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Abstract-- The growing of alternative forms of generation 

coordinated with conventional types of generations (as hydraulic 

and thermal generation) requires the developing of new 

formulations of power and energy dispatches for different 

horizons of study. For the horizon of one year, which is the object 

of this study, there are many works that formulate hydrothermal 

dispatch problems which are difficult to be solve because these 

problems are nonlinear, stochastics and intertemporal. They are 

solved via various traditional techniques and artificial intelligence. 

Although many papers apply the classical formulation of the GAs 

to solve the dispatch problem of energy, there is another 

metaheuristic technique called Differential Evolution (DE) that 

presents good performance to this kind of problem. So, the main 

objective of the work is to carry out a comparison of metaheuristic 

techniques to solve a wind- hydrothermal dispatch that 

incorporates the transmission constraints of the electric network 

for the horizon of one year. The techniques analyzed are DE and 

GA, tested on a 34-bus system. 

 
            Index Terms: wind- hydrothermal scheduling, Genetic 

Algorithm, Transmission Restrictions, Differential Evolution, 

Short-term horizon 

I.  INTRODUCTION 

O Brasil, os grandes empreendimentos hidráulicos já 

foram construídos, o que tem induzido a uma crescente 

diversificação da matriz energética brasileira através do 

aumento da penetração de fontes térmicas e eólicas a fim de 

viabilizar atendimento à demanda do Sistema Elétrico 

Interligado (SIN). 

Segundo a segundo Associação Brasileira de Energia Eólica 

(ABEEOLICA) o Brasil tem um potencial eólico de 500 GW, 

com um fator de capacidade de geração eólica em torno de 50%, 

enquanto a média mundial é de 23%. E, atualmente, a fonte 

eólica representa 7% da matriz energética brasileira. 

Esses dados corroboram a importância da inclusão da 

geração eólica nos estudos de despacho hidrotérmico a fim de 

de se explorar as complementaridades eólio-hidráulicas 

encontrados nas plantas brasileiras. 

O objetivo do planejamento e operação do sistema elétrico é 

determinar a operação mais econômica da rede através da 

minimização dos custos de geração de energia elétrica 

garantindo o atendimento à demanda e minimizando o corte de 

carga, ou seja, custos de déficit. 
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O planejamento energético brasileiro é constituído por uma 

cadeia de softwares que variam sua complexidade na 

modelagem com o horizonte adotado. Inicialmente para o 

horizonte de médio prazo (dois a cinco anos a frente) usa-se o 

software denominado NEWAVE [1], que se baseia na hipótese 

simplificada de reservatórios equivalentes por região. O 

resultado obtido pelo NEWAVE é usado como dado de entrada 

para o DECOMP responsável pelo planejamento de curto prazo 

(um ano a frente) [2].  

O DECOMP, que planeja a operação 1 ano a frente, tem 

como objetivo determinar as metas individuais de geração das 

usinas hidráulicas e térmicas do sistema, bem como os 

intercâmbios de energia entre subsistemas. Os estudos elétricos 

são realizados sem consideração da rede elétrica, ou seja, 

consideram-se apenas demandas por subsistemas e 

intercâmbios entre eles. 

Além dos modelos oficialmente usados pelo operador 

brasileiro, vem sendo propostas  muitas outras formulações que  

utilizam Técnicas de Inteligência Artificial para solucionar 

esses problemas de otimização, cujos horizontes de estudo são 

de 5 e 1 anos e que representam os reservatórios 

individualizados tal como proposto em [3] que utiliza 

Algoritmos Genéticos (AG) para otimizar a operação de 

sistemas hidrotérmicos de potência representando 

individualmente as usinas hidrelétricas, apresentando bons 

resultados. 

Recentemente, para o horizonte de 5 anos (médio prazo), [4] 

e [5] modelaram as usinas hidráulicas individualmente, através 

de um problema de otimização não linear, multiobjectivo, 

considerando de maneira detalhada as equações regentes, as 

restrições do problema e incorporando restrições transmissão já 

neste horizonte do planejamento de médio prazo, a fim de se 

analisar quantitativamente o efeito das restrições elétricas sobre 

o problema energético, apresentando resultados importantes 

sobre a influência da representação da rede elétrica nos 

resultados  finais.  

Para o horizonte de um ano (curto prazo), [6] modelou tal 

como [4], porém acoplando a fonte de geração eólica e 

analisando-se a complementaridade eólio-hidráulica. Para 

tanto, foi expandido o número de patamares de carga de 3 para 

6 patamares e a rede elétrica foi analisada via Fluxo de Potência 

Ótimo (FPO). 
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Existem muitos métodos de otimização que são aplicados ao 

problema de planejamento, cada um deles obtendo um melhor 

resultado dependendo do tipo de problema no qual são 

aplicados. No que tange ao problema de despacho hidrotérmico 

citam-se: [7] que incorporou as restrições de transmissão e usou 

técnicas do Lagrangeano Aumentado e Relaxação Lagrangeana 

para resolver o despacho hidrotérmico; [8] e  [9] que utilizaram 

AG; [10] que considerou modelagem não linear da rede elétrica 

e depois a resolveu com decomposição de Benders; [11] que 

usou Métodos dos Pontos Interiores e AG para resolver a parte 

térmica e hidráulica separadamente; [12] que usou evolução 

diferencial para maximizar a geração hidráulico em um 

horizonte de 1 ano; [13] que usou Evolução Diferencial (ED) 

para resolver o problema e comparou a solução com outras 

metaheurísticas chegando à conclusão que a ED apresenta 

melhor resultado para horizonte de estudo de 24 horas; [14] que 

usou ED para resolver o problema de tomada de decisão entre 

dois sistemas hidráulicos, através da análise de banco de dados; 

[15-16] que usaram ED para resolver um despacho 

hidrotérmico não linear com restrições elétricas com o 

horizonte de 24 horas e também comparou essa técnicas com 

outras; [17] que realizou um estudo para otimizar os parâmetros 

da ED quando aplicado a sistemas hidrotérmicos. 

Agora, quando o problema envolvem também a fonte eólica 

junto ao despacho hidrotérmico, citam-se: [18] que considerou 

custos dos ventos e das térmicas resolvendo via Algoritmos 

Genéticos (NSGAIII) para horizonte  de 24 horas; [19] que 

resolveu o problema do despacho por Enxame de Partículas 

sendo que os problemas são resolvidos através de dois 

subproblemas: hidrotérmico e depois eólico e [20] que fez um 

planejamento da expansão de plantas eólicas usando para 

gerenciar a ED para diversas políticas e horizontes de operação. 

Conforme descrito, a maior parte dos trabalhos com inserção 

de eólica não se aplicam às características predominantemente 

hidráulicas do sistema elétrico brasileiro, e realizam estudos 

para horizonte de apenas 24 horas. 

 Assim, este artigo tem como objetivo aprofundar estudos 

sobre formulações matemáticas que realizam despacho eólio 

hidrotérmico que consideram restrições elétricas para horizonte 

de estudo de 1 ano. Para tanto, ele vai se basear em [6] 

(originalmente resolvido via AG), o qual será solucionado por 

outra técnica de inteligência artificial a fim de confrontar 

resultados e analisar desempenhos.  

Segundo a literatura, como a técnica DE tem obtido bons 

resultados, a mesma foi escolhida como o propósito de se 

aprofundar estudos sobre despacho eólio hidrotérmicos para 

horizonte de 1 anos, representação individual de usinas 

hidráulica e térmicas e também representação da rede elétrica. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar o 

desempenho de 2 metaheurísticas: AG e ED ao problema de 

despacho eólio hidrotérmico para horizonte de 1 ano, 

discretizado mensalmente para três patamares de carga.  

A disposição deste trabalho é dada como se segue: 

inicialmente apresenta-se a base da formulação matemática do 

problema de otimização envolvido, seguida da descrição 

algébrica das restrições hidráulicas, do problema eólico, do 

problema elétrico e do problema de despacho hidrotérmico 

propriamente dito. Na sequência, é feita a apresentação de 

resultados e a conclusão. 

II. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Este trabalho baseia-se no despacho eólio-hidrotérmico 

formulado em [6] cujo horizonte de estudo é de 1 ano, 

discretizado por mês, o qual é discretizado por três patamares 

de carga. Ele é resolvido via AG [21] e ED [22].  

As plantas hidráulicas são modeladas individualmente, a rede 

de transmissão é representada como modelo linear e a 

modelagem da geração eólica é realizada por hora onde as 

velocidades horárias medidas/previstas dos ventos são 

transformadas em MWmédio mensal. 

A modelagem de cada gene que constitui o indivíduo da 

população tanto para solução via AG quanto ED, é formulada 

tal como [3]. Inicialmente geram-se indivíduos que podem ou 

não ser soluções do problema. A única premissa é que dentro 

da população inicial deve existir ao menos um indivíduo que 

seja solução factível do problema mesmo que não seja ótima. 

Durante a evolução avalia-se cada indivíduo através da função 

objetivo do problema (chamada de fitness), que representa a 

habilidade de adaptação do indivíduo. 

O melhor indivíduo, com a nota mais alta, gera a próxima 

população. A principal diferença entre o AG e a DE é o controle 

na aleatoriedade das próximas gerações, populações futuras, 

sendo que as soluções advindas do DE possuem uma melhor 

convergência.  

Neste trabalho, cada gene do indivíduo representa a 

porcentagem da água armazenada em reservatórios, para cada 

período do horizonte de estudo tal como formulado em [3]. 

Assim, a porcentagem de armazenamento (Vperc) de cada 

indivíduo estará sempre dentro do intervalo de 0 e 1, onde 0 

corresponde ao armazenamento mínimo e 1 corresponde ao 

máximo, essa formulação pode ser observada na Fig. 1. 

....

Codificação dos volumes percentuais 

relativos aos nh reservatórios do período 1

....

Codificação dos volumes 

percentuais relativo aos nh 

reservatórios período 2 ao 

(np-1)

....Vperci1 Vpercnh
1 Vpercinp Vpercnh

np

Codificação dos volumes percentuais 

relativo aos nh reservatórios último  

período np

 Fig.1 - Estrutura de uma codificação individual 

 

A avaliação das restrições hidráulicas é feita por equações 

clássicas do balanço hídrico, a serem descritas na seção III, a 

aquisição da geração eólica, descrita na seção IV e a avaliação 

de restrições elétricas, realizada a partir da simulação de um 

Fluxo de Potência Óptimo linear (FPO) e descrita na seção V. 

A seguir, serão apresentados alguns conceitos básicos sobre 

AG e ED. 

A.  Algoritmos Genéticos. 

Os Algoritmos Genéticos (AG) são métodos de solução para 

problemas de otimização com ou sem restrição, baseado na 

evolução natural envolvida em processos biológicos [23]. 

O AG modifica continuamente a população a cada iteração 

obtendo diferentes soluções individuais. Os indivíduos são 

selecionados aleatoriamente a partir de uma população para 

serem os indivíduos pais, que são utilizados para produzir 

indivíduos filhos, os quais são utilizados nas próximas gerações 

os quais carregam para próxima geração características dos 

melhores indivíduos pais. 
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Através das sucessivas gerações, a população evolui para 

uma solução ótima do problema, ou seja, uma solução com 

melhor fitness. 

Os AG utilizam três operadores genéticos, que são 

parâmetros para criação de uma próxima geração a partir da 

geração atual, sendo eles regras de seleção; regras de 

cruzamento e regras de mutação. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. ilustra as 

opções de configuração utilizadas para todas as simulações 

realizadas neste trabalho. 

TABELA I 

CONFIGURAÇÕES DO AG 

Parâmetro Valor 

Número de gerações 200 

Função de cruzamento Aritmética 

Limites dos valores da 

população 

Volumes máximos e mínimos dos 

reservatórios 

Fração de migração 0.8 

Intervalo de migração 10 

Elitismo 4 

Tamanho da população 20 

Função de seleção roleta 

População inicial 
Reservatórios com a porcentagem do 

volume especificado pelo usuário 

B.  Evolução Diferencial 

O algoritmo é iniciado a partir da criação de uma população 

inicial escolhida aleatoriamente devendo cobrir todo o espaço 

de busca. Nesse trabalho foi utilizado o conjunto de dados 

fornecido via otimização advinda do AG. No entanto caso não 

se conheça nenhuma solução do problema, ela pode ser criada 

por uma distribuição de probabilidade uniforme. 

 A ideia é similar ao AG, porém os indivíduos, chamados de 

vetores alvo, são gerados pela adição da diferença ponderada 

entre dois indivíduos aleatórios da população a um terceiro 

indivíduo. Esta operação é chamada mutação. As componentes 

do indivíduo doador são cruzadas, processo chamado de 

cruzamento, com as componentes de um indivíduo escolhido 

aleatoriamente (vetor alvo) resultando assim no vetor 

experimental. Caso o vetor experimental resultar um fitness 

menor que o vetor alvo, então o vetor experimental substitui o 

vetor alvo na geração seguinte, operação chamada de seleção. 

Esse procedimento é repetido até atender a um critério de 

parada [22]. 

Existem uma série de estratégias de evolução diferencial, 

alterando basicamente, a escolha do vetor experimental, o 

número de indivíduos a ser considerado no cruzamento e o tipo 

de cruzamento podendo ser escritas como: ED/a/b/c [17], onde: 

a – especifica o vetor a ser perturbado, podendo ser “rand” (um 

vetor da população escolhido aleatoriamente) ou “best” (o vetor 

de menor custo da população);  

b  –  determina o número de diferenças ponderadas usadas para 

a perturbação de a; 

c  –  denota o tipo de cruzamento (exp: exponencial; bin: 

binomial). 

A Tabela II apresenta as mutações testadas nesse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

TABELA II 

TIPOS DE MUTAÇÃO DA ED [17] 

 

III. PROBLEMA HIDRÁULICO 

A seguir, serão apresentados os principais componentes de 

um sistema hidráulico com seus respectivos modelos 

matemáticos de cada componente, tal como formulado em [4]- 

[6]. 

A partir da cota de montante do reservatório e da cota do 

canal de fuga, definem-se os valores de altura de queda líquida, 

𝐻𝐿𝑖
𝑡[𝑚]: 

                                             𝐻𝐿𝑖
𝑡 =  𝐻𝑣𝑖

𝑡 − 𝐻𝑓𝑖

𝑡 − 𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖
𝑡                (1) 

onde 𝐻𝑣𝑖
𝑡
é a cota de jusante do canal de fuga da usina 𝑖 para o 

período 𝑡;𝐻𝑓 𝑖

𝑡
é a cota de montante do reservatório 𝑖 para o 

período 𝑡;𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖
𝑡
 é perda hidráulica do reservatório i para t. 

A energia gerada na usina, 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
𝑡(𝑀𝑊ℎ), é obtida a partir 

da função de produção hidráulica, que tem fortes características 

de não linearidade, e pode ser definida como: 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
𝑡 = 𝑘𝑖. 𝐻𝐿𝑖

𝑡 . 𝑄𝐶𝑖
𝑡 . 𝑆𝑚ê𝑠 106⁄  (2) 

onde𝑄𝐶𝑖
𝑡é a vazão turbinada do reservatório 𝑖 durante o período 

𝑡 (m³/s);𝑆𝑚ê𝑠 é o número de segundos do período t; 𝑆𝑚ê𝑠 106⁄  

é o fator de conversão da unidade de vazão m³/s para 

hm³/mês;𝑘𝑖é a constante que recebe o nome de produtibilidade 

específica da usina 𝑖, e é obtida do rendimento médio da usina, 

𝜂𝑖
𝑚é𝑑𝑖𝑜 , da aceleração da gravidade 𝑔 (m/s²) e da massa 

específica da água, 𝜌 (kg/m³), pela seguinte equação: 

𝑘𝑖 =  𝜂𝑖
𝑚é𝑑𝑖𝑜 . 𝑔 . 𝜌 

(3) 

O cálculo da cota de montante do reservatório, utilizado para 

obtenção da altura líquida é feito utilizando-se a média entre os 

volumes de início e fim do período, ou seja: 

𝑉𝑀𝐸𝐷𝑖
𝑡 =

𝑉𝑖
𝑡−1 +  𝑉𝑖

𝑡

2
 (4) 

onde𝑉𝑖
𝑡é o volume armazenado no reservatório 𝑖 para o período 

𝑡 (ℎ𝑚3). 

Assim, a função de produtividade pode ser expressa por: 

𝑃𝐺𝐻𝑖
𝑡 = 𝑘𝑖  . [𝐻𝑣𝑖

𝑡(𝑉𝑀𝐸𝐷𝑖
𝑡) − 𝐻𝑓𝑖

𝑡(𝑄𝐶𝑖
𝑡)] . 𝑄𝐶𝑖

𝑡 .
𝑆𝑚ê𝑠

106  (6) 

Além da geração, as usinas hidrelétricas apresentam uma 

série de restrições operativas que devem ser consideradas no 

problema de otimização. 
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Os limites na capacidade de armazenamento do reservatório 

podem ser descritos pela expressão: 

𝑉𝑖
𝑡 ≤ 𝑉𝑖

𝑡 ≤ 𝑉𝑖
𝑡̅̅ ̅ (7) 

onde 𝑉𝑖
𝑡 e 𝑉𝑖

𝑡 representam, respectivamente, os volumes do 

reservatório correspondentes aos níveis mínimo e máximo do 

reservatório 𝑖 no período 𝑡. 

As limitações quanto à capacidade de vazão turbinada do 

reservatório 𝑖 são: 

𝑄𝐶𝑖
𝑡 ≤ 𝑄𝐶𝑖

𝑡 ≤ 𝑄𝐶𝑖
𝑡 (8) 

onde 𝑄𝐶𝑖
𝑡 e 𝑄𝐶𝑖

𝑡  representam, respectivamente, os volumes 

mínimo e máximo de turbinagem do reservatório 𝑖 na unidade 

de tempo (hm³), e dependem da capacidade de engolimento das 

turbinas da usina. 

Os limites para vazão vertida do reservatório 𝑖: 

0 ≤ 𝑄𝑉𝑇𝑖
𝑡 ≤ 𝑄𝑉𝑇𝑖

𝑡  (9) 

onde 𝑄𝑉𝑇𝑖
𝑡 representa o volume máximo de vertimento do 

reservatório 𝑖 na unidade de tempo (hm³). 

Considerando que a defluência total 𝑄𝑖
𝑡 do reservatório 𝑖 é a 

soma da vazão vertida 𝑄𝑉𝑇𝑖
𝑡 com a turbinada 𝑄𝐶𝑖

𝑡, tem-se: 

 
𝑄𝑖

𝑡 = 𝑄𝑉𝑇𝑖
𝑡 + 𝑄𝐶𝑖

𝑡  (10) 

Assim: 

 𝑄𝑖
𝑡 ≤ 𝑄𝑖

𝑡 ≤ 𝑄𝑖
𝑡  (11) 

onde 𝑄𝑖
𝑡 e 𝑄𝑖

𝑡 representam, respectivamente, os volumes 

mínimo e máximo de defluência do reservatório 𝑖 no período 𝑡. 

Vale notar que esses limites dependem do tempo considerado, 

pois são resultados de políticas de operação. 

Todas as características apresentadas até esta etapa dizem 

respeito a cada usina 𝑖 do sistema considerado. A seguir, a 

equação de balanço hídrico, que relaciona o volume de um 

reservatório com o volume do período anterior, as afluências do 

reservatório e as perdas: 

𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝑌𝑖,𝑡 + ∑ (𝑄𝐶𝑙,𝑡 + 𝑄𝑉𝑇𝑙,𝑡)𝑙∈𝐽𝑖
− 𝑄𝐶𝑖,𝑡 − 𝑄𝑉𝑇𝑖,𝑡      (12) 

onde 𝑌𝑖,𝑡 representa a afluência natural do reservatório 𝑖 durante 

o período 𝑡 e 𝐽𝑖 representa o conjunto de reservatórios 

imediatamente a montante do reservatório 𝑖. 

IV. PROBLEMA EÓLICO 

 Uma turbina eólica tem a capacidade de transformar a 

energia cinética do vento em energia cinética nas pás dos 

aerogeradores, através das forças de arraste, esse movimento 

por sua vez gerará através de um gerador energia elétrica. De 

uma forma simplista a potência elétrica, Pgeol, extraída desse 

processo é [24]: 

CpVAPgeol .....
2

1 3                         (13) 

onde  é a densidade do ar no nível do mar e a 15º C; A é a área 

varrida pelo rotor; V  é a velocidade dos ventos;   é a 

eficiência do conjunto gerador/transmissões mecânicas e 

elétricas (0,93 ~ 0,98); Cp é o coeficiente aerodinâmico de 

potência do rotor (valor máximo teórico = 0,593). 

A partir dos dados de ventos horários medidos ou previstos, 

pode-se obter os equivalentes valores de potência eólica gerada, 

ou pela equação (13) ou diretamente de curvas de potência 

fornecida pelo fabricante do aerogerador. 

Neste trabalho, a geração eólica é obtida a partir de curvas 

de potência. O aerogerador utilizado nas simulações é o E48 do 

fabricante ENERCON [25], cujos dados estão dispostos na 

Tabela III e a curva de potência na Fig. 2. 

TABELA III 

 PARÂMETROS DO AEROGERADOR-ENERCON E48 –800 KW [25]  

Parâmetros do aerogerador-ENERCON E48 –800 kW 

Potência média (kW) 800 

Potência máxima (kW) 810 

Velocidade na qual começa a gerar (m/s) 2 

Velocidade onde a potência é máxima (m/s) 14 

Velocidade máxima de geração de energia (m/s) 25 

Velocidade máxima de resistência do vento (m/s) 50 

Velocidade funcional do vento (m/s) 3 até 25 

Altura da torre disponível (m) 50;60;75 

Área varrida pelas pás (m²) 1810 
 

 

Fig. 2 – Curva de Potência do aerogerador ENERCON E48 [25] 

 

Os dados de ventos horários são aplicados à curva 

representada na Fig. 2 a fim de se obter os valores de geração 

correspondentes para cada valor de vento.  

Como os dados de ventos previstos são horários, também 

são horários os dados de geração de potência eólica 

correspondentes. Assim, ao longo de cada mês é possível o 

valor médio de geração de potência eólica, 𝑃𝑔𝑒𝑜𝑙,𝑖
𝑘 , referente à 

potência ativa gerada pela eólica conectada na barra i durante 

patamar k).  

Para a realização dos estudos de planejamento, também são 

necessários valores de previsão de carga.  Tal como proposto 

em [5], as cargas elétricas são previstas para o horizonte de 

estudo em análise e discretizadas em patamares de carga: 

pesada, média e leve ao longo de cada mês.  

Assim, a partir do histórico dos ventos, determinam-se os 

valores esperados dos ventos que implicam em geração de 

potência eólica média para cada mês. 

V. PROBLEMA ELÉTRICO 

Para cada mês de estudo, t, as metas energéticas de cada 

usina hidráulica i, 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
𝑡, são obtidas da decodificação do 
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indivíduo modelado no problema de despacho eólio 

hidrotérmico resolvido via AG ou ED (a ser descrito na seção 

VI). Elas são calculadas através das equações (1-12), onde a 

vazão turbinada considerada para cálculo é o máximo valor 

permitido para cada período. 

Os valores de potência eólica gerados a cada hora para cada 

mês são obtidos dos dados de ventos segundo a formulação da 

seção IV. Os dados são tratados por mês. Primeiramente, 

calcula-se o valor de energia eólica gerada a cada hora, o qual 

é convertido em potência média eólica para todo mês. Assim, 

para cada patamar npat e cada geradora eólica conectada na 

barra i, o valor de potência média gerada é o mesmo, 𝑃𝑔𝑒𝑜𝑙𝑖
𝑛𝑝𝑎𝑡

. 

Para obtenção do corte de carga quando a geração não é 

suficiente para atendimento da carga, são inseridos geradores 

fictícios junto a cada barra de carga e patamar,𝑷𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖

𝑛𝑝𝑎𝑡
, com 

alto custo, que despacham apenas em caso de déficit de geração 

ou restrições de transmissão atingidas.  

Os principais dados de entrada do FPO são as cargas por 

barra i, patamar npat e mês t, 𝑷𝑑𝑖

,𝑛𝑝𝑎𝑡
 ; os valores de geração 

eólica por barra i, patamar npat e mês t, 𝑷𝑔𝑒𝑜𝑙,𝑖
,𝑛𝑝𝑎𝑡

 e as metas 

mensais de todas as usinas, 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
𝑡 (usina hidráulica conectada 

na barra i referente ao mês t). 

O FPO intertemporal linear utilizada [6] é executado para 

cada mês t do horizonte de estudo e tem como função objetivo 

a minimização dos custos de geração termelétrica e do corte de 

carga: 

𝑓. 𝑜. = ∑ ∑ 𝐶(𝑷𝑔𝑡,𝑖
𝑘 + 𝑷𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡,𝑖

𝑘 )𝑛𝑏
𝑖=1

𝑛𝑝𝑎𝑡
𝑘=1              (14) 

onde nb é número de barras; npat é o número de patamares;  

𝐶(𝑷𝑔𝑡 + 𝑷𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡) é o custo de geração termelétrica e de corte 

de carga; 𝑃𝑔𝑡,𝑖
𝑘  é a potência ativa gerada pela térmica conectada 

na barra i e patamar k e constante para todos os 

patamares; 𝑃𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡,𝑖
𝑘  é a potência ativa gerada pelas geradores 

fictícias ligadas na barra i e patamar k. 

As restrições de igualdades são representadas pela equação 

de balanço de potência para todos os patamares de carga e todas 

as barras: 

𝑃𝑔ℎ,𝑖
𝑘 + 𝑃𝑔𝑡,𝑖

𝑘 + 𝑃𝑔𝑒𝑜𝑙,𝑖
𝑘 +𝑃𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡,𝑖

𝑘 − 𝑃𝑑,𝑖
𝑘 =  𝑃(𝜃𝑖

𝑘) 

para k= 1,.., npat , i=1,...,nb     (15) 

onde 𝑃(𝜃𝑖
𝑘) é a injeção de potência ativa por barra i e patamar 

k;𝑃𝑔𝑒𝑜𝑙,𝑖
𝑘  é a potência ativa gerada pela eólica conectada na barra 

i e patamar k;𝑃𝑔ℎ,𝑖
𝑘  é a potência ativa hidráulica gerada na barra 

i e patamar k; 𝑃𝑔𝑡_𝑖
1,..,𝑛𝑝𝑎𝑡

 é a potência ativa térmica gerada na barra 

i e patamar npat;𝑃𝑑,𝑖
𝑘  é a carga ativa da barra i e patamar k; e 

𝜃𝑘 é o ângulo de tensão de cada barra i e patamar k. 

As restrições de desigualdade envolvem as limitações 

físicas e operacionais do sistema, tais como: 

- limites operacionais dos geradores 

i

k

gh,ii PghmaxPPghmin                       (16) 

i

k

gt,ii PgtmaxPPgtmin                         (17) 

k

gdeficit,iP0                                  (18) 

- limites de fluxos nas linhas 

j

k

jj FmaxFlFmax                          (19) 

onde k

jFl é o fluxo de potência que circula  na linha j no patamar 

k. 

O despacho das geradoras hidráulicas deve satisfazer os 

valores de metas energéticas mensais (
iMeta ) para cada usina 

hidráulica, i, os quais são fornecidos pelo planejamento 

energético para cada mês: 

i

npat

k

k

ik MetaPghnhoras 
1

i=1,...,ngh        (20) 

onde ngh é o número de geradores hidráulicos e 
knhoras , 

número de horas de cada patamar de carga k. 

Caso as metas energéticas, advindas da decodificação dos 

indivíduos do problema de despacho hidrotérmico não sejam 

adequadas para atender a demanda e as restrições elétricas, o 

FPO informa que há corte de carga e penaliza o indivíduo que 

forneceu tais metas. 

Este FPO representado pelas equações (14-20) é resolvido 

pelo Método dos Pontos Interiores versão Primal-Dual. 

VI. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO DESPACHO EÓLIO HIDRO-

TÉRMICO 

Esta seção tem por finalidade descrever a formulação 

matemática do problema de despacho hidrotérmicoeólico 

resolvido via AG e ED. 

Após a decodificação do indivíduo, tal como apresentado 

pela Fig. 1, que fornece os valores dos volumes de cada 

reservatório para cada período, realiza-se o balanço hídrico 

apresentado na equação (12) que fornece os valores de 

defluência total para cada reservatório ao longo do período de 

estudo. Vale lembrar que a defluência total é representada pela 

variável Q, ou seja, é a soma dos valores de vazão turbinada 

com vazão vertida.  

Uma vez calculadas as metas (eq. 2), o FPO (equações 14-

20) é executado para cada mês do horizonte de estudo, obtendo-

se as metas que foram efetivamente utilizadas para atender a 

carga do sistema. Caso elas não sejam suficientes, o FPO 

fornece o valor de corte de carga, representado pelo valor 

𝑃𝑔𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡,𝑖
𝑘 . 

Após a realização do balanço hídrico e do elétrico, passa-se 

à avaliação de cada indivíduo decodificado, utilizando-se a 

seguinte função multiobjetivos composta por duas funções 

objetivo macro o fitness_ hidráulica e o fitness _elétrica: 

𝑚𝑖𝑛 𝐹𝑂 = 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎    (21) 

onde o 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 é composto por: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝑊1×𝑓1 + 𝑊2×𝑓2 + 𝑊3×𝑓3 

onde 𝑊𝑖  são pesos que podem atribuir maior importância a 

algumas funções; 𝑓1 é função de violação do limite de 

defluência, se para qualquer indivíduo houver qualquer limite 

de vertimento ou vazão mínima violado, 𝑓1 assume um valor 

extremamente alto, e esse indivíduo é descartado, não sendo 

realizado no cálculo dos outros critérios de otimização; 𝑓2 

representa somatórios dos desvios dos volumes em relação ao 

volume que corresponde à altura de queda efetiva; 𝑓3 é o desvio 

de volume final de reservatório em relação a um valor pré-

estipulado pelo usuário. 

E o 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 é composto por: 
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𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑊4×𝑓4 + 𝑊5×𝑓5             (22) 

onde 𝑓4 é a função custo das térmicas e 𝑓5  é o total de déficit 

de geração caso as metas energéticas não sejam suficientes para 

atende a demanda. 

E a partir desse índice 𝐹𝑂 (eq. 21) geram-se novas 

populações que se baseiam na aptidão dos indivíduos, via 

Algoritmos Genéticos e Evolução Diferencial.  

VII. RESULTADOS 

O sistema utilizado para realização de simulações foi o 

sistema de 33 barras proposto por [26], que se refere ao sistema 

elétrico do sul do Brasil, composto por 7 usinas hidráulicas e 1 

usina térmica distribuídos entre 2 subsistemas. Tal como 

formulado em [6] foi inserida uma usina eólica referente a 

geração de Palmas, aumentando o número de barras para 34. 

Foi considerada também a discretização em 3 patamares de 

carga em um horizonte de 12 meses.  

Foram considerados os patamares de carga leve, média e 

pesada, com início do período de estudos em janeiro do ano 

2000 (escolhido pois se refere a um período de estiagem 

severa). O volume inicial dos reservatórios é 80% do máximo 

permitido e ao final do período de estudo é 80% do máximo. Os 

pesos das funções objetivos são: W1= 20; W2=50; W3=0,50; 

W4=15 e W5=100. 

Todas as linhas do sistema foram monitoradas com a 

finalidade de restringir os despachos de geração devido a 

gargalos de transmissão.  

A Figura 3 ilustra o diagrama unifilar do sistema utilizado 

nas simulações. 

Fig. 3 – Diagrama unifilar do sistema teste 34 barras 

As usinas hidráulicas G.B. Munhoz, Segredo, S. Santiago, S. 

Osório e S. Caixas formam uma cascata no Rio Iguaçu e as 

usinas hidráulicas Machadinho e Itá formam uma cascata no 

Rio Uruguai [27]. As usinas de S. Osório e S. Caixas são a fio 

d´água [27]. E, o rio Iguaçu e rio Uruguai desaguam no rio 

Paraná. 

A Tabela I apresenta os parâmetros básicos escolhidos para 

a execução das simulações via AG e ED, respectivamente. 

Para obtenção dos valores de geração eólica da planta de 

Palmas, foram analisados os dados de vento do ano 2000 desta 

região (fornecidos pelo SIMEPAR) os quais seguem uma média 

quase constante ao longo do ano. Sendo assim, para testar a 

proposta através de uma alternativa mais desafiadora, foi 

imposto uma diminuição de 50% da potência eólica gerada 

entre os meses de abril a junho. A Figura 4 ilustra essa diferença 

entre a energia eólica média mensal e a efetivamente realizada 

no ano 2000. Este afundamento de 50% teve como objetivo 

incluir sazonalidade no perfil dos ventos, tal como se observa 

em outras regiões do Brasil. 

 

 
Fig. 4– Energia eólica média mensal gerada no ano 2000 e simulada 

com afundamento de 50 % 

 

A fim de se avaliar o impacto que as metaheurísticas 

adotadas têm sobre o planejamento de curto prazo que inclui 

restrições de transmissão definiram-se os seguintes cenários: 

- Cenário 1: dados de ventos com afundamento de 50%, 

consideração de geração eólica constante ao longo de todo mês 

e a metaheurística adotada para solução foi ED;  

Cenário 2: dados de ventos com afundamento de 50%, 

consideração de geração eólica constante ao longo de todo mês 

e a metaheurística adotada para solução foi AG. 

O objetivo de se estipular estes cenários é analisar quais as 

diferenças que se obtém na solução dos despachos ao se utilizar 

técnicas de solução diferentes. 

Para o Cenário 1, inicialmente foi feita a comparação entre 

as dez mutações propostas para a ED, conforma descritas na 

Tabela II. A Tabela IV apresenta a melhor solução obtida para 

cada uma destas 10 mutações. 

TABELA IV 

COMPARAÇÃO ENTRE AS MUTAÇÕES OBTIDAS PELA ED 

 

Analisando os dados da Tabela IV, pode se verificar que a 

mutação do tipo 7 apresentou o menor fitness, apesar de não ter 

apresentado o menor tempo computacional. Cabe ressaltar que 

foram realizadas uma série de simulações para cada tipo e as 

tabeladas são as melhores soluções de cada uma.  

Tipo 

DE 
f1 f2 f3 f4 f5 fitness 

Tempo 

(h) 

1 0,2803 0,4666 0,1682 7,1785 50,5886 5190,00 3,5500 

2 0,2837 0,4037 0,2332 7,2820 42,2491 4360,10 3,9300 

3 0,2719 0,3646 0,2562 7,1789 49,5074 5082,20 3,6391 

4 0,2565 0,2556 0,2365 8,1518 39,6871 4109,00 3,6420 

5 0,2873 0,4661 0,1876 7,8157 40,6349 4290,00 3,7398 

6 0,2882 0,4081 0,2202 6,6100 40,5900 4184,50 3,6800 

7 0,2647 0,3883 0,2492 7,1800 36,4034 3770,00 3,7000 

8 0,2880 0,2858 0,2471 8,2523 40,9853 4242,50 3,5900 

9 0,2477 0,3052 0,2346 6,8162 36,7380 3796,40 3,8000 

10 0,2890 0,4157 0,2477 7,5880 38,1965 3960,00 3,7600 
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Pelo melhor desempenho da mutação tipo, esta é a adotada 

como padrão ao longo de todas as simulações.  

A Tabela V apresenta os valores ótimos obtidos para os 

cenários 1 e 2.  
TABELA V 

RESUMO DAS SIMULAÇÕES 

 

Como pode ser observado, em ambos os casos a modelagem 

proposta encontrou soluções adequadas. No entanto a solução 

via ED apresentou os melhores resultados.  

O melhor fitness foi obtido pela técnica ED que teve melhor 

gerenciamento das hidráulicas, o que implicou em um menor 

acionamento das térmicas e um menor corte de carga. O corte 

de carga foi aproximadamente 22% menor, sendo esse o 

resultado mais expressivo ao se comparar as duas técnicas. A 

energia hidráulica foi melhor gerenciada conseguindo 

despachar mais de 200 GWh a mais ao longo período de estudo 

e para corroborar com essa melhor solução a energia térmica foi 

menos acionada ao longo do ano com uma economia de 

aproximadamente 2%, além disto houve um menor corte de 

carga. 

Devido à severidade da estiagem do período de estudo e as 

condições impostas na rede de transmissão era esperado corte 

de carga após uso de todas as possibilidades de atendimento a 

demanda. Este comportamento esperado pela modelagem é 

mostrado pelas Fig. 5 a 7 que apresentam valores totais de 

geração hidráulica, térmica e corte de carga, respectivamente.  

 

 
Fig. 5 - Geração hidráulica total 

  
Fig. 6 - Geração térmica total 

 

 
Fig. 7: Corte de carga total 

 

Como pode ser observado através das Fig. 5 a 7, o corte de 

carga ocorre quando há o acionamento máximo da térmica. Em 

ambas simulações o sistema os despachos oscilam ao longo do 

tempo, porém pode se observar através da Fig. 5 que o 

comportamento escolhido via ED é um pouco mais homogêneo 

do que o obtido pelo AG. Cabe ressaltar que esse gerenciamento 

das hidráulicas está diretamente relacionado às vazões 

disponíveis no período de estudo e à capacidade de transmissão 

da rede elétrica. 

Quanto aos volumes dos reservatórios, estão apresentados 

nas Fig. 8 e 9, os resultados referentes a Bento Munhoz e 

Machadinho, respectivamente, os quais ilustram bem, o melhor 

gerenciamento da ED em relação à GD. 

Como pode ser observado na Fig. 8, que apresenta o volume 

do reservatório da UHE Bento Munhoz (localizado na bacia do 

rio Iguaçu), vê-se que para ambos cenários, existem uma 

variação grande ao longo do ano. Porém o despacho escolhido 

via ED foi menos conservador que o AG. Muitas vezes esse 

comportamento pode ser devido a rede de transmissão, mas 

nesse caso ambas acionaram as mesmas linhas de transmissão 

ao longo do ano. Contudo, esse comportamento menos 

conservador corroborou para que a térmica deslocasse dois 

meses a frente seu acionamento, como observado na Fig. 6. Este 

mesmo comportamento, pode ser vista na Fig. 9, que apresenta 

o volume da UHE de Machadinho (localizado na bacia do rio 

Uruguai). 

 

 

Cenário 1 

(ED) 

Cenário 2 

(AG) 

Energia Eólica (MWh) 1,2462E+06 1,24620E+06 

Energia Hidráulica (MWh) 1,6200E+07 1,60250E+07 

Corte de Carga  (MWh) 6,2600E+05 7,90540E+05 

Carga (MWh) 2,0659E+07 2,06590E+07 

Energia Térmica (MWh) 2,5400E+06 2,59770E+06 

Custo das térmicas 7,1800 7,3100 

Violação de vertimento 0,2647 0,3050 

Volume útil 0,3800 0,5086 

Corte de carga 36,4034 46,0598 

Desvio com relação ao volume 

final 

0,2492 0,1673 

Tempo total de simulação (h) 3,7000 4,5000 

fitness 3,7700E+03 4,74730E+03 
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Fig. 8 - Volume do reservatório da UHE Bento Munhoz. 

 

 
Fig. 9 - Volume do reservatório da UHE Machadinho  

 

As Fig. 10 e 11 apresentam as vazões turbinadas pelas UHE 

de Segredo e Itá, respectivamente, a primeira situada na bacia 

do rio Iguaçu e a segundo na do rio Uruguai.  

 

 
Fig. 10 - Vazões turbinadas UHE Salto Santiago. 

 

Da mesma forma, pode-se observar que o comportamento do 

despacho encontrado pela ED tende a turbinar mais água que o 

AG. O comportamento geral de ambos é parecido, entretanto na 

UHE de Salto Santiago, o despacho adotado via ED é mais 

coerente pois ocorre um turbinamento mais linear ao longo do 

período.  

 

 
Fig. 11 - Vazões turbinadas UHE Itá 

 

Essas nuances ao longo das 7 unidades hidráulicas 

corroboram para um melhor despacho encontrado via ED que 

via AG.  

Para as linhas de transmissão não se encontrou distinção 

entre as mesmas, pois ocorreram os mesmos ativamente de 

limite máximos para ambas as técnicas.  

VIII. CONCLUSÃO 

Este trabalho comparou e analisou os resultados de 

despachos ótimos de geração obtidos através das técnica AG e 

ED.  

Ao comparar, inicialmente as dez modelagens clássicas de 

Evolução Diferencial chegou-se à conclusão que esse tipo de 

problema é melhor resolvido usando mutação do tipo 7 

(segundo Tabela II). 

Ao se comparar os despachos ótimos do sistema teste, pode-

se observar um comportamento mais oscilante dos volumes dos 

reservatórios em comparação aos obtidos via AG. Contudo, este 

comportamento acontece para que possa haver um melhor 

gerenciamento da energia hidráulica despachada e um menor 

custo operativo final. 

Deve-se também ressaltar que o tempo computacional da ED 

é aproximadamente 18% menor que o AG. E através das 

simulações pode-se perceber também uma maior repetibilidade 

do despacho adotado via ED em comparação ao AG. Sendo 

assim para esse tipo de problema, nesse sistema teste, indica-se 

o uso da ED em relação ao AG. 
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