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Abstract-- The growing penetration of renewable resources, as 

the wind power, in the energy matrix of several countries 

increases the uncertainties related to the continuity of supply due 

to intermittences of such sources. Therefore, ancillary services are 

important to improve the reliability and security of a power 

system. This paper presents an approach to evaluate the spinning 

generation reserve that considers uncertainties over load demand 

by using an AC power flow model. The constraints referred to the 

power flow limits of lines and to a simplified capability curve of 

hydraulic generators are observed. The objective is to support the 

system operator in the supply of energy with continuity and the 

lower possible spinning reserve cost. 

 
Index Terms--  Capability generation curve, load scenarios, 

optimal power flow, power system, spinning reserve. 

I.  NOMENCLATURA 

N
u

i
 Número de unidades ligadas na usina i 

N i

max
 Número total de unidades na usina i 

MVAi
 Geração da usina i 

MVAi

max
 Capacidade total da usina i 

Pg
u

 Geração ativa de uma unidade de geração 

Qg
u

 Geração reativa de uma unidade de geração 

MVAu

max
 Capacidade de uma unidade de geração 

II.  INTRODUÇÃO 

tualmente, devido à crescente introdução de fontes   

oriundas de recursos renováveis nos sistemas de energia 

elétrica, incertezas relativas a intermitência intrínsecas do 

processo de geração renovável devem ser consideradas a fins 

de operação. Nessa linha, a energia eólica pode ser destacada 

em função da disponibilidade de vento e do estado da 

tecnologia. Além das incertezas relacionadas a esse tipo de 

geração, ainda deve-se contar com incertezas provenientes da 

demanda de carga. Adicionalmente, os sistemas têm operado 

com alto nível de carga e perto de pontos de colapso, 

resultando em uma confiabilidade reduzida. 

Diante desse cenário, a reserva girante ou operativa tem o 
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objetivo de suportar o sistema no sentido de aumentar ou 

manter a segurança operacional e a confiabilidade. Como 

nesse tipo de reserva as máquinas geradoras operam em 

“stand-by” e de forma sincronizada, sua ação deve ser rápida.  

No entanto, deve ser estabelecido um comprometimento entre 

confiabilidade e custos relacionados, estabelecendo um 

problema de tomada de decisão [1].  Dessa forma, vários 

estudos baseados em reserva girante foram realizados. As 

decisões devem observar o equilíbrio entre geração e demanda 

de carga, mesmo se houver fontes não controladas conectadas 

ao sistema [2]. Também há a necessidade de que as decisões 

garantam que a frequência do sistema, controlada pelas 

unidades geradoras, permaneça em níveis adequados [3]. 

Pesquisas envolvendo a operação da geração eólica e 

hidráulica são realizadas para tornar o sistema viável e mais 

eficiente. Fato que ocorre através de uma utilização mais 

adequada das linhas de transmissão e dos serviços ancilares 

[4]. Esses estudos visam apoiar o planejamento da operação e 

o uso de fontes renováveis de energia. Com o objetivo de 

determinar o despacho econômico com reserva girante, a 

referência [5] apresenta uma abordagem que define a 

programação da geração térmica sob o efeito de incertezas 

sobre demanda e geração. Em [6], a reserva girante ótima com 

relação ao custo operacional é investigada considerando o 

impacto de veículos elétricos no sistema. Através da decisão 

envolvendo a reserva girante que considera restrições da rede, 

[7] otimiza o custo de operação e os índices de segurança. 

Considerando incertezas com relação à demanda de carga e 

geração eólica, abordagens podem determinar a reserva girante 

e os custos associados. Esse é o caso de [8], que utiliza índices 

de confiabilidade como o Valor de Perda de Carga, do inglês 

Value of Lost Load (VOLL), e a Perda de Expectativa de 

Carga, do inglês Loss of Load Expectation (LOLE), fatores 

que permitem avaliar a penetração de recursos renováveis e 

seus impactos [9]. Em [10], é apresentado um estudo que 

compreende diferentes cenários de vento durante um dia. Os 

cenários são obtidos por análise probabilística a partir de 

dados históricos de velocidades de vento. A programação das 

unidades térmicas é realizada a fim de otimizar a reserva 

operativa e aumentar a confiabilidade do sistema em face das 

incertezas relacionadas ao vento. Em [11], o despacho 

hidrotérmico é administrado através de um método que 
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considera o modelo de rede CA completo, reserva girante, 

fluxo de água e cenários probabilísticos de carga. Alguns 

trabalhos consideram opções de reforço, expansão e 

planejamento do sistema de potência [12,13], enquanto, [14], 

realiza análises de contingência. A abordagem realizada por 

[15] apresenta uma técnica de otimização robusta para 

determinar a reserva operativa da unidade, onde diferentes 

cenários de injeção de energia estão incluídos em um modelo 

de sistema de energia linearizado. 

A partir desse contexto, esse artigo propõe uma abordagem 

que tem como objetivo estimar a reserva girante com base na 

determinação do número de unidades geradoras hidráulicas 

que devem operar em “stand-by”, de forma a suprir o sistema 

em possíveis condições operativas adversas. Uma dessas 

circunstâncias é devido à variações de carga ativa e reativa de 

energia não prevista. Além disso, a metodologia proposta 

inclui curvas de capabilidade dos geradores e o modelo CA do 

sistema de elétrico para representar os limites de transmissão e 

de perfil de tensão. 

III.  METODOLOGIA PROPOSTA 

om o intuito de determinar os montantes apropriados de 

reserva girante dos sistemas de geração, a metodologia 

proposta determina o número de unidades hidroelétricas que 

devem operar em “stand-by”. Essa estimativa considera 

cenários de carga e, para cada um, determina qual é o número 

mínimo de unidades geradoras ligadas. E assim, consegue-se 

chegar a um conjunto de unidades que permita atender a todos 

os casos.  

O fluxograma apresentado na Fig. 1 mostra as principais 

etapas da metodologia proposta. Na primeira etapa ocorre a 

introdução dos dados na modelagem; na segunda, é executado 

um Fluxo de Potência Ótimo (FPO) para o Caso Base e; na 

terceira etapa, são simulados vários FPO, um para cada 

cenário de carga que foi obtido através de acréscimo de carga 

em cada barra por meio de uma distribuição probabilística 

uniforme. Por fim, na quarta etapa, são escolhidos os maiores 

valores de unidades ligadas em cada cenário para cada barra 

geradora a fim de suprir todos os cenários listados. 

A modelagem do fluxo de potência ótimo deve considerar 

equações de potência ativa e reativa, curva de capabilidade 

dos geradores, bem como os limites de transmissão, tensão e 

limites de geração ativa e reativa. A formulação do FPO pode 

ser observada em (1).  

INÍCIO

ENTRADA DE 
DADOS

CASO BASE

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO N...

Max Nº 
Unidades

ETAPA - 1

ETAPA - 2

ETAPA - 3

ETAPA - 4

 
 

Fig. 1   Fluxograma do modelo proposto 

 

A função objetivo visa à operação com o mínimo de perdas 

elétricas obedecendo aos limites operativos do sistema, 

destaca-se que outras funções objetivos poder ser utilizadas. 

Após cada resolução do FPO é calculado o número de 

unidades ligadas que possibilite a geração de potência ativa e 

reativa demandada. A Equação (2) demonstra este cálculo. 
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max
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N i

i

iu

i
upround   

(2) 

 

A curva de capabilidade utilizada, apresentada pela Fig. 2, 

representa um modelo simplificado, porém, um modelo mais 

detalhado da curva pode ser encontrado em [1]. O modelo 

utilizado possui boa aproximação já que consideramos que os 

geradores operam com máxima eficiência, ou seja, próximo 

dos limites máximos de potência ativa. É importante 

considerar a curva de capabilidade das unidades de geração, 

Equação (3), devido à elevada potência reativa que pode ser 

necessária em cenários operativos desfavoráveis. 

Cada FPO é resolvido utilizando a “ToolBox” fmincon do 

MatLab
©
, [17], que resolve problemas de otimização via 

técnicas de Programação Não-Linear (PNL). 

 

 2max22

)(MVAQgPg uuu
  (3) 

 

 
 

Fig. 2  Curva de capabilidade 
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IV.  ESTUDO DE CASO  

metodologia baseada na determinação do número de 

unidades geradoras hidráulicas operando em espera foi 

aplicada ao sistema IEEE 14 barras modificado onde foram 

comparadas as situações com curva de capabilidade ativa e 

inativa. Os dados de geração utilizados se encontram na 

Tabela I. Adicionalmente, as tensões nas barras podem variar 

de 0.95 pu a 1.05 pu em todas as simulações. As análises 

foram realizadas considerando a curva de capabilidade e sem 

considerar a curva. 

 
TABELA I 

DADOS DE GERAÇÃO DE CADA USINA DO SISTEMA IEEE 14 BARRAS 

 

BARRA 
PGMIN

 

[MW] 

PGMAX
 

[MW] 

QGMIN
 

[MVAR] 

QGMAX
 

[MVAR] 

Nº TOTAL 

DE 

UNIDADES 

2 0 35 -35 35 20 

3 0 150 -150 150 20 

6 0 75 -75 75 20 

8 0 156 -156 156 20 
 

A partir daí, foram criados 4 cenários de forma aleatória 

utilizando uma distribuição uniforme onde a variação da carga 

de cada barra pode ter um acréscimo de 5 a 20% em relação ao 

sistema original utilizado no caso base. A Fig. 3 exibe os 

acréscimos gerados para cada barra do sistema em cada 

cenário. 

 
Fig. 3  Acréscimo de carga nas barras do sistema 

 

A.  IEEE 14 Barras - Sem Curva de Capabilidade 

 

Nas figuras Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7 são mostrados os 

pontos de operação para o caso de curva de capabilidade 

inativa na simulação do Caso Base para cada gerador. As 

potências fornecidas por cada gerador estão exibidas na 

própria imagem, além dos números de unidades ligadas neste 

caso. É possível perceber que os pontos de operação não 

obedecem aos limites impostos pela curva. 

 

 
Fig. 4  Gerador 1 – Sem curva de capabilidade 

 

 
Fig. 5  Gerador 2 – Sem curva de capabilidade 

 

 
Fig. 6  Gerador 3 – Sem curva de capabilidade 

 

A 
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Fig. 7  Gerador 4 – Sem curva de capabilidade 

 

Os números de unidades ligadas para a simulação do 

sistema IEEE 14 barras sem a curva de capabilidade estão 

mostrados na Tabela II onde é apresentado na última coluna o 

maior número de unidade ligada em cada usina considerando 

todos os cenários, inclusive o Caso Base. Ao final da 

simulação da modelagem foi necessária a ligação de mais 10 

máquinas em relação ao caso base, sendo esta uma abordagem 

conservadora para suprir os cenários gerados. 

 
TABELA II  

Nº DE UNIDADES LIGADAS EM CADA CENÁRIO – CURVA INATIVA 

 

Gerador 
Caso 

Base 

Cenário 

1 

Cenário 

2 

Cenário 

3 

Cenário 

4 

Max Nº de 

Unidades 

1 13 15 15 16 13 16 

2 13 15 15 15 14 15 

3 13 15 15 15 15 15 

4 13 15 16 15 15 16 

Total 52 60 61 61 57 62 

 

B.  IEEE 14 Barras - Com Curva de Capabilidade 

 

Nas figuras Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 11 são mostrados 

os pontos de operação para o caso de curva de capabilidade 

ativa na simulação do Caso Base para cada gerador. As 

potências fornecidas por cada gerador estão exibidas na 

própria imagem, além dos números de unidades ligadas neste 

caso.  

 
TABELA III  

Nº DE UNIDADES LIGADAS EM CADA CENÁRIO – CURVA ATIVA 

 

Gerador 
Caso 

Base 

Cenário 

1 

Cenário 

2 

Cenário 

3 

Cenário 

4 

Max Nº de 

Unidades  

1 14 17 16 17 15 17 

2 14 17 17 16 15 17 

3 14 16 16 17 17 17 

4 14 17 17 17 16 17 

Total 56 67 66 67 63 68 

 

 
Fig. 8  Gerador 1 – Com Curva de Capabilidade 

 

 

 
Fig. 9  Gerador 2 - Com curva de capabilidade 

 

 

 
Fig. 10   Gerador 3 - Com curva de capabilidade 
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Fig. 11  Gerador 4 - Com curva de capabilidade 

 

Os números de unidades ligadas para a simulação do 

sistema IEEE 14 barras com a curva de capabilidade ativa 

estão exibidos na Tabela III. Ao final da simulação da 

modelagem foi necessária a ligação de mais 12 máquinas em 

relação ao caso base, sendo esta uma abordagem conservadora 

para suprir os cenários gerados. 

V.  CONCLUSÃO 

ste trabalho apresentou uma metodologia para cálculo da 

reserva girante utilizando vários cenários operativos 

obtidos através de um acréscimo de carga nas barras gerado 

através de uma distribuição probabilística uniforme. A 

metodologia proposta incluiu a curva de capabilidade das 

unidades de geração de modo a comparar a sua influência na 

modelagem. 

É mostrada a importância de representar com maior rigor o 

problema de suporte de potência reativa no cálculo da reserva 

girante mesmo utilizando um modelo simplificado da curva de 

capabilidade das máquinas. De acordo com os resultados, 

quando a curva está ativa, há um maior número de unidades 

ligadas de modo a respeitar a capacidade de cada máquina, por 

exemplo, no caso base foram ligadas 4 máquinas a mais e, para 

suprir todos os cenários, foram necessários a ligação de mais 6 

máquinas. 

Finalmente, a metodologia proposta mostrou ser 

interessante para determinar o número de unidades a serem 

conectadas em cada usina que conduz o sistema elétrico de 

potência a um ponto seguro e confiável de operação do 

sistema mesmo em caso de cenários operativos adversos. 
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