
interrupção momentânea de uma determinada
medição.

(12)

O estimador é então processado sem essas
medidas e, por meio do fluxo de potência, é
possível estimar os valores não-telemedidos [2].

Aplicando a Equação (12) na Equação (5) e
realizando
operações
matriciais
convenientemente, obtém-se [2]:

5.4 Pseudomedições

2

( z 1 − f 1 ( x ))
∆ x = [[ H ] [ R ]
T

−1

(13)

[ H ]]

−1

T

[H ] [R ]

−1

( z 2 − f 2 ( x ))

Onde: x é o vetor das variáveis de estados
estimadas; [H] é a matriz dos coeficientes das
funções medidas; [R] é a matriz da covariância;
z é o vetor dos valores medidos e as funções f
são calculadas no processo iterativo da solução
de fluxo de potência e são dependentes dos
módulos e ângulos das tensões de barra.
Assim, de acordo com [2], demonstra-se como é
possível minimizar o resíduo J(x) mediante a
aplicação do método iterativo de Newton.
5

Subproblemas da estimação de estados

Em sistemas de potência, os seguintes
subproblemas estão relacionados à estimação
de estados [1]:
5.1 Observabilidade
A observabilidade consiste em verificar se o
número e a localização das medidas a serem
processadas pelo estimador permitem a
determinação do estado do sistema [1].
5.2 Detecção e
Grosseiros

Identificação

de

Erros

A detecção de medidas ruins é muito útil aos
centros de operação do sistema (COS) pois
pode haver problema na qualidade ou na
conexão dos equipamentos. Intuitivamente,
quanto menor o valor de J(x), o resíduo
calculado, melhor é a qualidade dos valores
medidos. Entretanto, é difícil estabelecer um
valor de J(x) que indicaria medições ruins.
Normalmente, quando uma ou mais medições
são ruins, seus erros são freqüentemente
maiores que ±3σ, mas não garante que J(x) seja
pequeno, embora a chance seja pequena.
Existe metodologia que permite avaliar J(x) e
pinçar as medidas ruins [2].
5.3 Grandezas Não-Telemedidas
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Caso a perda dos dados medidos persista,
impedindo assim a observabilidade de uma
determinada área do sistema, o estimador pode
utilizar dados provenientes de outras fontes para
compensar a falta, tais como: consulta a
operadores, dados históricos, balanço de
potência do sistema e utilizar dados recentes do
estimador antes da perda da telemetria. Essas
informações, quando incluídas no problema de
estimação de estados, são denominadas
pseudomedidas.
Após
a
adição
das
pseudomedições, as equações são escritas da
mesma forma. Entretanto, não se pode dar à
pseudomedição o mesmo peso que se dá à
medição, uma vez que é menos precisa [2].
Uma forma de contornar esse problema é
aumentar o desvio padrão das pseudomedidas,
já que as medidas são mais precisas e
atualizadas. Como no método dos mínimos
quadrados, as medidas são ponderadas pelas
respectivas covariâncias, ou seja, pelo inverso
do respectivo desvio padrão, conforme a
Equação (1). Isso implica dar pesos menores às
pseudomedidas.
6

Histórico
da
implementação
estimador de estados na Copel

do

Em 1997, a COPEL adquiriu da Harris,
atualmente GE, um sistema de supervisão e
controle, da qual fazia parte o pacote PNA
(“Power Network Applications”): RTNA (“Real
Time Network Analysis” – Estimador de Estados)
e o STNA (“Study Case Network Analysis” –
Fluxo de Potência).
Esse estimador de estado tem sua metodologia
baseada no método dos mínimos quadrados
ponderados e também permite identificar
medidas ruins, estimar grandezas não-medidas
e utilizar pseudomedições.
Além dos fluxos ativos, reativos, posição de taps
e tensão, são também monitorados o estados
dos equipamentos (aberto ou fechado).
Portanto, as subestações não são enxergadas
como um nó, mas o arranjo do barramento
[6],[7].
Inicialmente, em 1998, considerou-se que o
sistema elétrico a ser representado no PNA
deveria ser igual ao utilizado pela área de
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estudos elétricos. Isso incluía subestações e
usinas não-fronteiriças com as instalações da
COPEL,
resultando
num
modelo
significativamente maior, aproximadamente duas
vezes o sistema da COPEL.
A automação não alcançava uma quantidade
considerável de instalações, e os dados
provenientes do Centro Nacional de Operação
do Sistema (CNOS) eram escassos. Por isso,
optou-se por utilizar dados históricos, para
aumentar a observabilidade do modelo. Os
dados históricos eram obtidos dos casos-base,
em que, na época, consistiam na representação
do sistema interligado Sul e Sudeste. O sistema
modelado no PNA consistia basicamente do
sistema Copel mais a próxima subestação de
fronteira das demais empresas (N+1). Assim,
era necessário reduzir o sistema interligado,
para que tivesse a mesma dimensão daquele
representado no PNA. Essa redução era
realizada usando o programa Anarede,
desenvolvido pelo Cepel. Entretanto, ainda
havia duas questões a serem equacionadas: a
representação da carga e a representação
individualizada dos geradores.
Nos casos-base, os transformadores de carga
não são modelados e a carga é representada,
no caso da Copel, sobretudo nas barras de 69 e
138 kV. No modelo do PNA, havia informações
de carga representadas em barras de baixa
tensão (13,8 e 34,5 kV). Dessa forma, tornou-se
necessário incluir novas barras de carga, para
permitir a modelagem dos transformadores de
carga e transferir a representação das cargas
das barras de 69 e 138 kV paras essas novas
barras.
Em relação à geração nos casos-base, é
representado apenas o total de cada usina e o
número
de
máquinas
despachadas
é
identificado por meio da reatância do
transformador equivalente. Para a correta
representação no PNA, tornava-se necessária a
individualização de cada unidade geradora e
sua respectiva transformação elevadora.
Dessa forma, foi desenvolvida uma ferramenta
que reduzia o sistema interligado Sul-Sudeste
ao sistema de interesse, através do programa
Anarede, com modelagem dos transformadores
de carga e representação individualizada das
unidades geradoras. Foi uma época de intenso
trabalho entre as áreas de estudos elétricos,
suporte de desenvolvimento e COS, para a
validação dessa ferramenta, permitindo, então, a
utilização dos dados históricos.
Entretanto, as diferenças entre as medições em
tempo real e os dados históricos criavam tal
distorção que o estimador de estados raramente
convergia. Quando o estimador de estados
convergia, nunca resultava numa solução que
pudesse ser aproveitada. A medição em tempo
real do sistema era de aproximadamente 15%
do total de informações disponíveis.
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No período de 1999 a 2000, o modelo do PNA
foi simplificado e passou a ser formado pela
área de atuação da COPEL mais as fronteiras.
Esse modelo era praticamente metade do
anterior e sua observabilidade de tempo real
passou a ser de aproximadamente 30%. Mais
uma vez, sem sucesso.
Em meados de 2001, resolveu-se desvincular o
modelo da operação do modelo da área de
estudos elétricos.
Os critérios adotados foram os seguintes: a)
modelar somente subestações e usinas que
formem anéis (radiais não) e possuam
telemedição de qualidade; b) redundância na
telemedição; c) não utilizar dados históricos
(pseudomedidas) e d) não modelar instalações
externas.
Em 2002, das mais de 200 instalações
modeladas em 1998, ficaram apenas 16
(subestações de Salto Caxias, Salto Santiago,
Gov. Ney Braga (Segredo), Gov. Bento Munhoz,
Areia, Ivaiporã, Bateias, Curitiba, Campo
Comprido, Umbará, Ponta Grossa Sul, Ponta
Grossa Norte, São Mateus do Sul, Gov. Parigot
de Souza, Chaminé e Guaricana). O estimador
convergiu, encontrando uma solução viável.
Aos poucos, o modelo foi sendo ampliado,
utilizando os resultados dos erros grosseiros do
estimador para corrigir possíveis falhas de
medição. Quando uma instalação ou um
conjunto de instalações era automatizado, era
modelada no PNA desde que formasse anel,
possuísse boa qualidade de telemedição e
tivesse conexão com o modelo corrente, uma
vez que não interessava mais criar ilhas além
das que já existiam. O modelo foi aumentando
sem ter jamais menos do que 95% de
telemedição, em que a observabilidade era de
quase 100%.
Em setembro de 2006 entrou em operação a
versão 8.1 do XA/21. O modelo da versão 1.3 foi
totalmente reaproveitado. Uma diferença entre
as duas versões é que a atual permite modelar
medidas de corrente como entradas para o
estimador de estado. Infelizmente, esse recurso
apresentou um erro no código do programa, cuja
solução está sendo aguardada. Por causa desse
erro, o estimador de estados ficou inoperante
por dois meses. No momento, as entradas de
corrente estão bloqueadas e não interferem
mais no processo.
Atualmente, o modelo abrange todo o sistema
elétrico de transmissão e geração no Paraná,
com três empresas envolvidas (Copel, Eletrosul
e Furnas). A supervisão conta com 138
estações e 231 barras. Os níveis de tensão
supervisionados são 69, 88, 138, 230 e 525 kV,
barras de baixa tensão de geradores e onde
existem equipamentos de compensação reativa.
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7

Programa RTNA, configurador de redes
(NC) e etapas do estimador de estados
(EE)

O programa Real-time Network Analysis (RTNA)
fornece ao operador uma representação
detalhada do sistema de potência. RTNA é
formado pelos seguintes módulos funcionais:
configurador de rede (Network Configurator, ou
NC) e estimador de estado (State Estimator, ou
EE).
O RTNA analisa o sistema em tempo-real
executando os seguintes passos:
A) Obtenção de dados digitais e analógicos,
telemedidos ou calculados, da base de dados
em tempo-real (Real-time Database, RTDB).
B) Construção do modelo orientado a barra para
o sistema usando a informação associada a
cada disjuntor e chave seccionadora.
C) Analisa a conectividade do sistema de
potência usando o modelo previamente
construído e identifica anomalias topológicas,
tais como separação de barras, linhas com
terminal aberto, transformador com terminal
aberto, equipamentos desenergizados e
ilhamento.
D) Estima o estado da área observável do
sistema de potência baseado no modelo e
informações digitais e analógicas disponíveis
na RTDB. Identifica e elimina informações
erradas
no
processo
(informações
desatualizadas,
fora
dos
limites
de
razoabilidade, etc.).
E) Estima o estado do modelo completo da rede
usando os resultados do passo anterior mais
pseudomedidas derivadas de dados típicos
(históricos).
F) Calcula fatores de penalidade de geradores
para uso por outras aplicações, como
Controle Automático de Geração.
O estado resultante do sistema de potência está
então disponível para revisão pelo usuário ou
para uso como condição inicial por outra
aplicação em tempo-real.
RTNA monitora e reporta violação de limites [7].
7.1 Configurador de rede (NC)
O NC aceita o modelo orientado a disjuntor e
chave seccionadora como entrada, constrói e
mantém o modelo orientado à barra usado por
outros módulos, tais como: estimador de estado,
fluxo de potência, análise de contingência,
análise de falta e fluxo de potência ótimo (o que
inclui despacho com restrições de segurança,
programação de tensão e reativo, controle
preventivo e controle corretivo).
O módulo NC constrói o modelo orientado à
barra, utilizando uma representação orientada a
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disjuntores e chaves seccionadoras em conjunto
com
informações
digitais
telemedidas,
calculadas e inseridas manualmente [7].
7.2 Estimador de estado (EE)
O EE é um módulo que contém as rotinas de
interface e de máquina usadas pelo RTNA. O
EE é responsável por determinar o estado
operacional do sistema de potência. Neste
contexto, o termo estado refere-se à matriz
variáveis de estado do modelo de rede e
consiste de magnitudes e ângulos de tensão
observáveis. O EE é formado por um número de
rotinas responsáveis por executar as seguintes
funções:
A) Identificar se o sistema de potência tem
solução. Se o sistema de potência não é
observável devido à insuficiência de medição,
o EE identifica uma área observável do
sistema e o resolve.
B) Minimiza o desvio dos valores medidos dos
valores calculados no sentido de mínimos
quadrados.
C) Barras sem geração podem ser tratadas
como restrições de igualdade ou medidas.
D) Detecção e identificação de medições
erradas. Medições erradas são eliminadas
durante a solução final.
E) O resto do sistema (área não observável) é
resolvido usando pseudomedidas para
derivar um conjunto de medidas externas.
F) Posições de taps de transformadores são
estimadas como variáveis de estado.
G) Ao completar o processo de estimação, a
solução para toda a rede estará disponível
para revisão por meio de diagramas
unifilares.
Ao finalizar o processo, o RTNA atualiza um
conjunto de relatórios que mostram os
dispositivos da rede organizados por tipo, os
valores medidos, os valores estimados e os
erros [7].
8

Exemplos de resultados obtidos do
estimador de estados

A seguir são mostradas algumas Figuras de
resultados (telas) do processamento do
estimador, executados no dia 16/05/2005.
A Figura 4 mostra os valores medidos em tempo
real para a barra de 500 kV da SE Bateias, no
dia 16/05/2005, às 09h51min. Na seqüência, foi
processado o estimador de estados, e os
resultados para a mesma barra são mostrados
na Figura 5. Comparando os resultados das
duas figuras de fluxos MW e Mvar, tensão e
posição
do
comutador
(taps
de
transformadores), é possível verificar que os
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resultados do estimador são próximos aos
valores medidos.

sumário do configurador de redes. Na SE
Maringá (MGA), os reatores (RT) de 13,8 kV A e
B estavam foram de operação (outaged), da
mesma forma que o banco de capacitor (BC-1)
de 138 kV da SE Jaguariaíva. As LTs 69 kV
Campo Comprido (CCO) – Volvo (VVO) e
Barigüi (BGI) – Campo Comprido (CCO)
encontravam-se abertas na SE Campo
Comprido.

Figura 6: Barra 500 kV SE Bateias – Tempo Real –
16/05/2005 às 09h51min

No caso da Figura 7, onde são mostrados os
erros grosseiros, é possível observar que na SE
Guaratuba, por exemplo, não há medição da
tensão (138 kV). Em campo, foi possível
levantar que a medição do referido TP estava
com falha.

Figura 4: Barra 500 kV SE Bateias – Tempo Real –
16/05/2005 às 09h51min

Figura 7: Relatório de erros grosseiros

A Figura 8 também é um relatório de erros
grosseiros do estimador, com destaque para a
SE Ivaiporã, onde todas as medidas aparecem
com o símbolo #, indicando que as medidas
estavam “congeladas” no instante em que foi
processado o estimador, ou seja, não estavam
atualizadas e não foram utilizadas pelo
estimador.

Figura 5: Barra 500 kV SE Bateias – Estimador –
16/05/2005 às 09h52min

A Figura 6 mostra o estado operativo de alguns
equipamentos, apresentados no relatório de
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para o controle de níveis de tensão, de
freqüência, de fluxos em equipamentos,
intercâmbio
entre
áreas,
despacho
de
geradores, entre outras, com o objetivo de se
realizar um despacho econômico e que atenda
os consumidores de forma satisfatória. Tais
atividades dependem, sobretudo, das medições
recebidas dos equipamentos monitorados.

Figura 8: Relatório de erros grosseiros – SE Ivaiporã

Outra função importante do estimador é a
estimação de grandezas não-telemedidas, como
mostra a Figura 9.

Figura 9: Estimação dos dados de consumidor COL
não-supervisionado

O consumidor COL informado pela Figura 9 não
é supervisionado pelo COS da Copel e é
conectado ao sistema através de um “pingo” na
LT 138 kV Assis Chateaubriand (AND) –
Cascavel (CEL). Como há redundância da
medição, ou seja, há medição nos dois extremos
da linha, é possível estimar a carga (potência
ativa e reativa) e a tensão do consumidor.
A Figura 10, por sua vez, apresenta informações
muito importantes. É possível verificar que o
estimador visualiza estações não pertencentes à
Copel, como é o caso da SE Salto Santiago
(SSA), de propriedade da Eletrosul (barramento
de 500 kV) e Tractebel Energia S.A
(equipamentos de geração e transformadores
elevadores). A Figura 10 também mostra o
estado operativo dos transformadores das SEs
Campo Mourão (CMO), Londrina (LNA) e Salto
Santiago (SSA), bem como o estado operativo
desses equipamentos, o tipo de controle, LTC
ou fixo, o carregamento em MVA e a posição
que se encontra o comutador (tap pos).

Nesse contexto, a utilização da estimação de
estados torna-se uma importante aliada à
operação do sistema, uma vez que consegue
informar melhores resultados dos valores
medidos, detectar problemas na medição,
estimar valores não-medidos e estimar valores
quando ocorre a perda da observabilidade de
parte do sistema.
Apesar da aplicação da estimação de estados
em sistemas elétricos já ser conhecida há
algumas décadas, sobretudo a partir de 1960, a
implementação não é uma tarefa tão simples,
como mostrou este artigo. Foram necessários
aproximadamente seis anos para que a Copel
tivesse o estimador de estados funcionando de
forma satisfatória no COS, período em que
foram aprendidas importantes lições.
A mais importante refere-se ao sistema a ser
modelado no estimador: deve ser aquele onde
há observabilidade e exista o mínimo possível
de dados históricos. Ou seja, não adianta ter a
ferramenta disponível se a qualidade dos dados
de entrada não é confiável.
Uma vez atingida a meta de modelagem do
sistema elétrico que atende o Estado do Paraná
no estimador de estados, a próxima meta é o
processamento de contingências e elaboração
de arquivos de resultados, para que seja
possível a utilização em outros programas de
análise de rede.
O atual ambiente mais competitivo do setor
elétrico tende a dificultar o fluxo das informações
entre os agentes. Assim, espera-se que este
trabalho possa servir de alerta aos agentes do
SIN sobre a necessidade da disponibilização de
medições externas à área monitorada, cruciais
para o êxito da implementação do estimador de
estados.
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Abstract: One of the problems that an Electric
Energy Distribution Company faces is the
maintenance of its distribution network. This study
focuses on the problem of allocating emergency
maintenance teams so that costs related to the
energy outage as well as the cost of the teams
themselves are minimized. This study includes a
geographic area of 108 counties in the State of
Paraná, Brazil, and uses information related to:
interruptions history in high voltage switches, list of
locations able to allocate emergency maintenance
teams and list of switches that were actually
served by the maintenance teams during the year
2002. With this information and the list of locations
with emergency maintenance teams, an estimate
of the situation is made and the costs are
calculated for the year 2002. With this in hand, the
problem was solved using two methods: pmedians and genetic algorithms, in which the
potential gains of 13.37% and 12.64% were
obtained, respectively, as compared to the costs in
2002, for the same geographic area. Finally, a
projection was made for the potential decrease of
costs for the Electric Distribution Company
regarding the total area of Paraná State, as well as
an estimate of financial profits for the State
Government.
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Keywords: Optimization, Logistics, Distribution
Network, Genetic Algorithms, P-medians.
Resumo: Um dos problemas enfrentados pelas
concessionárias de Energia Elétrica está
relacionado à manutenção. Este trabalho tem
como foco alocar as equipes de manutenção de
emergência de uma rede de distribuição de
energia elétrica a fim de que os custos
relacionados às interrupções no sistema elétrico
de distribuição e os das respectivas equipes sejam
minimizados. O trabalho abrange uma área
geográfica composta por 108 municípios do
Estado do Paraná e consiste na obtenção das
informações: histórico das interrupções ocorridas
nas chaves de alta tensão, relação de municípios
possíveis de alocar equipes de manutenção e da
relação de chaves que foram atendidas pelas
equipes de manutenção de emergência no ano de
2002. Com estas informações, e com a relação de
municípios que sediavam equipes de manutenção
de emergência em 2002, foi estimada a situação
de atendimento às chaves pelas equipes de
manutenção de emergência sediadas nesses
municípios e obtidos os custos para a situação
existente em 2002. Em seguida, o problema foi
resolvido com a utilização dos métodos das pmedianas e dos algoritmos genéticos com os
quais foram obtidos ganhos potenciais nos custos
de 13,37% e 12,64%, respectivamente, em
relação aos custos para a situação existente em
2002, para a área em estudo. No final do trabalho
foi feita uma projeção do ganho potencial total dos
custos para a concessionária em todo o Estado do
Paraná e uma estimativa do ganho potencial de
receita de impostos para o governo do Estado do
Paraná.
Palavras-Chave: Otimização, logística, rede de
distribuição de energia elétrica, algoritmo genético,
P-medianas.
1

Introdução

O objetivo geral deste trabalho é mostrar as
potencialidades e as limitações do emprego dos
métodos das P-medianas e algoritmos genéticos
para obter a distribuição de menor custo possível
das equipes de manutenção de emergência.
Essas
equipes
são
responsáveis
pelo
restabelecimento das características elétricas e
mecânicas da rede de distribuição de energia
elétrica, na eventualidade de uma interrupção
acidental. Para validar o estudo, os métodos são
aplicados a dados reais da área geográfica
composta por 108 municípios da região de
Maringá/PR.
Devido à complexidade e a dimensão do
problema, foram estudadas duas técnicas
computacionais: Algoritmos Genéticos [6] e PMedianas [10]. Outro aspecto relevante a
considerar é que, na prática, as regiões têm mais
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locais para alocação de equipes e o número de
locais a serem submetidos à manutenção é maior
do que o considerado neste trabalho, caso o
estudo considerasse toda a região de abrangência
da concessionária.

•

Relação das 9.107 chaves de alta tensão que
tiveram interrupções acidentais na área
durante o ano de 2002;

•

Relação das 2.546 chaves de alta tensão que
foram
atendidas
pelas
equipes
de
manutenção na área e ano em estudo;

•

Potência média em cada chave que teve
interrupção;

•

Custo médio anual relativo à infra-estrutura
(aluguéis, informática, etc...) das equipes de
manutenção, dado em R$/ano igual a
34.448,40;

•

Custo médio anual relativo a pessoal, de cada
equipe de manutenção de emergência, dado
em R$/ano e igual a R$ 107.100,00;

•

Capacidade média de atendimento de chaves
por
equipe,
dado
em
número
de
chaves/equipe, igual a 72;

•

Valor do preço médio do kWh, sem impostos,
dado em R$/kWh, igual a 0,24;

O procedimento para o atendimento a um
problema no sistema de distribuição é composto
sinteticamente pelas seguintes etapas:

•

Velocidade média de deslocamento das
equipes até as chaves, dado em Km/h, igual a
40;

1.

A concessionária é informada do problema;

•

2.

Uma equipe de atendimento de emergência é
deslocada ao ponto da rede com problema;

Número médio de pessoas na equipe de
manutenção de redes, igual a 2,5;

•

3.

A equipe de atendimento de emergência
avalia a situação. Se não houver a
necessidade de manutenção, ou seja, é um
problema
operacional,
tal
como
o
acionamento de uma chave, essa equipe
resolve o problema e é concluído o
atendimento. Caso contrário, é acionada uma
equipe de manutenção de emergência que
realizará todas as atividades necessárias para
restabelecer as características elétricas e
mecânicas da rede.

Valor médio do custo do Km rodado, dado em
R$/Km, igual a 0,39;

•

Valor médio do Pxh (Pessoa x hora) em R$,
igual a 25,75.

2

Descrição do problema

A rede de distribuição de energia elétrica faz parte
de um sistema responsável pelo fornecimento de
energia elétrica aos consumidores. O sistema
elétrico é composto por três partes: geração,
transmissão e distribuição. A rede de distribuição é
composta basicamente por postes, cabos, chaves
e transformadores. Neste trabalho os pontos de
manutenção considerados são as chaves. As
chaves têm os objetivos de isolar o ponto com
defeito e permitir a alteração do fluxo de energia
elétrica em condições anormais, sendo, assim,
capaz de reduzir os impactos do defeito perante
os consumidores. Por exemplo: Se ocorre um
problema em um ponto da rede de distribuição, o
local considerado é a chave que fornece energia
ao ponto e que está eletricamente mais próximo
dele .

Neste trabalho são considerados os serviços
realizados pelas equipes de manutenção de
emergência.
No trabalho foram utilizadas informações obtidas
junto à divisão de Distribuição da Companhia
Paranaense
de
Energia
(COPEL).
As
características dos dados utilizados são:
•

Coordenadas geográficas UTM (Universal
Transversa de Mercator) do centro de 20
municípios, com infra-estrutura para alocar
equipes de manutenção, dentre os 108
existentes na área em estudo;

•

Coordenadas geográficas UTM de todas as
25.347 chaves existentes na área em estudo;
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Todas as informações foram obtidas com base no
ano de 2002 e as informações monetárias
referem-se ao mês de dezembro.
3

Fundamentação teórica

Para a compreensão da metodologia empregada é
necessário o conhecimento de alguns conceitos
básicos relativos a algoritmos genéticos e pmedianas.
3.1 Algoritmo Genético
O algoritmo genético é baseado na teoria da
evolução das espécies de Darwin. A teoria propõe
a idéia de que indivíduos que estão mais bem
adaptados ao meio ambiente têm maior
probabilidade
de
sobrevivência
e,
conseqüentemente, maior probabilidade de gerar
mais descendentes.
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O modelo matemático do algoritmo genético não é
recente. Na década de 60, John Holland, da
Universidade de Michigan, iniciou o trabalho que
serviu de base para esse modelo. O resultado do
trabalho foi publicado somente em 1975 no livro
Adaptation in Natural and Artificial Systems [5]. Os
algoritmos genéticos têm sido utilizados em
diversas áreas. Algumas dessas áreas são:
computação envolvendo processamento de
imagens e sistemas inteligentes, pesquisa
operacional envolvendo programação inteira,
linear, planejamento, escalonamento e outras
áreas como biologia molecular, sociologia e
inteligência artificial. Silva e Abrão [9] descrevem a
aplicação de algoritmos genéticos em sistemas de
potência. Lopes [6] descreve a utilização de
algoritmos genéticos em áreas de engenharia tais
como telecomunicações, eletrônica, sistemas
elétricos de potência, mecatrônica e controle.
Muitos problemas de engenharia não necessitam
da solução ótima, mas de uma boa solução,
normalmente melhor do que uma conhecida.
No modelo do algoritmo genético é necessária a
avaliação da adaptabilidade de cada indivíduo ao
meio. O meio significa o problema e a
adaptabilidade do indivíduo a esse meio é medida
por um valor obtido através das características
desse indivíduo para o problema em questão,
quantificadas por uma função de fitness. O valor
do fitness indica o quanto a solução representada
pelo indivíduo é satisfatória para o problema.
A aplicação de algoritmos genéticos consiste
basicamente em gerar inicialmente uma população
de indivíduos de forma aleatória, os quais são
inseridos em um meio. Então é feito um processo
iterativo no qual ocorre o cruzamento entre os
indivíduos, sendo dada a preferência para a
seleção
de indivíduos que estão mais bem
adaptados ao meio. Sucessivas gerações são
criadas podendo ser preservado o indivíduo de
melhor desempenho para as gerações futuras.
Após um determinado número predefinido de
gerações ou um outro critério de parada, o melhor
indivíduo obtido, ou seja, o que está mais bem
adaptado ao meio, é apresentado como solução
para o problema.
Durante o processo existem alternativas para a
forma de geração de novos indivíduos a partir dos
existentes e para os métodos de seleção dos
melhores indivíduos. Para a avaliação da evolução
dos resultados dos indivíduos após cada geração
existem algumas medidas de desempenho. As
cinco principais são:
•

fitness mínimo é o menor valor de fitness
encontrado na população em determinada
geração;
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•

fitness médio é a média dos valores de fitness
de toda a população em determinada
geração;

•

fitness máximo é o maior valor de fitness
encontrado na população em determinada
geração;

•

on-line performance está relacionado à média
de todos os fitness de todos os indivíduos
gerados até uma determinada geração. Esse
parâmetro é calculado em cada geração. A
análise gráfica dos valores ao longo das
gerações informa se ocorreu a convergência;

•

off-line performance refere-se à média dos
melhores indivíduos de cada geração gerados
até determinada geração.

Com
esses
parâmetros
devidamente
representados em gráficos é possível uma análise
do que ocorreu durante a execução do algoritmo
genético. Por exemplo:
•

•

os valores de fitness mínimo, médio e máximo
muito próximos entre si indicam que o
algoritmo já convergiu para um valor. Neste
caso, normalmente tem-se duas situações:
1.

é substituído ou incluído um determinado
número de indivíduos na população e o
algoritmo prossegue;

2.

considera-se que houve a convergência,
o algoritmo é interrompido e os
resultados são informados;

a diferença entre os valores dos parâmetros
on-line performance e off-line performance
fornece uma medida da diversidade genética
em cada geração. Quanto maior o valor da
diferença, maior a diversidade genética. Se
esses parâmetros forem iguais significa que a
população evoluiu para uma determinada
solução.

Nos casos práticos em que se utilizou o algoritmo
genético, este comprovou ser robusto e eficiente,
principalmente na resolução de problemas de
elevada complexidade, com grande número de
combinações entre as variáveis envolvidas no
problema,
respondendo
em
tempos
de
processamento
relativamente
baixos
se
comparados aos de outros métodos de
otimizacão. Além destas características, quando
não há necessidade de solução ótima e sim de
apenas uma solução satisfatória, este método tem
se sobressaído.
3.2 P-Medianas
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O método das p-medianas é empregado como
uma ferramenta de auxílio na tomada de decisões
onde, em geral, é possível utilizar Sistemas de
Informação Geográficas (Geographic Information
Systems – GIS) [7].

N° de chaves distintas

Por ser um método heurístico, não há garantia de
convergência para o ótimo. Devido a esse fato,
muitos trabalhos de alocação de facilidades
utilizam o método das p-medianas como uma
alternativa para a solução de problemas dessa
natureza conjugando-o e comparando-o com
outros métodos [8], objetivando resultados mais
próximos do ótimo.

pelas equipes

O objetivo do método proposto por Teitz e Bart
[10] é determinar p locais que atenderão uma
demanda associada a cada ponto tendo-se um
conjunto de pontos V composto por n elementos.
O somatório das distâncias percorridas de cada
ponto de demanda até o local que o atenderá, p,
deve ser a mínima possível. Os p locais que
atenderão o conjunto V são chamados de
medianas.
O valor da demanda associada a cada ponto é
denominado peso e determina o grau de influência
do ponto quando da aplicação do algoritmo. No
algoritmo são escolhidos p pontos do conjunto V
para formar um subconjunto S que é considerado
a solução inicial. No subconjunto S (medianas) é
aplicado o algoritmo até a obtenção do melhor
subconjunto S que é a solução para o problema.
4

Trabalhos relacionados ao tema

Este trabalho se baseia em um artigo [1] e em
uma dissertação de mestrado [2] que descrevem a
utilização de algoritmos genéticos para a obtenção
do mapeamento chave x município, tal que
minimize os custos de manutenção de emergência
em redes de distribuição de energia elétrica. Os
custos fundamentam-se nos valores anuais de
equipes de manutenção, tempo de deslocamento
e energia elétrica não faturada. O comparativo
entre o artigo (A), a dissertação (D) e este trabalho
(T) é mostrado na tabela 1.
Tabela 1: Comparativo entre o artigo [1], a dissertação
[2] e este trabalho.

Aspecto
Ano dos dados
N° de municípios da

(A)

(D)

(T)

1999

2002

2002

10

108

108

10

20

20

área em estudo
N° de municípios que
podem ter equipes de
manutenção
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com

interrupções

1072

9107

9107

1072

2546

2546

101072

103312

103312

no

ano em estudo
N° de chaves atendidas
Espaço de busca para
a codificação utilizada
N° máximo de iterações

5

3

3

10

20.10

5.10

de

Não

Sim

Sim

Considera

a

Não

Sim

Sim

capacidade

de
de

Não

Não

Sim

Considera n° pessoas

Não

Não

Sim

para a obtenção do
melhor resultado
Considera

custos

logística

atendimento por equipe
Considera

custo

deslocamento
nas equipes
5

Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu do
desenvolvimento
de
algumas
ferramentas
computacionais e posteriormente a análise de
resultados obtidos com os dois métodos
abordados.
5.1 Ferramentas desenvolvidas
Para a realização do estudo foi necessário o
desenvolvimento de ferramentas de software que
são compostas por 7 módulos e utilizam arquivos
texto como entrada e saída. Os arquivos texto têm
3 layouts distintos. O primeiro tem as informações
dos municípios com infra-estrutura para alocar
equipes de manutenção de emergência com as
seguintes informações: código, nome, coordenada
x e coordenada y de cada município. O segundo
tipo de arquivo texto tem as informações das
chaves que tiveram interrupção no ano em estudo
e foram atendidas pelas equipes de manutenção
de emergência. As informações desse arquivo
são: número, potência média (kW), tempo de
interrupção (minutos), número de consumidores
interrompidos, coordenada x, coordenada y e tipo
de interrupção na chave. No trabalho são
consideradas apenas as interrupções do tipo
acidental. As interrupções programadas não são
consideradas. O terceiro tipo de arquivo texto
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módulo utiliza como dados de entrada os
arquivos texto com as informações dos
municípios e das chaves interrompidas. Os
parâmetros do algoritmo genético são
informados diretamente em sua interface. O
módulo permite o acompanhamento da
evolução das medidas de desempenho do
algoritmo genético durante processamento em
sua interface bem como a interrupção do
processamento, caso seja observada uma
situação
indesejável
como
a
não
convergência do algoritmo;

fornece o resultado do mapeamento x município.
Este mapeamento é o resultado da distribuição
geográfica obtida com a utilização dos métodos
em estudo. As informações desse arquivo são:
nome do município, coordenada x do município,
coordenada y do município, nome da chave,
coordenada x da chave, coordenada y da chave e
distância da chave ao município que a atende em
km.
Os módulos de software desenvolvidos no estudo
foram:
•

ger_sit: que tem o objetivo de gerar um
arquivo texto com o mapeamento chave x
município. O módulo utiliza como dados de
entrada os arquivos dos municípios e das
chaves interrompidas. Em seguida são
informados os municípios que participarão do
mapeamento e este é gerado com base na
menor distância de cada chave até cada
município;

•

p_med: gera um arquivo texto com o
mapeamento chave x município utilizando o
algoritmo de Teitz e Bart [10]. Os arquivos de
entrada são os mesmos utilizados pelo
módulo ger_sit. Além desses arquivos é
informado o número de medianas e obtido o
local de cada mediana. Após a obtenção dos
locais das medianas, o local de cada uma é
deslocado para o município a que a mediana
estiver mais próxima. Com essa relação dos
municípios, é utilizado o mesmo critério do
módulo ger_sit para a geração do arquivo
texto com o mapeamento chave x municipio;

•

•

calc_fun_obj: fornece a composição dos
custos para um determinado mapeamento
chave x município. Este módulo utiliza como
dados de entrada os arquivos texto das
chaves interrompidas e o de um determinado
mapeamento chave x município. O módulo
tem na sua interface as seguintes
informações: valor da energia elétrica não
faturada (kWh), número de municípios
envolvidos no mapeamento, número de
equipes de manutenção adicionais bem como
os valores financeiros anuais (R$) relativos a:
energia elétrica não faturada, equipes de
manutenção de emergência, infra-estrutura,
deslocamento e o valor total destas quatro
componentes do custo;
AG: gera dois arquivos texto relativos ao
mapeamento chave x município e um com a
composição dos custos, com as mesmas
informações de saída descritas no módulo
calc_fun_obj, utilizando o método do
algoritmo genético. O primeiro mapeamento é
o relativo ao melhor indivíduo obtido pelo
algoritmo genético e o segundo é o relativo ao
melhor indivíduo submetido a um ajuste. Este
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•

ger_distrib_final: gera um arquivo texto com
o mapeamento chave x município para todas
as chaves existentes na área em estudo. Este
módulo utiliza três arquivos texto como
entrada. O primeiro contém as informações
das chaves interrompidas. O segundo tem as
informações de todas as chaves existentes na
área, com o mesmo layout do primeiro
arquivo. O terceiro é o relativo ao
mapeamento chave x município relativo às
chaves interrompidas;

•

comp_map: mostra em sua interface o
número de chaves e o número total de
equipes de manutenção de emergência em
cada município relativo a um determinado
mapeamento chave x município. As
informações de entrada para este módulo são
provenientes de um arquivo texto relativo a
um mapeamento chave x município de chaves
interrompidas;

•

distrib_res: mostra em sua interface a
distribuição geográfica de determinado
mapeamento chave x município, permitindo
salvar a distribuição em um arquivo no
formato bitmap. Este módulo tem duas
opções para mostrar a distribuição dos
resultados. A primeira mostra a distribuição
geográfica por meio de pontos. Cada ponto
representa uma chave. A característica desta
opção é que o agrupamento do atendimento
às chaves é representado com base na cor
dos pontos (chaves).
A segunda opção mostra uma distribuição
radial. A característica desta opção é que
cada ponto (chave) é ligado ao município que
o atende por meio de um segmento de reta.
Esta opção é útil para validação do
agrupamento obtido mediante as sistemáticas
apresentadas.

5.2 Análise pelo método das P-Medianas
Para análise pelo método das p-medianas foram
desenvolvidos vários módulos de software
utilizando a IDE do programa Lazarus, por ser
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software livre e disponível em diversos sistemas
operacionais como Windows, Linux e outras
versões do Unix. No primeiro módulo de software
é informado o número de medianas desejado. Em
seguida são lidas as informações das chaves que
tiveram interrupções acidentais em 2002 e os
municípios capazes de alocar equipes de
manutenção. Concluída a leitura das informações,
é aplicado o algoritmo das p-medianas e obtidas
as medianas. Em seguida é verificado o município
que está mais próximo a cada mediana, dentre os
possíveis de alocar equipes de manutenção,
sendo obtida uma relação de municípios. Esses
municípios são os que terão equipes de
manutenção. Cada chave será atendida pelo
município da relação a que estiver mais próxima.
Com esta consideração são geradas as
informações que definem o mapeamento chave x
município.
No algoritmo das p-medianas implementado neste
trabalho é considerada a potência média em cada
chave assim como a demanda. O algoritmo das pmedianas considera apenas pontos de demanda
com coordenadas geográficas e valores de
demandas associadas e não os valores de custos.
Devido a este fato, é necessário utilizar um
processo que calcule os valores dos custos para
cada situação de mapeamento. Este processo lê
as informações do mapeamento chave x município
das chaves que tiveram interrupção e calcula os
valores dos custos, conforme descrito no módulo
calc_fun_obj.
Por meio do somatório dos custos relativos a
equipes, infra-estrutura e energia elétrica não
faturada tem-se o valor total do custo para a
situação em análise.
Como não é conhecido o número de municípios
para a obtenção do mapeamento que leve ao
melhor resultado, nem quais são os municípios
que participarão do agrupamento, são necessários
vários experimentos. Os experimentos são
realizados variando o número de medianas e
analisando os resultados obtidos. Neste estudo
foram consideradas 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18 e 25
medianas. Para uma melhor análise de cada
resultado há a necessidade da visualização de
cada distribuição obtida. A visualização é obtida
por meio de um programa codificado em Lazarus,
cuja interface gráfica foi descrita no módulo
distrib_res. Esse programa lê as informações do
mapeamento chave x município e mostra
graficamente a distribuição.

5.3.1

Variáveis do problema e codificação

Para a região em estudo, existem 20 municípios
em potencial para a alocação das equipes e 2546
chaves distribuídas nesta região. Para a
implementação do algoritmo, utilizou-se a
codificação binária tradicional como mostra a
figura 1. Ela tem um cromossomo e 2546 genes
com cinco bits para representar cada um dos vinte
possíveis municípios onde uma equipe pode ser
alocada. Cada uma das 2546 chaves são as
variáveis do problema que devem ser alocadas a
uma determinada equipe. Dessa forma, definiu-se
que cada indivíduo (possível solução do problema)
do AG terá 2546 genes, cada um com cinco bits.
(5
Esta codificação leva a um espaço de busca de 2
x 2546)
3312
ou, aproximadamente, 10 , o que é
intratável por métodos enumerativos tradicionais
[3].

Figura 1: Codificação

5.3.2

Restrições

Existem duas restrições na modelagem do
problema. A primeira é que nenhuma chave pode
ser atendida por dois locais distintos. Esta
condição é satisfeita em função da codificação
utilizada na qual esta situação não ocorre [2]. A
segunda restrição é relativa à capacidade de cada
equipe em atender um determinado número de
ocorrências nas chaves. Esta situação é tratada
com a inclusão de equipes adicionais nos
municípios à medida que o número de
atendimentos às chaves cresce. Com base no
histórico de atendimentos tem-se uma limitante de
72 chaves por equipe [2].
5.3.3

Função objetivo e função de fitness

Como a natureza do problema é de minimização
e, por definição, um Algoritmo Genético procura
por um valor máximo, há a necessidade de uma
adequação. Assim, utiliza-se como referência o
valor do custo total para a situação em 2002,
como mostrado na equação (1). A equação (2)
mostra a função objetivo a ser otimizada:

f ( x) =

5.009.892,02
g ( x)

(1)

5.3 Análise por Algoritmos Genéticos (AG)
A solução proposta pelo método de algoritmos
genéticos é descrita a seguir.
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g ( x) = Neqp * 107.100,00 + Nmun * 34.448,40 +
+

Nmun
m =1

+

(0,2 * Neqpadmunm ) * 34.448,40 +

Nchaves
i =1

+

Pi * t i * 0,24 +

Nchaves
j =1

Np * VHh * Vm * t j * 0,39

(2)
onde:
•
f(x) é a função de fitness;
•
g(x) é a função objetivo;
•
Neqp é o número total de equipes;
•
Mmun é o número de municípios que tem
equipes de manutenção;
•
Neqpadmunm é o número de equipes
adicionais em cada município;
•
Pi é a potência média na chave i;
•
ti é o tempo de deslocamento para o
atendimento a chave i;
•
Nchaves é o número de chaves, no caso
2546;
•
0,24 é o valor em R$/kWh consumido;
•
34.448,40 é o custo, em R$, relativo à infraestrutura ;
•
107.100,00 é o valor médio do custo anual de
uma equipe de manutenção de emergência;
•
Np é o número médio de pessoas em cada
equipe;
•
VHh é o valor em R$ do Pxh (pessoa x hora);
•
Vm é o valor da velocidade média em km/h;
•
tj é o tempo de deslocamento da equipe até a
chave j;
•
0,39 é o valor médio do custo do veículo por
km rodado;
•
5.009.892,02 é o valor do custo em R$ para a
situação existente em 2002.
O custo anual de cada equipe de manutenção foi
estimado pela Concessionária em R$ 107.100,00.
Para a simplificação da modelagem, o cálculo do
tempo de deslocamento considera que a distância
do local onde se encontra a equipe até o da chave
a ser reparada vai ser percorrida em linha reta,
sem obstáculos, a uma velocidade média de 40
Km/h.
Para que se possa observar melhor a evolução da
solução ao longo das gerações é usual normalizar
a função de fitness para que tenha um intervalo de
variação de 0 a 1. Entretanto, utilizou-se uma
transformação em função do valor da situação
existente em 2002. Assim, a função de fitness final
é definida pela equação 1, com base na função
objetivo definida pela equação 2.
5.3.4

Parâmetros
Genético

Espaço Energia

iniciais

do

Algoritmo

O número de indivíduos da população de soluções
foi estabelecido em 250 e o critério de parada do
algoritmo foi o alcance de um número máximo de
gerações (definido posteriormente). O método de
seleção utilizado foi o da amostragem universal
estocástica, pelo fato de não ser muito agressivo.
Os operadores genéticos utilizados foram os
tradicionais crossover de um ponto e mutação de
um
bit,
aplicados
com
probabilidade
respectivamente de 0,7 e 0,005.
6

Simulações e Resultados

Os resultados obtidos com a metodologia proposta
são discutidos a seguir.
6.1 Resultado para a situação em 2002
Os resultados obtidos para a situação de 2002
considera a distribuição de equipes de
manutenção alocadas nos seus respectivos
municípios e o mapeamento de atendimento das
chaves pelos municípios é criado com base na
proximidade da cada chave aos municípios que
possuem equipes. A tabela 2 mostra os resultados
obtidos.
Tabela 2: Valores para a situação em 2002.

Descrição
Energia
(kWh)

elétrica

Valor

não

faturada

66.188,12

N° de locais distintos

13

N° de equipes adicionais

29

Tempo de
equipes (h)

deslocamento

Quantidade
de
deslocamentos

Pxh

das

1.406,99

em

3.517,47

Energia elétrica não faturada (R$)
Custo anual das equipes (R$)

15.885,15
4.498.200,00

Custo anual de deslocamento
(R$)

54.872,47

Custo de logística das equipes
(R$)

647.622,40

TOTAL (R$)

5.216.580,02

Como em 2002 existia um total de 36 equipes e o
critério utilizado para a geração do mapeamento
obteve 42 (13+29), o valor do custo anual de
equipes deve ser reduzido em R$ 206,688,00, o
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que corresponde ao valor do custo anual de seis
equipes de manutenção. Com esta consideração
tem-se que o custo total em 2002 é de R$
5.009.892,02.
6.2 Resultado com Algoritmo Genético (AG)
Para a implementação da solução computacional
do problema pelo método do algoritmo genético foi
utilizado como base um módulo de software de
domínio público, o GALOPPS, versão 3.2 [4],
escrito em linguagem C.
O módulo de software foi rodado várias vezes em
um computador PC Athlon 64 (3,7 GHz, 1GB
RAM) e o melhor
resultado obtido está
sumarizado na tabela 3.
Tabela 3: Resultado obtido com o Algoritmo Genético

Descrição
Energia não faturada
Custo anual das equipes

Outro aspecto a se comentar é que a evolução
ocorreu satisfatoriamente quando os parâmetros
de crossover e de mutação do algoritmo foram
ambos alterados para 100% com uma população
de cem indivíduos coincidindo com os resultados
obtidos das combinações dos parâmetros do
algoritmio genético apresentado no trabalho de
Bobel [2]. Essa característica é devida à
codificação que foi utilizada, pois apesar de ser
simples permite a existência de indivíduos bem
distintos com valores de fitness muito próximos.

Valor (R$)
62.131,99
3.855.600,00

Custo anual de deslocamento

192.353,20

Custo de logística das equipes

303.145,92

TOTAL

característica ocorreu devido à criação de vinte
indivíduos específicos no início do processo. Cada
indivíduo representa o atendimento de todas as
chaves por apenas um dos vinte municípios
factíveis. Assim são gerados vinte indivíduos
distintos com essa característica. Tal estratégia
auxilia o algoritmo na obtenção de boas soluções
em poucas gerações.

4.413.231,11

Após a aplicação do ajuste descrito no módulo AG
da seção 5.1, foram obtidos os resultados
mostrados na tabela 4.

Figura 2: Evolução do fitness

Tabela 4: Resultado Algoritmo Genético ajustado

Descrição
Energia não faturada
Custo anual das equipes

Valor (R$)
58.445,61
3.855.600,00

Custo anual de deslocamento

180.554,66

Custo de logística das equipes

303.145,92

TOTAL

4.397.746.19

A figura 2 mostra a evolução dos valores de
fitness ao longo das gerações e a figura 3 o do
on-line e off-line performance. O valor unitário
representa o custo total existente em 2002 e os
valores acima indicam o quanto o melhor resultado
evolui ao longo das gerações.

Figura 3: Evolução do on-line e off-line perfomance

A solução do algoritmo genético ajustada obtida
para a alocação das 36 equipes na região é
mostrada na figura 4, com os nomes dos
respectivos municípios e os 2546 pontos de
manutenção alocados às equipes. Por inspeção,
percebe-se que há uma distribuição bastante
concisa e factível.

Um ponto notável é que existe uma evolução
muito rápida no início do processo. Essa
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algoritmo genético, existem condições para
melhorias no atendimento às chaves. Uma
estratégia é a de considerar os municípios obtidos
pelo método do algoritmo genético e gerar um
mapeamento com base na proximidade de cada
chave a determinado município e calcular os
componentes de custos com o módulo
calc_fun_obj descrito na seção 5.1.

Figura 4: Atendimento das chaves A.G.

O método encontrou dois municípios distintos para
realizar o antendimento às chaves: Ubiratã, parte
inferior da figura 4 e Paranavaí. As linhas da figura
4 representam a ligação do município com a chave
por cujo atendimento está responsável.
Para melhorar o mapeamento mostrado na figura
4, utiliza-se a estratégia de ajustar os genes do
melhor indivíduo. O objetivo desse ajuste é a
realização de uma busca local por uma solução
ainda melhor. O ajuste dos genes do melhor
indivíduo é realizado em duas etapas, como
descrito a seguir.
A primeira etapa consiste na troca dos municípios
que atendem determinadas chaves. Para que
ocorra a troca, é verificado se existe alguma chave
que é atendida por um determinado município,
mas que se encontra mais próxima a outro. Se
essa situação existir, é analisado se este outro
município faz o atendimento a alguma chave que
está mais próxima ao primeiro. Se essa condição
existir, é feita a troca do atendimento. O
procedimento é realizado até que não ocorram
mais trocas. A característica desa etapa é a não
alteração do número de atendimentos por
município. Este procedimento reduz o valor da
energia não faturada.
A
segunda
etapa
consiste
no
melhor
aproveitamento da distribuição das equipes de
manutenção obtidas objetivando-se a redução do
tempo do atendimento às chaves. Esta etapa
explora a possibilidade da existência de sobra de
capacidade de atendimento em determinados
municípios na solução obtida. Se esse fato
ocorrer, são verificadas as chaves mais próximas
a cada município que possui capacidade ociosa de
atendimento. Se essas chaves são atendidas por
outro município, passam então a ser atendidas
pelo mais próximo respeitando-se o limite da
capacidade extra de atendimento. O procedimento
desta etapa também reduz o valor da energia não
faturada sem alterar os custos anuais de equipes
de manutenção ou infra-estrutura.

Figura 5: Atendimento às chaves A.G ajustado

O resultado da geração do mapeamento com os
municípios obtidos pelo algoritmo genético para o
atendimento às chaves está na figura 6.

Figura 6: Mapeamento A.G por proximidade

Por meio da comparação da figura 4 com a figura
5 e da figura 5 com a figura 6 podem ser
constatadas as melhorias no atendimento às
chaves. Algumas chaves que estavam sendo
atendidas pelo município de Ubiratã passaram a
ser atendidas pelo município de Paranavaí e viceversa, gerando uma distribuição mais uniforme.
A tabela 5 mostra a nova composição dos
resultados financeiros.

Na figura 5 pode ser observado o resultado obtido,
mas, mesmo com o mapeamento ajustado no
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Tabela 5: Novo resultado financeiro do Algoritmo
Genético

Tabela 8: Resultado P-Medianas
N° de medianas

N° de municípios

1

1

4.380.342,18

54.500,88

2

2

4.468.616,29

3.855.600,00

3

3

4.340.216,39

Custo anual de deslocamento

163.393,08

4

4

4.456.934,61

Custo de logística das equipes

303.145,92

5

5

4.586.904,02

4.376.639,88

8

8

4.866.064,00

12

12

5.071.101,40

18

15

5.486.824,96

25

17

5.653.550,12

Descrição

Valor (R$)

Energia não faturada
Custo anual das equipes

TOTAL

Além dos novos valores financeiros, tem-se os
dados relativos ao deslocamento das equipes até
as chaves mostrados na tabela 6 e o número de
chaves atendidas e equipes por município na
tabela 7.
Tabela 6: Valores relativos ao deslocamento

Descrição
Tempo de
equipes (h)

Quantidade
de
deslocamentos

Pxh

das

4.189,57

em

10.473,92

Tabela 7: Número de equipes por município

Município

Tabela 9: Resultado P-Medianas

Valor

deslocamento

Valor (R$)

N° de
medianas

Custo
deslocament
o (R$)

Quantidade
de Pxh de
desloc.

1

190.893,60

12.236,77

4.984,71

2

147.877,07

9.479,30

3.791,72

3

118.592,95

7.602,11

3.040,84

4

99.780,99

6.396,22

2.558,49

Tempo de
desloc. (h)

N° de chaves

N° de equipes

5

88.803,97

5.692,56

2.277,02

Paranavaí

1224

17

8

66.599,30

4.269,19

1.707,67

Ubiratã

1322

19

12

51.344,50

3.291,31

1.316,53

18

44.576,28

2.857,45

1.142,98

25

42.537,43

2.733,09

1.093,27

6.3 Resultados com P-Medianas
Os resultados financeiros obtidos encontram-se na
tabela 8. Os relativos aos custos de deslocamento
e Pxh investidos pelas equipes de manutenção
nos deslocamentos estão na tabela 9 e o número
de chaves atendidas por cada município e o
número de equipes por município encontram-se na
tabela 10.

Tabela 10: Número de equipes por município
Município

N° de chaves

N° de equipes

Campo Mourão

791

11

Nova Esperança

822

12

Umuarama

933

13

A figura 7 mostra a distribuição do atendimento
das chaves pelos municípios do melhor resultado
obtido pelo método das P-Medianas.
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divergindo no que diz respeito a custos em
apenas 5,4%.
Salienta-se ainda que, na realidade, existem
várias pequenas equipes de manutenção
compostas de apenas uma pessoa que presta o
atendimento inicial, chamado de emergência, e
realiza pequenas manutenções cujos elementos
não foram considerados no presente estudo.
Somente na cidade de Maringá existiam 22
pessoas que prestavam esse tipo de atendimento.
Figura 7: Atendimento das chaves P-Medianas

Os municípios encontrados pelo método
correspondem a Umuarama (esquerda), Nova
Esperança (acima) e Campo Mourão (abaixo).
7

Análise dos resultados

Considerando os valores de custo total de R$
5.009.892,02, 1.406,99 horas de deslocamento e
uma média de 2,5 pessoas por equipe de
manutenção em 2002 (seção 6.1) tem-se:
a)

Um ganho financeiro potencial anual de
12,64% se utilizada a solução apresentada
pelo algoritmo genético, o que representa R$
633.252,14 (seção 6.2). No caso do método
das p-medianas tem-se um ganho potencial
de 13,37%, R$ 669.675,63, (seção 6.3) para a
área em estudo;

b)

Um
aumento
no
tempo
anual
de
deslocamento. Por meio da análise das
tabelas 8 e 9 pode ser constatado o aumento
do tempo de deslocamento à medida que é
reduzido o número de locais distintos com
equipes
de
manutenção.
A
solução
apresentada
pelo
algoritmo
genético
representa um aumento de 2,978 vezes
relativo a 4.189,57 horas obtidas e no método
das p-medianas foi obtido um aumento de
2,161 vezes relativo a 3.040,84 horas;

c)

Redução da eficiência das equipes. Como
existe a necessidade de investir um número
maior de pessoas x hora em deslocamento
até as chaves e esse investimento não produz
trabalho, no caso reparo, ocorre uma redução
da quantidade efetiva de pessoas x hora. Os
valores das quantidades de pessoas x hora
adicionais obtidos pelo método do algoritmo
genético e p-medianas são de 6.956,45 e
6.195,12, respectivamente;

d)

Cada método encontrou uma solução
diferente tanto na escolha dos municípios
quanto em seu número (tabelas 7 e 10),
porém, os resultados obtidos foram próximos
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Conclusões e trabalhos futuros

Com base nos resultados obtidos, pode-se
concluir que o trabalho atingiu o seu objetivo que é
a obtenção de uma situação que apresente
ganhos financeiros e que seja melhor do que a
existente, por meio de dois métodos distintos. No
caso em particular, foi avaliada apenas uma
dentre cinco áreas que abrangem a área de
atendimento da concessionária. Se toda a área
fosse considerada, estima-se um fator de
multiplicação dos resultados em 2,98 vezes que
representa a proporcionalidade entre as chaves de
alta tensão existentes na área em estudo com a
total da área da concessão [2]. Dessa forma,
considerando o fator com o melhor resultado, temse um ganho potencial de R$ 1.995.633,38 ao
ano.
Este trabalho é uma evolução de um trabalho
publicado em 2001 [1] e de uma dissertação
apresentada em 2002 [2]. À medida em que vão
sendo acrescidos novos elementos, existe uma
convergência maior da metodologia para a
realidade, pois um número maior de variáveis com
mais detalhes é considerado. Em todas as
situações a metodologia desenvolvida demonstrou
ser robusta e eficiente. A abordagem do problema
por dois métodos distintos oferece meios para
uma validação recíproca tendo um diferencial
interessante que é a confiabilidade. Naturalmente
quanto mais próximos os dados estiverem da
realidade maiores serão os ganhos efetivos
apresentados pela metodologia. Existem alguns
pontos que podem ser melhorados, dentre os
quais salientam-se:
•

Consideração do atendimento das chaves de
baixa tensão. O trabalho aborda somente as
chaves de alta tensão de 13,8 e 34,5 kV;

•

Consideração relativas a multas que podem
ser:
a) De
locais
específicos
que
têm
características especiais para o sistema
como um todo que podem abranger um
ou vários consumidores específicos. Por
exemplo, uma indústria cuja interrupção
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b)
c)

•

no
fornecimento
ocasiona
muitos
prejuízos e tem contrato formal com a
concessionária;
Provenientes do não atendimento aos
valores mínimos de DEC e FEC, DIC e
FIC determinados pela ANEEL;
Relativas às chaves que pertençam à
rede básica, estas não devem ser
desligadas. Mesmo quando programado
o desligamento, paga-se uma multa e, no
caso de desligamento acidental (não
programado), a multa torna-se bem
maior. Considerando essa condição,
pode haver alterações significativas nos
resultados para determinadas regiões;

O tempo de deslocamento até o local onde há
um equipamento para ser feita a manutenção
pode ser melhorado. No presente estudo,
considerou-se uma velocidade uniforme de 40
Km/h e uma distância reta entre o local da
equipe e do defeito para o cálculo do tempo
de deslocamento. Entretanto, em termos
práticos, existem fatores que fazem com que
isso não ocorra, ou seja, a distância pode ser
pequena, mas haver dificuldades de se
chegar ao local como condições da estrada,
ou acesso dificultado. Isso pode causar um
tempo maior de deslocamento para uma
distância pequena em relação a um local mais
afastado com condições mais favoráveis.
Dessa forma, pode ser considerado o tempo
real de deslocamento de cada equipe ao local
a ser submetido à manutenção e,
conseqüentemente, obter-se resultados bem
mais próximos da realidade. Porém, isso
demanda um levantamento de dados em
campo atualizado e detalhado.

As pequenas divergências entre os resultados dos
mapeamentos obtidos no trabalho de Bobel
(dissertação) [2] com este trabalho devem-se ao
fato dos dados relativos às potências médias nas
chaves de alta tensão que foram utilizados na
dissertação terem sido relativos ao consumo
médio mensal na chave, fato este detectado
posteriormente. Entretanto, como pode ser
constatado por este trabalho, essa questão não
invalida a metodologia. Na verdade até a
consolida.
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Abstract: We describe an Energy Planning and
Trading Integrated System aiming at providing the
utility needs considering the Brazilian Electric
Sector, and taking into account the system
complexity and risk factors. To this effect, a
company must employ computational tools that
support the decision making process. The goal of
the system developed in this work is the
measurement of the company profitability,
operating in the energy market, working in an
interconnected
grid
having
predominantly
hydroelectric sources, and considering return and
risk from a joint perspective. This work was
conducted within an R&D programme and took
three years to conclude. Furthermore, we discuss
and present a Thermal Power Plant Simulator
attempting to foster a better understanding of this
important complementary type of energy
generation. Finally, we proceed to verify whether
the insertion of another type of energy source,
different from the utility pattern, i.e., hydropower,
could be used to obtain economic hedge.
Keywords: Thermal complementation, natural
gas, electrical energy generation, gas thermal
power, integrated system of energy generation,
portfolio optimization, risk analysis.
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Resumo: Este trabalho descreve o Sistema
Integrado de Planejamento e Comercialização de
Energia cujo objetivo é atender às necessidades
da concessionária dentro do contexto do Setor
Elétrico Brasileiro considerando a complexidade
do sistema e os diversos fatores de risco
associados. Para isso, o uso de ferramentas
auxiliares no processo de tomada de decisão é
imprescindível a uma empresa de geração de
energia. A meta do sistema é a aferição da
rentabilidade de um agente de geração, operando
no mercado de energia, dentro de um sistema
interligado
predominantemente
hidrelétrico,
considerando o binômio retorno/risco. O trabalho
foi desenvolvido ao longo de três anos e no
contexto de um programa de pesquisa e
desenvolvimento. Além disso, discute-se e
detalha-se o simulador de uma usina térmica a
gás para um melhor entendimento dessa forma de
geração complementar. Finalmente, verifica-se se
a inserção de uma fonte de energia distinta do
padrão da concessionária, isto é, energia
hidrelétrica, pode ser empregada para obter hedge
econômico.
Palavras-Chave: Complementação térmica, gás
natural, geração de energia, termelétrica, térmica
a gás, sistema integrado de geração de energia,
otimização de carteiras, análise de risco.
1

Introdução

A otimização da carteira de ativos de uma
empresa de geração de energia do setor elétrico,
composta basicamente por ativos físicos, como
usinas hidrelétricas/termelétricas, pertencentes ou
não ao Mecanismo de Realocação de Energia,
MRE, e por outros mecanismos de redução de
risco, como os contratos de fornecimento de
energia de longo prazo, obtidos mediante leilão,
deve levar em conta, de maneira integrada, os
riscos associados ao setor, como a incerteza
hidrológica, as manutenções dos sistemas de
geração, as taxas de crescimento de consumo e
demanda do mercado de energia, os preços de
curto prazo da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), entre outros fatores.
Também é preciso avaliar
conjuntamente a
rentabilidade e o efeito de hedge que a inserção
de outras formas de geração, tais como Pequenas
Centrais Hidrelétricas – PCHs, Pequenas Centrais
Termelétricas – PCTs, o uso de células a
combustível de hidrogênio (ver Cantão [1]),
biomassa, para citar algumas, podem proporcionar
à carteira. Além dos fatores citados anteriormente,
é igualmente importante poder analisar os
aspectos sinergéticos obtidos por meio da
combinação de formas distintas de geração,
sempre considerando os aspectos de risco e
rentabilidade. A perspectiva de uma crescente
diversificação da matriz de energia elétrica
brasileira, ainda que esta deva permanecer com
ISSN: 1807-8575 – Número 07 – Outubro 2007

predominância
hidrelétrica,
faz
com
que
ferramentas que permitam integrar em uma
análise todos esses aspectos se tornem cada vez
mais importantes para o setor.
O presente trabalho descreve as funções dos
módulos que compõem o modelo matemático do
Sistema de Análise Integrada e Individualizada
de Ativos de Geração (SAIL). Este modelo
determinou a implementação de uma ferramenta
analítica
e computacional para análise de
sistemas
integrados
de
planejamento
e
comercialização de energia. O sistema completo
apresenta uma metodologia para a integração de
diversos modelos computacionais, utilizados para
o apoio à tomada de decisões, com o objetivo de
maximizar o retorno de investimentos de
empresas do setor elétrico considerando diversos
patamares de risco. Evidentemente, o sistema
considera as restrições regulatórias do Setor
Elétrico. Para uma melhor compreensão do
processo global, inicialmente é feito um resumo
das diversas etapas e modelos utilizados para o
planejamento e comercialização de energia do
setor elétrico brasileiro.
As principais atividades realizadas ao longo do
trabalho de pesquisa
e desenvolvimento e
descritas neste artigo são:
1) A etapa de simulação da operação de uma
usina térmica a gás (ver Seção 4). Esta é uma
atividade cujos custos variáveis de operação são
elevados durante o processo de geração.
Havendo a tendência de uma maior participação
do parque gerador térmico com relação ao resto
da matriz energética brasileira, é importante
conhecer todo o processo de geração térmica e as
implicações de sua utilização.
2) A modelagem da carteira de ativos de geração
e sua otimização (ver Seção 5). Conforme descrito
mais adiante, com a operação centralizada
determinada pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), e o Mecanismo de Realocação de
Energia (MRE), limitando o grau de liberdade de
manobra entre os ativos de geração de fonte
hidráulica, os deslocamentos na superfície retorno
esperado/risco ficam restritos a ativos não
pertencentes ao MRE. De qualquer forma, o
próprio MRE já é um mecanismo de mitigação de
risco.
2

caminho a ser adotado entre as seguintes
possíveis atitudes:
a)

b)
c)

“Aguardar para ver o que vai acontecer”,
retardando investimentos até o futuro
ficar mais claro, mas correndo o risco de
perder importantes oportunidades.
Apostar alto, assumindo grandes riscos,
mas com possibilidades de grandes
retornos ou grandes perdas.
Adotar uma postura de hedge, ou
melhor, assumindo um caminho mais
conservador, reduzindo a margem de
risco.

A seguir apresentamos uma metodologia para
inicialmente determinar o nível de incerteza que
envolve a tomada de decisões estratégicas e,
dessa forma, conceber a melhor estratégia de
ação.
Mesmo em ambientes extremamente incertos,
sempre é possível obter informações estratégicas
relevantes. A primeira etapa é a identificação de
tendências e a segunda a obtenção de outras que,
embora sejam no momento desconhecidas, são
passíveis de ser obtidas ou coletadas. Tem-se
então o que se chama de incerteza residual. Em
termos
práticos,
essa
incerteza
residual
geralmente está incluída entre os níveis descritos
a seguir [3]. A título de ilustração, sketches da
possível evolução dos cenários ao longo do
tempo são aqui apresentados.
Nível 1: Futuro Razoavelmente Claro
Neste caso, o nível de incerteza residual é
irrelevante, permitindo assim uma tomada de
decisão estratégica. Em outras palavras, uma
simples previsão fornece o grau de precisão
necessário para o desenvolvimento de uma
determinada estratégia. O emprego de estratégias
tradicionais pode então ser aplicado.
Único Futuro

Planejamento Empresarial sob Incerteza

É importante que uma empresa possua um
adequado posicionamento estratégico em um
ambiente de incerteza. Por exemplo, uma atitude
de excessiva aversão ao risco pode prejudicar sua
posição no mercado enquanto que sua exposição
pode resultar em perdas. Almeida Prado [2]
aborda a questão de como escolher o melhor
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Figura 1: Futuro razoavelmente claro

Nível 2: Futuros Alternativos
Aqui ainda é possível se identificar claramente
alguns cenários discretos alternativos, embora já
não se consiga precisar qual o mais provável. Em
alguns casos consegue-se estabelecer níveis de
probabilidades associando-os. Nesse ambiente, as
ISSN: 1807-8575 – Número 07 – Outubro 2007

ferramentas de análise a serem empregadas são
Análise de Valor e Teoria de Jogos. Ver Dixit e
Nalebuff [4], Dixit e Pindyck [5] e Brandenburger e
Nalebuff [6].
Futuros Alternativos

ilustrado pela Figura 5, trata-se de escolher o
cenário mais provável, mediante as ferramentas já
mencionadas, e definir um plano estratégico
adaptado à alternativa de futuro selecionada.
Nessa situação, a empresa precisa de agilidade e
flexibilidade para reconhecer e aproveitar as
oportunidades existentes, a despeito dos riscos
associados.

1
2

Figura 2: Futuros alternativos

?

3

Nível 3: Amplo Espectro de Futuros

Figura 4: Ambigüidade total

Enquanto que um amplo espectro de futuros
potenciais pode ser identificado, é difícil se
estabelecer uma linha de separação entre cada
um deles, ou melhor, a construção de cenários
objetivos fica prejudicada.

Adaptação

A melhor estratégia a ser definida dentro desse
quadro é normalmente obtida mediante a
construção de modelos iterativos, onde a
elaboração
dos
cenários
demanda
uma
combinação entre prospecção tecnológica e
estudos de engenharia, jurídicos e de mercado.
Ver Van der Heijden [7] e Senge [8].

Futuro
Selecionado

Amplo
Espectro
Figura 5: Ambigüidade total

Figura 3: Amplo espectro de futuros

Nível 4: Ambigüidade Total
Embora os casos reais costumem se restringir aos
níveis 2 e 3 há situações onde é necessário atuar
em ambientes de grande crise política e
econômica, ou ainda, não há bases sólidas para a
construção de cenários futuros.
Uma vez determinado o nível de incerteza inerente
ao ambiente onde a decisão estratégica deve ser
tomada,
passa-se à definição da postura
estratégica.
As duas posturas a serem adotadas são a de
adaptação e a de preservação do direito de
permanecer no mercado. No primeiro caso,
Espaço Energia

O segundo caso acontece quando os níveis de
incerteza com relação ao futuro são muito
elevados e provocam indecisão. A empresa
acompanha a evolução dos acontecimentos sem
fazer um investimento significativo, mas investindo
o suficiente para permitir que ela participe do
mercado quando o quadro sofrer uma alteração.
No caso de uma concessionária de geração,
especificamente,
poder-se-ia
citar
a
sua
participação em investimentos de fontes
alternativas de energia, tais como a eólica, o
bagaço de cana e células a combustível [1].
3

Etapas
do
Planejamento
Energia

Sistema
Integrado
e
Comercialização

de
de

Após o encerramento das atividades do Grupo de
Trabalho do RE-SEB no Ministério da Minas e
Energia, o modelo vigente até 2002 foi
reestruturado e modificado com a introdução de
medidas que visam à redução do risco de falta de
energia e à garantia da modicidade tarifária. O
modelo então concebido também atuou no sentido
ISSN: 1807-8575 – Número 07 – Outubro 2007

de diminuir as incertezas de mercado com relação
aos investimentos no Setor Elétrico Brasileiro
(SEB). A principal fonte de incertezas do setor
voltou a ser a hidrológica, de caráter
eminentemente meteorológico. A reestruturação
fez com que o nível de incerteza residual se
limitasse ao Nível 1, apresentado acima, e com
isso o emprego de estratégias mais tradicionais é
recomendado.
Com base nas definições do novo modelo para o
SEB, foi idealizado um sistema integrado onde as
incertezas hidrológicas, que são computadas por
meio dos modelos empregados pelo Operador
Nacional do Sistema (nos), são consideradas na
modelagem dos ativos de geração (energia) e no
gerenciamento do risco. O Sistema Integrado de
Planejamento e Comercialização de Energia
Elétrica é composto das seguintes etapas:
1.

Construção de Cenários de Demanda e
Oferta de Energia;

2.

Determinação da Estratégia Ótima de
Operação do Sistema Interligado Nacional
(SIN);

3.

Simulação a Usinas Individualizadas do SIN;

4.

Modelagem dos Ativos no Mercado de
Energia;

5.

Gerenciamento do Risco vs. Retorno da
Carteira de Ativos.

operação do SIN [9]. A metodologia de otimização
é conhecida como Programação Dinâmica
Estocástica Dual (PDDE).
A terceira etapa é a Simulação a Usinas
Individualizadas do SIN. Nessa etapa a operação
do SIN é simulada pelo SUISHI-O – Modelo de
Simulação a Usinas Individualizadas para
Subsistemas Hidrotérmicos Interligados, também
desenvolvido pelo CEPEL [10]. Nesse modelo, o
SIN é representado por usinas hidrelétricas e
termelétricas
individualizadas.
As
usinas
hidrelétricas podem ser de dois tipos: a fio d’água,
quando seu volume armazenado não varia, ou
com reservatório, quando apresenta uma
significativa capacidade de regularização.
Neste ponto uma observação se faz necessária. O
modelo matemático SAIL aqui proposto utiliza os
resultados
obtidos
com
as
ferramentas
empregadas pelo setor elétrico, tais como o
modelo NEWAVE e SUISHI-O (Figura 6), mas
poderia utilizar as saídas de outros modelos com
objetivos equivalentes. Na medida em que o
emprego destes modelos acaba por formatar a
operação do setor elétrico brasileiro, a sua
utilização é fundamental.

Na etapa de Construção de Cenários de Demanda
e Oferta de Energia são definidas as premissas
básicas para a construção de cenários de
demanda e oferta de energia do SIN dentro de um
período de tempo, denominado período de estudo,
que pode variar de alguns meses a vários anos.
Para a determinação da Estratégia Ótima de
Operação do SIN, a política operativa ótima do
sistema de geração brasileiro é calculada para o
cenário de oferta/demanda produzido na etapa
inicial. Para isso é necessário determinar, para
cada etapa do período de planejamento, as metas
de geração para cada usina que atendam a
demanda e minimizem o valor esperado do custo
total de operação ao longo do período. Esse custo
total é composto pelo custo variável de
combustível das usinas termelétricas e pelo custo
atribuído às interrupções de fornecimento de
energia. O software NEWAVE – Modelo
Estratégico
de
Geração
Hidrotérmica
a
Subsistemas Equivalentes, desenvolvido pelo
Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL),
implementa uma metodologia para determinação
das estratégias da operação hidrotérmica em
longo prazo, com representação agregada do
parque hidrelétrico e cálculo da política ótima de
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Figura 6: Modelo computacional SUISHI-O

A Modelagem dos Ativos no Mercado de Energia,
quarta etapa do simulador, faz a análise do
comportamento econômico e financeiro da carteira
de ativos de uma empresa do setor elétrico. Para
isso é produzido um modelo computacional que
capture a estrutura e a dinâmica de cada ativo, no
ambiente do setor elétrico. Nessa fase são
calculadas as tarifas por uso do sistema de
transmissão. Essas tarifas são importantes devido
ao peso significativo dos custos de transmissão no
Brasil e ao fato de dependerem da localização e
capacidade instalada da usina. A metodologia
utilizada é a mesma determinada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) –
Resolução Normativa N° 117/2004. Para as usinas
hidrelétricas, nessa etapa do processo é
ISSN: 1807-8575 – Número 07 – Outubro 2007

contabilizado o chamado Mecanismo de
Realocação de Energia (MRE), um esquema
compulsório de redução de risco hidrológico. No
MRE, a geração física de cada usina em cada
estágio e patamar de demanda é substituída por
um “crédito de energia”, que é proporcional à
geração hidrelétrica total do sistema nesse mesmo
mês e patamar. No processo de contabilização do
CCEE, o chamado “Certificado de Energia
Assegurada” da usina, reflete a contribuição de
longo prazo de cada hidrelétrica para a produção
do conjunto de usinas.
A quinta e última etapa contempla o
Gerenciamento do Risco vs. Retorno da Carteira
de Ativos. Essa etapa pode ser subdividida em
dois itens, descritos abaixo (Silveira [14]):
A.

Avaliação de ativos de geração em
ambiente de risco empresarial

Inicialmente é necessária a caracterização do
problema de avaliação de ativos existentes ou
novos. A definição de um ativo de geração, ou
seja, a construção de seu modelo matemático,
precede a etapa de avaliação. O modelo
matemático desse ativo é seu fluxo de caixa de
desembolsos e recebimentos que, em geral, é
composto por despesas de investimento, receitas
operacionais, despesas operacionais e despesas
financeiras. A Figura 7 ilustra o comportamento do
fluxo de caixa de um projeto de investimento
típico. No caso de ativos já existentes, muitas
vezes se opta por somente avaliar as receitas e
despesas
operacionais.
Inclusive
porque,
dependendo do caso, já não há mais despesas
financeiras, o investimento já está amortizado.
Fluxo de
Caixa

Tempo

Figura 7: Fluxo de caixa de um projeto típico

A partir do fluxo de caixa líquido, é possível
calcular o retorno do projeto por meio da aplicação
de um critério de avaliação. Os métodos
usualmente empregados no setor elétrico são o
Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de
Retorno.
Dessa forma, o retorno de um projeto será
traduzido pela sua Taxa Interna de Retorno. Logo,
o valor do retorno r de um projeto p é calculado a
partir da equação 1:
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St
=0
t =1 (1 + r )
T

(1)

onde
T

horizonte de análise;

St

fluxo de caixa líquido do projeto no tempo t;

r

taxa de retorno.

A solução da expressão, obtida mediante um
método iterativo, é um valor de r como uma Taxa
Interna de Retorno, ou simplesmente TIR. Cada
projeto, então, possui a sua TIR característica,
após a definição de um fluxo de caixa.
A determinação dos fluxos de caixa iniciais de
novos projetos (investimento em instalações e
equipamentos, por exemplo), é usualmente mais
simples que a montagem do fluxo futuro de
desembolsos e recebimentos. Isso ocorre porque
os prazos de maturação durante os quais ocorre o
investimento são muito menores que a vida útil
dos projetos, ao longo da qual se recupera o
capital investido. Sendo assim, é possível que o
fluxo de caixa realizado esteja distante do fluxo
planejado inicialmente, em especial porque
existem incertezas quanto à realização do fluxo de
caixa futuro do projeto.
Uma alternativa para a explicitação e o tratamento
de incertezas nos fluxos de caixa de projetos é a
elaboração de cenários, que podem ser
classificados de acordo com critérios específicos
(níveis de demanda, hidrologia, níveis de oferta,
por exemplo) e, para cada critério, podem ser
definidos diversos níveis (pessimista, provável e
otimista, por exemplo).
Dessa forma, a cada projeto é associado um
conjunto de fluxos de caixas, que dependem das
séries hidrológicas do histórico de vazões ou de
séries estocásticas, como exemplificado na Figura 8.
As despesas e receitas operacionais durante o
decorrer de um projeto devem considerar as
principais regras da CCEE (ou equivalente), com
base na produção energética de cada projeto e no
custo marginal de operação dos submercados.
Sendo assim, cada projeto analisado apresenta
um vetor r de retornos, de acordo com os cenários
hidrológicos postulados. A Tabela 1 apresenta a
estrutura da matriz de retornos dos projetos.
Como a taxa de retorno de um projeto varia em
função de cada cenário hidrológico c, esta pode
ser tratada como uma variável aleatória. Dessa
forma, é possível calcular parâmetros estatísticos
tais como o valor esperado, a variância e o desvio
padrão do retorno de um projeto.
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Tabela 1: Matriz de retornos
Projeto 1

Projeto 2

...

Projeto P

Cenário 1

r11

r12

...

r1P

Cenário 2

r21

r22

...

r2P

...

...

...

...

...

Cenário C

rC1

rC2

...

rCP

σ2 =

C
c =1

pc [rc − E (r )]2

σ = σ2

(3)

(4)

onde
σ

desvio padrão do retorno do projeto

σ2

variância do retorno do projeto

A incerteza em relação ao fluxo de caixa de um
projeto reflete sobre a volatilidade de seu retorno.
Em geral, quanto maior a incerteza associada à
realização de um fluxo de caixa, maior é o desvio
padrão do retorno do projeto e maior é o seu risco.
A variância e o desvio padrão são parâmetros que
indicam o grau de volatilidade do retorno do
projeto, pois quanto maior a dispersão dos valores
do retorno em relação ao seu valor esperado,
maior a variância do retorno.

Fluxo de
Caixa
Cenário 1

Tempo

Fluxo de
Caixa
Cenário 2

A variância e o desvio padrão são índices
estatísticos
adequados
na
avaliação
da
variabilidade
do
retorno
de
projetos
individualmente considerados. Para relacionar o
comportamento dos retornos de dois projetos,
utilizam-se a covariância e o coeficiente de
correlação, que relacionam estatisticamente duas
variáveis aleatórias. A covariância e o coeficiente
de correlação podem ser calculados a partir das
equações 5.

...

Tempo

Fluxo de
Caixa
Cenário C

C

Covij =

c =1

Corrij =

Tempo

p c {[ric − E (ri )][r jc − E (r j )]}

Covij

(5)

σ iσ j

onde
Figura 8: Conjunto de fluxos de caixa de um projeto

O valor esperado do retorno de um projeto E(r) é
dado pela equação 2.

E (r ) =

C
c =1

p c rc

(2)

onde
E(r) valor esperado do retorno do projeto
p

probabilidade de ocorrência do cenário

r

retorno do projeto, expresso pela sua TIR

A variância e o desvio padrão do retorno de um
projeto são determinados pelas equações 3 e 4.
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Corr

coeficiente de correlação entre os retornos de
dois projetos

Cov

covariância entre os retornos de dois projetos

A correlação entre duas variáveis situa-se entre +1
e –1 apresenta sinal algébrico igual ao da
covariância. Uma covariância positiva ocorre
quando há dependência positiva entre as taxas de
retorno, ou seja, quando os retornos dos ativos i e
j situam-se ambos acima ou ambos abaixo de
seus valores esperados. Por outro lado, uma
covariância negativa ocorre quando há associação
inversa entre as taxas de retorno, ou seja, o
retorno do ativo i está acima de sua média quando
o retorno do ativo j está abaixo de sua média (ou
vice-versa). Se o retorno do ativo i não indicar o
comportamento do retorno do ativo j, não há
relação definida entre os retornos e, nesse caso, a
covariância é nula.
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Análise de risco

j

O gerenciamento de uma carteira de energia
composta por ativos físicos como usinas
hidrelétricas e térmicas e de mecanismos de
redução de risco como contratos de fornecimento
de energia e contratos de compra de
combustíveis, cujo objetivo é a maximização da
rentabilidade do agente, deve incluir não só uma
avaliação de retorno, mas também uma avaliação
detalhada do risco do negócio. A teoria de
carteiras, introduzida por Markowitz em 1952 [11],
[12], é uma das abordagens utilizadas. Muito
embora ela tenha sido proposta originalmente para
a análise de risco de carteiras de ações e títulos
financeiros, é possível adaptá-la para a aplicação
em carteiras de ativos de energia. Conforme
Bessa [13], Markowitz propõe que o retorno
esperado E(r)cart de uma carteira de ativos x é a
média ponderada dos retornos esperados dos
ativos que a compõem (equação 6).

E (r ) cart =

n
i =1

xi E (ri )

(6)

i =1
j
i =1

i =1

xi = 1

(7)
2

Ainda segundo Markowitz, a variância σ cart do
retorno de uma carteira de ativos depende da
variância do retorno de cada ativo e da covariância
dos retornos dos ativos da carteira.

σ 2 cart =

n

n

i =1 j =1

xi x j Covij

n

n

i =1 j =1

xi x j Covij

xi = 1

X
R
W

MV

Desvio Padrão do Retorno da Carteira
(8)

A teoria de carteiras desenvolvida por Markowitz é
basicamente um problema de programação
quadrática. O objetivo da teoria é minimizar o risco
da carteira sujeito a duas restrições lineares. A
solução desse problema é um vetor de
participação x que minimiza o risco f(x) da carteira
para um nível de retorno desejado E*. Colocando
em formato de otimização, obtém-se a expressão
da equação 9.

Min f ( x) =

(10)

Embora as combinações de ativos determinem
uma superfície bidimensional, o conjunto eficiente,
ou seja, as carteiras mais atrativas estão situadas
no limite superior da área entre MV e X. Qualquer
ponto abaixo desse conjunto apresenta retorno
esperado inferior e mesmo desvio padrão em
relação a um ponto do conjunto eficiente.

A soma das participações dos ativos na carteira
deve ser igual a um, como mostra a equação 7.
n

xi E (ri ) = E *

Logo, representando de modo gráfico, tem-se que
a área sombreada da Figura 9, denominada
conjunto viável, representa as combinações
possíveis para uma carteira composta por
múltiplos ativos. Todas as combinações possíveis
estão contidas nessa região limitada, de forma que
nenhum ativo individual ou combinação de ativos
situa-se fora da área sombreada.

Retorno Esperado da Carteira

B.

(9)

Figura 9: Markowitz – Risco vs. Retorno

Partindo do modelo idealizado por Markowitz,
podemos calcular várias medidas de risco e
otimizar a carteira de ativos físicos e financeiros
do agente, para determinar a fronteira eficiente de
Risco vs. Retorno. Por exemplo, determinando
qual é a melhor combinação (melhor “mix”) de
contratos de venda de energia através de leilões,
de curto prazo e investimento [14]. Influenciam os
resultados, além dos tipos de ativos citados acima,
a sazonalidade de preços de energia elétrica,
relações entre custos fixos e variáveis da
operação das usinas, valores investidos e tipos de
financiamentos utilizados, limitações e eficiência
operacionais, horizonte de operação, e outros.

sujeita às equações 10.
4

Geração Térmica

Dentro do Sistema Integrado de Planejamento e
Comercialização de Energia Elétrica, um dos
Espaço Energia
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fatores que pode representar um elevado custo
operacional é a forma de operação da geração
térmica de energia, devido ao preço do
combustível.
O simulador de geração de energia por meio de
uma usina térmica é utilizado na terceira etapa do
sistema
integrado,
Simulação
a
Usinas
Individualizadas do SIN. Apesar disso, a sua
utilização e seus resultados têm reflexos na etapa
2, Determinação da Estratégia Ótima de Operação
do Sistema Interligado Nacional.
O funcionamento, operação e procedimentos de
uma usina termelétrica são inicialmente baseados
no exposto no trabalho organizado por Lora e
Nascimento [15].
O combustível utilizado é o gás natural, produto
existente em diversos locais do Brasil e da
América do Sul, com interligação através de
gasodutos.
O
produto
apresenta
grande
disponibilidade, mas está sujeito à interferência da
política entre os países sul-americanos e o
mercado internacional do produto.
Em princípio, o custo variável do combustível é o
valor declarado ao ONS para definição do
despacho desta usina. A correta determinação
desse valor é de fundamental importância para a
operação mais econômica e eficiente de uma
usina térmica. Além disso, o momento
considerado e a sua condição de operação
também podem determinar uma modificação no
custo variável que pode ser declarado.
Para a melhor avaliação do custo variável de
operação e detalhamento para a modelagem dos
ativos de geração térmica no mercado de energia
é desenvolvido um simulador de usina térmica a
gás natural. Esse simulador é chamado de
SiTerGas (Simulador de Térmica a Gás).
Este simulador utiliza os principais custos
envolvidos na operação de uma usina térmica a
gás, com especial destaque para o contrato de
fornecimento de gás natural. O emprego de
simuladores permite a manipulação do sistema,
experimentando
diferentes
decisões
e
visualizando suas conseqüências. Pode-se
trabalhar também com o modelo que está por trás
da simulação, questioná-lo e modificá-lo, visando
a adequá-lo à realidade e a melhorar o
desempenho do sistema.
No desenvolvimento do simulador é utilizada a
técnica de Dinâmica de Sistemas (System
Dynamics), desenvolvida por Jay W. Forrester,
para projetar sistemas de controle, e que foi mais
tarde aplicada em sistemas sociais, econômicos e
ambientais. Modelos dinâmicos são aqueles
Espaço Energia

voltados a sistemas em que o desenvolvimento do
sistema modifica o comportamento do próprio
modelo, situação típica de modelos sociais.
A utilização de sistemas dinâmicos neste caso é
particularmente importante porque durante a
execução de um projeto diversas ações gerenciais
são tomadas e premissas, metodologias, metas e
objetivos podem ser modificados.
O software utilizado para o desenvolvimento do
®
modelo é o Powersim [16], que é desenvolvido
para aplicação de Dinâmica de Sistemas. Esse
programa é um ambiente integrado para
construção e operação de modelos de simulação.
O ambiente utiliza uma linguagem de modelagem
gráfica transparente, permitindo a criação de
estruturas explícitas e de fácil visualização.
O contrato de fornecimento de combustível a uma
usina térmica é parte significativa das despesas da
Usina a Gás, principalmente quando ocorre a
presença de cláusulas no estilo “pegue-ou-pague”
(Take-or-Pay, Ship-or-Pay) e indexada em moeda
estrangeira [17].
Na cláusula de compra mínima do produto
(commodity) é considerado que a quantidade
comprada, paga e não consumida do produto
pode ser utilizada posteriormente, desde que
acima da compra mínima. Além disso, esse
consumo tem um prazo para acontecer e não deve
exceder a duração do contrato.
Com base em um modelo de contrato de gás com
essas características, foi desenvolvido um
simulador
técnico
que
contempla
tais
peculiaridades. Também foram incluídas outras
despesas relevantes para uma simulação mais
ampla, buscando o custo total da usina.
Uma parcela das despesas de uma usina térmica
está relacionada a detalhes operativos, como a
quantidade de paradas e o intervalo entre essas
paradas. Alguns desses cuidados operativos
podem adiar ou antecipar grandes manutenções
ou substituições de peças e equipamentos. Caso
seja necessário um detalhamento mais apurado, é
recomendável que esses fatores também sejam
levados em consideração.
Para a valoração dos custos fixos, optou-se por
utilizar um custo diário. Na apropriação de custos
variáveis, o custo foi valorado por MWh (megawatt
hora). Em ambos os casos os valores são
apropriados excluindo-se os custos do contrato de
gás, contemplados separadamente. Para a
aproximação de um valor inicial decorrente da
Operação e Manutenção (O&M), alguns valores de
operação da usina foram estimados e separados
em custos fixos e variáveis. Considera-se que a
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turbina terá uma vida útil de vinte anos com
operação total de dez meses por ano.
Além desses valores, ao longo do período de
duração do contrato de gás, foram utilizados
dados mensais de CMO (Custo Marginal de
Operação) e os despachos em MW médios
mensais. O despacho pode ter, na prática, uma
variação horária, mas tal detalhamento implica em
uma dificuldade muito grande para apropriação de
dados e não resultaria em avanços significativos
em uma simulação de vinte anos. Da forma como
o modelo foi desenvolvido é possível a inserção de
valores diários ou qualquer variação proporcional
(semanas, meses, ano), caso seja necessário.

A Figura 10 apresenta a interface gráfica amigável
do simulador de Térmicas a Gás desenvolvido
como módulo independente do modelo SAIL.
Um exemplo dos resultados gráficos do simulador
®
SiTerGas desenvolvido em Powersim [16], que
permite a simulação de dados oriundos de planilha
eletrônica e fornece resultados numéricos e
gráficos, está representado na Figura 11.

A simulação também pode ser feita com o
detalhamento de uma usina inserida na simulação
NEWAVE, repetindo-se o despacho determinado
pelo modelo. Como forma de análise didática,
pode-se também executar a operação utilizando
apenas os preços da energia para, após um
procedimento interativo, convergir-se para um
patamar de preços declarados de energia.
A receita da usina foi estimada pela utilização do
CMO do subsistema Sul, simulando a situação da
usina trabalhando como descontratada, ou seja,
com a energia sendo vendida ao preço praticado
no mercado de curto prazo ou Preço de
Liquidação de Diferenças (PLD). Mesmo para uma
usina contratada, essa análise apresenta o
resultado equivalente à operação isolada,
proporcionando um melhor entendimento de
algumas das causas e efeitos do mercado e do
sistema agindo exclusivamente na usina.
O fluxo de caixa é calculado dentro do simulador
por meio de um módulo, acumulando despesas e
receitas diárias. As despesas mostradas no fluxo
de caixa são de periodicidade mensal, com a
separação entre despesas e receitas. As entradas
e saídas de dados são feitas por intermédio de
®
planilhas de arquivos de MS Excel .
Há também o procedimento para evitar o descarte
de gás por meio da inserção de um módulo de
“despacho técnico”. Esse despacho é ativado
quando o reservatório virtual de gás atinge o limite
recuperável, considerando o tempo que esse gás
está disponível, o número de anos para a
recuperação e o despacho em um patamar
predefinido. Em valores do contrato de gás, esse é
um valor que não acarretará em nenhum gasto
adicional além do inicialmente estabelecido, pois o
gás utilizado seria descartado e o transporte e a
taxa relativa à concessionária seriam pagos de
qualquer forma. Como custo adicional, ocorrerá
uma apropriação de custo variável. Em
contrapartida, será gerada receita referente à
venda de energia.
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Figura 10: Modelo SiTerGas no Powersim

Dentro de cada mês, os despachos indicados no
modelo podem ser otimizados. Ocorrendo isso,
sem comprometer o despacho imposto pelo ONS,
poderá resultar numa diminuição dos custos
médios.
São obtidos valores com a simulação da usina
térmica em diversos cenários de preços de
energia constantes ao longo do tempo. A forma de
operação não é feita em função do preço da
energia, mas foram estabelecidos diversos
patamares de operação.
Como resultado da simulação isolada da usina
térmica a gás, percebe-se que as cláusulas
mínimas de compra fazem com que a operação
mais econômica da térmica a gás ocorra em
função desses valores.
A utilização de uma cláusula de compra mínima
(Take-or-Pay) e de transporte mínimo (Ship-orPay) de 70% e 95%, respectivamente, faz com
que, em geral:
1. O menor custo total de operação da usina
ocorra com a utilização do ativo durante
cerca de 70% do tempo disponível.
2. O menor custo médio de operação ocorra
com uma utilização da usina por cerca de
95% do tempo disponível.
Esses valores consideram a venda de energia no
mercado spot, por isso são dependentes do preço
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de venda de energia. Em casos extremos de
afluência hidrológica (baixa ou elevada) esses
valores podem ser diferentes, mas têm uma
tendência aos citados.

Figura 11: Resultados gráficos do modelo SiTerGas

Dessa forma, a receita de um gerador térmico será
maior se o despacho da energia ocorrer em
períodos de estiagem (preço elevado), mas ela
pode ser ainda maior caso ocorressem despachos
em algumas situações de preço de venda
menores que o custo médio do combustível. Essa
situação acontece porque até serem atingidos os
patamares mínimos de compra, a despesa com
combustível irá ocorrer mesmo que ele não seja
utilizado, sendo então o despacho vantajoso em
função do custo variável de operação e
manutenção. Deve-se levar em conta, também, a
expectativa de elevação do preço futuro de venda
de energia, quando pode ser vantajosa a
aquisição do gás e consumo posterior.
Assim sendo, com a ocorrência de cláusulas
mínimas de compra e transporte de gás, o preço
de despacho de uma usina térmica é mais
complexo que a simples utilização do custo
variável total ou do custo do combustível.
5

O SAIL – modelo de Sistema de Análise
Integrada e IndividuaLizada de Ativos de
Geração compõe-se de dois módulos de análise
econômico-financeira,
considerando
cenários
probabilísticos para um conjunto de fluxos de
caixa de cada ativo/empreendimento de geração.
Desenvolvido e implementado em ambiente
Matlab [18], é compilável, utilizando interface com
Planilha Eletrônica Excel.
O primeiro módulo, composto do Algoritmo do
Modelo de Gestão de Risco da Geração, foi
desenvolvido para efetuar a análise de um ativo
isoladamente, por meio da simulação do fluxo de
caixa da usina (ou outro ativo equivalente),
considerando os principais parâmetros financeiros
e operacionais do projeto. Como resultado, o
modelo fornece o vetor de Valor Presente Líquido
(VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) para cada
cenário utilizado na análise, bem como o Risco e o
Retorno esperados.
O segundo módulo, composto do Algoritmo do
Modelo de Auxílio à Tomada de Decisão, foi
desenvolvido para efetuar a análise de um
conjunto de empreendimentos de geração, por
meio da abordagem de carteira de investimentos.
A
montagem dessa carteira pode tanto ser
utilizada na avaliação do estado financeiro dos
ativos de geração do investidor, quanto como
ferramenta de análise de investimento de novos
ativos inseridos na carteira atual ou na formação
de uma nova carteira. Como resultado, o modelo
fornece avaliação da carteira real, em termos de
Risco-Retorno, e as composições possíveis dos
ativos
formadores
da
Fronteira
Eficiente
(Markowitz [11], [12]). Além disso, permite a
escolha de composições com restrições a um
Retorno ou a um Risco predeterminado.
O Modelo de Gestão de Riscos de Geração tem
como interface de dados de entrada um arquivo de
planilha eletrônica Excel, como mostra a Figura
12. Na primeira folha, encontram-se links de
navegação para as entradas de dados.

Otimização de Ativos de Geração

Uma vez definida a melhor estratégia operacional
para a Usina Termoelétrica, UTE, esta é inserida
no modelo de Análise Econômico-Financeira do
Sistema Integrado.
Para tal são empregados os resultados da
otimização da operação do sistema por meio das
ferramentas de software empregadas pelo Setor
Elétrico, como mencionado anteriormente, e criado
um conjunto de ativos a ser combinado de
maneira ótima gerando uma fronteira eficiente.
Como seria de se esperar, em função das
inúmeras restrições de ordem prática, o nível
ótimo normalmente não pode ser atingido.

Espaço Energia

Dados Gerais
do Projeto

Links de Navegação
com as planilhas de
dados de entrada

Planilhas de dados de entrada

Figura 12: Interface de entrada do modelo de gestão de
riscos de geração
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Essa primeira entrada de dados informa dados
gerais do empreendimento e da simulação para o
modelo. Informações de identificação do
ativo/projeto, número de cenários utilizados,
alíquotas de Tributos, horizonte de simulação, e
links de navegação para as demais folhas de
dados de entrada.

1

do tomador de decisão com relação ao risco .

A interface de dados de entrada do Modelo de
Auxílio à Tomada de Decisão é simples,
necessitando apenas informar o número de
projetos, pasta de localização, o nome dos
arquivos dos projetos, como mostra a Figura 13.

Figura 14: Interface de saída do modelo de gestão de
riscos de geração

Figura 13: Interface de entrada do modelo de auxílio à
tomada de decisão

Os resultados da simulação do Modelo de Gestão
de Riscos da Geração são apresentados no
mesmo arquivo de entrada de dados (planilha
eletrônica), como mostra a Figura 14.
Entretanto, é importante para o tomador de
decisão ter conhecimento do seu “status quo” e
das possíveis atitudes que ocasionariam o seu
deslocamento em uma direção mais favorável
dentro do conjunto viável. Na Figura 15, o conjunto
viável é obtido mediante combinações aleatórias
entre os ativos. A situação presente é mostrada
como um pequeno círculo vermelho. A fronteira
eficiente, lócus mais desejável de se situar, está
acima e um pouco deslocada do conjunto viável,
que tem o aspecto de uma nuvem de pontos.
Logo, uma alteração desejável na situação
representada pela carteira real, local onde a
empresa atualmente se situa, seria no sentido do
quadrante de 9 às 12h do relógio. Esse
deslocamento implicaria aumento de retorno e
diminuição de risco. Evidentemente que o melhor
deslocamento também depende da predisposição
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Figura 15: Markowitz – Fronteira Eficiente

6

Conclusão

Os
resultados
gerados
pelo
sistema
computacional integrado fornecem subsídios ao
processo de tomada de decisão em situações
como a construção de novos empreendimentos de
geração de energia, operação otimizada dos
atuais e a comercialização da energia disponível

1

Os dados apresentados não correspondem aos reais
por razões de confidencialidade. Foram empregados
valores padrão retirados de [15] e de saídas do
NEWAVE.
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de uma empresa de geração do Setor Elétrico
Brasileiro. Também admite a combinação de todas
as situações mencionadas.
Os resultados de extensivas simulações de uma
usina térmica a gás, inserida no sistema integrado,
possibilita concluir que as estimativas de custos
geradas mediante modelos empregados no SEB,
tais como NEWAVE e SUISHI-O, não representam
bem os custos reais associados a esse tipo de
operação. Conseqüentemente, é recomendado
que o uso de geração térmica complementar
dentro de um parque gerador predominantemente
hidráulico deve ser feito de modo criterioso, dado
que muitas vezes a operação sugerida por esses
modelos não tira o melhor proveito das
possibilidades de sinergia entre as formas distintas
de geração elétrica. Chega-se, portanto, à
conclusão de que a operação do sistema
integrado poderia ser feita de maneira mais
econômica do que a existente, em função das
regras atuais que restringem a operação conjunta.
Os resultados das simulações mostram que os
contratos de fornecimento de gás podem criar
situações de grande relevância operativa que
presentemente não são contempladas nos
modelos de simulação que não exploram de modo
mais eficiente a característica complementar da
operação térmica no SEB. Os benefícios, além de
econômicos, podem ser estendidos para o plano
da sustentabilidade ambiental.
O MRE diminui a margem de manobra de
empresas que prefiram gerenciar seus ativos de
geração de forma mais pró-ativa enquanto que por
outro lado reduz a margem de risco associada à
produção de energia elétrica.
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