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Abstract--This paper proposes the use of a constructive 

metaheuristic algorithm to solve the generating unit maintenance 

scheduling problem. A reliability based maintenance 

methodology is considered to provide a quantitative basis for 

allocation of maintenance efforts and budgets. The proposed tool 

makes the gradual construction of maintenance plans through 

local and global search engines, commonly used by optimization 

techniques. At the constructive process four mechanisms are 

used: addition, crossover, mutation and depuration. These 

mechanisms are responsible for ensuring a parsimonious 

construction process, towards good quality solutions. Sensitivity 

indices, based on generation system reliability information, are 

used in the constructive process, both in the identification of 

generating units for the addition mechanism and in the definition 

of generating units that will be removed from the maintenance 

plan, by the depuration process. The IEEE-RTS system is used 

for performance analysis of the constructive metaheuristic 

algorithm, when employed to solve the problem of planning the 

maintenance of generating unit.  

  

 
Index Terms -- Constructive metaheuristic, Interruption costs, 

Maintenance scheduling, Reliability.  

I.  INTRODUCTION 

M decorrência do crescimento populacional, do 

desenvolvimento econômico e do uso mais intenso de 

novas tecnologias, verifica-se um aumento cada vez mais 

expressivo no consumo de energia elétrica em todo o mundo. 

Como consequência, aumenta também a importância de se 

garantir um bom gerenciamento dos recursos e dos 

equipamentos destinados ao fornecimento dessa energia. Neste 

sentido, a definição de cronogramas de manutenção das 

unidades geradoras desempenha papel fundamental para o 

bom funcionamento da operação do Sistema Elétrico de 

Potência (SEP). Um cronograma bem definido, além de 

garantir o cumprimento dos intervalos entre as manutenções 
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preventivas de geradores, deve contribuir para uma maior 

continuidade do serviço no atendimento aos consumidores, 

sem resultar, no entanto, em excessivos aumentos no custo de 

produção da energia [1], [2]. 

A definição de um cronograma ótimo de manutenção das 

unidades geradoras caracteriza-se como um subproblema do 

planejamento da operação de longo prazo [1]-[3]. Na solução 

deste subproblema, são levados em consideração o número de 

unidades geradoras que podem entrar em manutenção em um 

determinado intervalo de estudo, e os tempos necessários para 

manutenção de cada uma dessas unidades. Na maioria dos 

casos, a manutenção preventiva regular é realizada em 

intervalos de tempo que são especificados pelos fabricantes 

dos equipamentos ou baseados em padrões internos 

desenvolvidos pela própria empresa de geração. 

Recentemente, metodologias de manutenção baseadas na 

confiabilidade estão sendo adotadas por várias 

concessionárias. Tais metodologias fornecem uma base 

quantitativa para aprimorar a alocação das equipes e do 

orçamento destinados à manutenção [3]. 

É de conhecimento geral que a retirada de um equipamento 

para manutenção causa o enfraquecimento do SEP, 

prejudicando seu desempenho ou sua confiabilidade. 

Dependendo do carregamento e do grau de redundância do 

sistema, os efeitos dessa retirada para manutenção podem 

variar de desprezíveis a significativos. Por outro lado, não 

fazer a manutenção preventiva das unidades geradoras implica 

em elevação de suas taxas de falha (proximidade da região de 

desgaste), o que resulta em diminuição da confiabilidade do 

sistema, ou até em possíveis danos permanentes aos 

equipamentos, seguidos por grandes impactos financeiros e 

sociais. 

Dessa forma, a manutenção deve ser realizada em 

intervalos de tempo ajustados sob o ponto de vista da 

confiabilidade e das limitações do sistema. Portanto, devem 

ser observadas as variações dos níveis de carga e respeitadas 

as restrições de recursos referentes às características do 

componente, assim como ao corpo técnico. Neste contexto, 

este trabalho propõe o emprego de um algoritmo 

metaheurístico construtivo (AMC), desenvolvido 

recentemente em [4] e [5], para obtenção de bons cronogramas 

de manutenção de unidades geradoras. Este AMC tem como 

base a junção de duas estratégias de otimização, as quais são 

comumente empregadas na solução do problema abordado 

neste trabalho: o algoritmo heurístico construtivo [6], [7] e a 

metaheurística evolucionária [8], [9]. Para a construção dos 

cronogramas de manutenção, o AMC faz uso de quatro 

mecanismos construtivos: adição, cruzamento, mutação e 
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depuração. A interação entre esses mecanismos garante um 

processo de construção parcimonioso, na direção de soluções 

de boa qualidade. A análise da confiabilidade é utilizada para 

avaliação dos planos de manutenção durante o processo 

construtivo e para obtenção de índices de sensibilidade 

utilizados pelos mecanismos de adição e depuração. O sistema 

teste IEEE-RTS [10] é utilizado para avaliar o desempenho do 

AMC na solução do problema de planejamento da manutenção 

de unidade geradoras. 

II.  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UNIDADES GERADORAS 

 A manutenção preventiva é uma ação requerida por todos 

os equipamentos do SEP. Com sua adequada execução, há 

uma redução dos riscos de quebra, envelhecimento e 

degeneração dos equipamentos, o que implica em aumento da 

disponibilidade e da vida útil de cada um deles. 

Consequentemente, garante-se uma maior continuidade do 

serviço no atendimento aos consumidores por parte do 

sistema. 

Realizar a manutenção preventiva de uma unidade geradora 

significa retirá-la de operação por um período definido. A 

escolha do melhor momento para retirada de cada unidade 

consiste em um problema de otimização, cuja solução 

corresponde a um cronograma (plano) de manutenção. Nele 

são detalhados os instantes de saída de operação e o tempo de 

duração da manutenção para cada unidade. Algumas restrições 

devem ser levadas em consideração na solução do problema, 

tais como as características próprias de cada componente, a 

necessidades do sistema com relação ao suprimento da carga e 

a disponibilidade de equipe técnica para realização da 

manutenção. 

A.  Formulação do Problema 

Solucionar o problema de planejamento da manutenção de 

unidades geradoras (PMUG) consiste em identificar 

cronogramas de manutenção de boa qualidade, os quais 

garantam níveis adequados de confiabilidade para o 

funcionamento do sistema, sem, entretanto, causar excessivos 

aumentos no seu custo de operação. Neste sentido, diferentes 

formulações vêm sendo utilizadas para tratamento e 

identificação de soluções. Em todas elas, a confiabilidade do 

sistema é considerada direta ou indiretamente na função 

objetivo, ou como restrição do problema [9], [11]. 

Neste trabalho, o sistema é representado como barra única, 

sendo a natureza cronológica do problema observada a partir 

dos montantes horários de geração e carga. A formulação do 

problema é considerada de forma similar à adotada em [12]: 
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onde EGcost(k) é o custo esperado de produção do cronograma 

de manutenção k; LOLC(k) é o índice de confiabilidade que 

fornece o valor esperado do custo da perda de carga (Loss of 

Load Cost); Ω(k) corresponde ao conjunto das unidades 

geradoras programadas para manutenção de acordo com o 

cronograma k; e, finalmente, Bg representa um bônus 

hipotético associado à unidade geradora g.  

O valor do bônus de cada unidade designada para 

manutenção no período considerado é obtido no início do 

processo. Para o seu cálculo são utilizados os valores 

esperados encontrados para os montantes dos custos de 

produção (EGcost) e de perda de carga (LOLC) no Caso Base 

(i.e., sem unidades em manutenção no período considerado). 

Cada unidade designada para manutenção recebe como bônus 

uma parcela deste custo total, a qual é diretamente 

proporcional à sua capacidade de geração. Dessa forma, para 

um cronograma k, no qual todas as unidades designadas para 

manutenção já estão programadas, a relação (1) fornece a 

diferença (positiva) entre os seus montantes de EGcost(k) e 

LOLC(k) e aqueles obtidos para o Caso Base. Deseja-se, 

portanto, minimizar o valor dessa diferença, a qual, muito 

provavelmente, terá ordem de grandeza inferior a estes custos. 

B.  Avaliação da Confiabilidade 

 Neste estudo, uma análise de confiabilidade da geração é 

realizada para avaliar o sistema a partir de cada cronograma de 

manutenção obtido. As técnicas de simulação Monte Carlo são 

mais indicadas para avaliar a confiabilidade de sistemas de 

grande porte, em especial quando se deseja reproduzir 

aspectos cronológicos. Dentre elas, a Simulação Monte Carlo 

Não Sequencial (SMCNS), por ser baseada na representação a 

espaço de estados, apresenta melhor desempenho 

computacional. Nas últimas décadas a SMCNS vem 

recebendo aprimoramentos [13], ganhando flexibilidade e 

capacidade de representar aspectos cronológicos 

indispensáveis ao planejamento da manutenção de unidades 

geradoras [12]. Os passos básicos da SMCNS, escolhida para 

este trabalho, são descritos a seguir [14], [15]:  

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

disponibilidade do equipamento e etc.); 

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

falha; 

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

índices for aceitável, pare. Senão, retorne ao passo (a). 

Após selecionado e avaliado o estado do sistema, calculam-

se os índices de probabilidade e energia. Estes índices são 

obtidos a partir de estimativas para o valor esperado das 

respectivas funções teste: 





N

k

kxF
N

F
1

~

)(1][  (2) 

onde N é o números de amostras, x
k
 é o estado amostrado k e 

F(x
k
) é uma função teste. Dependendo da definição da função 

teste, a Eq. (2) representa todos os índices básicos de 

confiabilidade. A Eq. (3) é utilizada para cálculo da incerteza 

da estimativa, através da variância do estimador. 
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onde V(F) é a variância da função teste. Usualmente, esta 

incerteza é representada como o coeficiente de variação da Eq. 

(4), o qual é utilizado como critério de parada. 
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III.  METODOLOGIA 

A.  Aspectos Gerais 

A definição de cronogramas de manutenção das unidades 

geradoras representa um subproblema de grande relevância 

dentro do planejamento da operação do SEP. Na literatura 

relacionada, diferentes técnicas de solução vêm sendo 

utilizadas para sua solução: métodos heurísticos [16] e 

metaheurísticos [8], [17]; programação dinâmica [18]; 

programação inteira [19]; decomposição de Benders [20], 

entre outros.  

Devido à natureza combinatória do PMUG, o emprego de 

heurísticas e metaheurísticas tem apresentado excelentes 

resultados. Por intermédio destas técnicas, soluções de exce-

lente qualidade podem ser encontradas, com reduzido esforço 

computacional, até mesmo para sistemas de grande porte. 

Neste trabalho, para solução do PMUG, é proposta a 

utilização do algoritmo metaheurístico construtivo (AMC) 

apresentado em [4] e [5], o qual foi projetado para a solução 

do problema de planejamento da expansão da transmissão. A 

seguir é realizada uma breve apresentação do algoritmo 

utilizado, bem como dos ajustes realizados para adaptação ao 

novo problema. 

B.  Simulação do Cronograma de Manutenção 

A escolha da representação do cronograma de manutenção 

é bastante influenciada pelo método de solução aplicado. Nas 

técnicas de otimização que vêm sendo aplicadas ao problema a 

representação inteira é a mais utilizada [3], [9]. Desta forma, 

uma grande parte dos trabalhos adotam um vetor em que cada 

posição contém um valor inteiro. Nesta representação, o vetor 

plano de manutenção tem as dimensões definidas pelas 

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

geradores escalados para manutenção, período de estudo, etc.). 

Cada posição deste vetor recebe um número inteiro, o qual 

informa principalmente se o gerador está ou não em 

manutenção. Geralmente, os outros dados necessários para a 

otimização do problema referentes ao gerador são 

decodificados do vetor plano de manutenção. Estes dados 

mencionados são: potência, custo de geração, tempo 

necessário de manutenção, início da manutenção e custo de 

manutenção. 

Neste estudo, empregou-se também a representação inteira. 

Portanto, o vetor cronograma de manutenção é formado pelo 

número de geradores a serem programados para manutenção 

no período considerado. Cada posição do vetor pertence 

exclusivamente a um gerador. E o número inteiro que cada 

posição recebe indica o instante de início da manutenção 

daquele gerador. Tem-se, então, a representação do vetor 

plano de manutenção dada em (5). 

 k
n

k
g

kkk Z  Z  ,Z ,Z PM ...,,...,21  (5) 

onde PM
k
 é o plano de manutenção na decisão k; 

k
gZ

representa o instante de entrada em manutenção da unidade 

geradora g, na escala de manutenção (decisão) k; e n 

representa o número de geradores a serem programados para 

manutenção no período. 

C.  Algoritmo Metaheurístico Construtivo 

O AMC empregado consiste em uma ferramenta de 

otimização baseada na ideia de construção paralela e 

parcimoniosa de soluções. Partindo de uma solução vazia, 

soluções de boa qualidade são obtidas por meio de um 

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

indicadores quantitativos do problema em questão; ii) troca de 

informações entre as soluções em construção; iii) depuração 

das soluções. Para garantir esta evolução gradativa das 

soluções, o AMC emprega mecanismos de busca local e 

global, conforme ilustrado pelo fluxograma da Fig. 1. 

Para solução do problema PMUG os mecanismos 

empregados pelo AMC proposto em [4] e [5], devem ser 

adaptados, de acordo com os conceitos adotados em [6] e [12].  

    1)  Mecanismo de Adição (MA) 

Por meio deste mecanismo uma nova unidade geradora 

deve ser programada para entrar em manutenção. Para cada 

solução em construção, a seleção da nova unidade a ser 

adicionada ao cronograma de manutenção é baseada em dois 

índices capazes de identificar, de forma quantitativa, tanto as 

unidades mais atrativas para manutenção, quanto os melhores 

momentos para a retirada de operação dessas unidades. O 

primeiro índice (EENS - Expected Energy Not Supplied) 

fornece o valor médio semanal de corte de energia. Já o 

segundo (EES - Expected Energy Supplied), informa, para 

cada unidade geradora, a estimativa de energia produzida 

semanalmente. 

Os índices EENS e EES são estimados por meio da 

SMCNS, sendo utilizadas as funções teste fornecidas pelas 

Eqs. (6) e (7), respectivamente. 
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onde ΔP
k
 é o montante de corte de carga no estado de falha x

k
; 

T é o período de análise (de uma semana, no MA); e 
k

gP é o 

despacho de geração para unidade g no estado de sucesso x
k
. O 

valor 
k

gP será, necessariamente, nulo caso a unidade g esteja 

indisponível no estado x
k
. 

Inicialmente, o índice EENS é responsável por identificar a 

semana mais indicada para a realização da manutenção de uma 

unidade geradora. Entende-se que a semana mais indicada é 

aquela que possui o menor valor de EENS na avaliação da 

solução corrente. Em seguida, para a semana indicada, o 

índice EES é responsável por definir a unidade geradora mais 

atrativa para entrar em manutenção, sendo ela a unidade com 

menor valor percentual (em relação à sua capacidade) de 

energia produzida na semana em questão. Então, a partir do 

cronograma de manutenção corrente é criado um novo 

cronograma, o qual resulta do ingresso em manutenção, na 

semana indicada, da respectiva unidade geradora mais atrativa.   

    2)  Mecanismos de Cruzamento e Mutação (MC e MM) 

Assim como em [4] e [5], neste trabalho são também 

utilizados os mecanismos de cruzamento e de mutação. No 
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emprego do MC é necessário selecionar candidatos mais aptos 

para o cruzamento e descender bons genes. Desta forma, faz-

se a seleção de um par de soluções para cruzamento gerando 

duas novas soluções. Neste estudo, optou-se pelo método de 

seleção por Roleta, no qual os indivíduos são selecionados 

com base em sua aptidão. Desta maneira, os indivíduos mais 

aptos possuem maior probabilidade de serem selecionados 

para cruzamento. Após a seleção das soluções progenitoras, 

aplica-se o cruzamento. Como método de cruzamento foi 

escolhido o método de cruzamento máscara de bits. Neste 

método, é gerado um número binário (zero ou um) para cada 

gene das duas soluções escolhidas, formando-se as chamadas 

máscaras de bits. Os genes do primeiro pai são transferidos 

para o primeiro filho, se na máscara de bits deste pai houver o 

número um. Caso contrário é transferido para o primeiro filho 

o gene do segundo pai. Para o segundo filho é feito de forma 

semelhante, porém a máscara de bits é referente ao segundo 

pai. Este cruzamento entre as soluções escolhidas deve 

obedecer uma taxa definida pelo planejador, a taxa de 

cruzamento. O par de soluções geradas pelo cruzamento, 

segue para a próxima etapa, a operação de mutação. 

 Nesta operação, cada gene do indivíduo poderá sofrer 

mutação sob a permissão de uma taxa de mutação. Para isso, 

realiza-se um primeiro sorteio e avalia a permissão ou não 

para mutação. Se for permitida a mutação, cada elemento da 

solução passará por um novo sorteio, com iguais 

probabilidades para ser incrementado ou decrementado. 

    3)  Mecanismo de Seleção (MS) 

Este mecanismo é empregado aos indivíduos gerados pelos 

mecanismos MA, MC e MM. De forma geral, o MS possui 

dois objetivos: i) definir conjuntos reduzidos de indivíduos 

inviáveis, os quais devem prosseguir para o próximo nível 

construtivo (iteração) do processo; ii) identificar possíveis 

indivíduos viáveis, os quais são armazenados no conjunto de 

indivíduos viáveis (ΩIV) durante o processo construtivo. 

Para cumprir o primeiro objetivo do MS, dois conjuntos 

reduzidos são necessários: o conjunto reduzido de indivíduos 

obtidos pelo MA (ΩMA), com tamanho nMA, e o conjunto 

reduzido de indivíduos obtidos pelos mecanismos de 

cruzamento e mutação (ΩMCM), com tamanho nMCM. A fim de 

evitar que indivíduos semelhantes sigam pelo processo 

construtivo, o algoritmo de classificação K-means [21] é 

utilizado para seleção dos indivíduos inviáveis que irão 

compor os conjuntos reduzidos. Os indivíduos gerados pelo 

MA e pelos mecanismos MC e MM são então distribuídos em 

nMA e nMCM classes, respectivamente, de acordo com suas 

características genéticas. A distância Euclidiana é utilizada 

para medir a similaridade entre os indivíduos. O indivíduo 

com melhor aptidão em cada classe é então selecionado. 

4) Mecanismo de Depuração (MD) 

 O resultado da aplicação do MD em um indivíduo 

corrente é a criação de um novo indivíduo, porém com um 

elemento a menos em relação àquele que lhe originou, ou seja, 

um novo cronograma com menos uma unidade geradora 

programada. Índices de efetividade são utilizados para indicar 

o componente cuja remoção trará menor impacto negativo à 

solução. 

Neste trabalho, os dois índices utilizados pelo MA (EENS e 

EES) são também utilizados pelo MD, neste caso como 

índices de efetividade. Para o emprego do MD a um dado 

cronograma corrente, o índice EENS é calculado para cada 

semana do período que possui pelo menos uma unidade 

geradora programada para manutenção. A semana que 

apresenta o maior valor de EENS é então selecionada para 

retirada de uma unidade da programação. Para a escolha da 

unidade a ser retirada do cronograma de manutenção corrente, 

é utilizado o índice EES, porém calculado para todo o período 

de estudo (e.g., uma estação do ano). Então, dentre as 

unidades programadas para a semana selecionada, é cancelada 

a manutenção daquela que apresentar o menor valor de EES 

em todo o período considerado. 

Em relação à versão original do AMC, neste trabalho é 

considerada ainda uma estratégia de memória dentro do 

processo construtivo. Com o intuito de não permitir a 

avaliação de soluções recentemente visitadas, o último 

movimento realizado pelos mecanismos MA e MD é 

armazenado. Este conceito é semelhante ao utilizado pela 

técnica de memória adaptativa presente na metaheurística 

Busca Tabu [22], onde se armazena os espaços já percorridos 

para posteriores decisões. 

 

Fig. 1 - Fluxograma do AMC Empregado. 
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IV.  APLICAÇÃO 

Para análise de desempenho do AMC na solução do 

PMUG, foi empregado o sistema IEEE-RTS [10]. Este sistema 

possui 32 unidades geradoras, distribuídas em 14 usinas, 

perfazendo uma capacidade total de geração de 3405 MW, 

com um pico anual de carga de 2850 MW. Utilizou-se a curva 

de carga anual do sistema, a qual fornece o nível de carga em 

patamares horários. Cada gerador do sistema IEEE-RTS 

possui um número de semanas necessárias para manutenção, 

variando entre 2 a 6 semanas. No entanto, neste estudo, 

padronizou-se a quantidade de semanas necessárias para 

manutenção de cada unidade geradora em 2 semanas. Todos 

os casos apresentados foram simulados num computador de 

processador Intel I7 de 3,6 GHz. 

A.  Descrição dos Casos Analisados 

Dois casos foram considerados para o estudo do 

planejamento anual da manutenção. No primeiro (Caso I), são 

realizados quatro estudos separadamente, um para cada 

estação do ano (inverno, primavera, verão e outono). Para 

cada estação é designado um subconjunto das 32 unidades 

geradoras para realização da manutenção. Esta divisão acelera 

significativamente o processo de construção do cronograma 

anual. Porém, necessita de uma sensibilidade do planejador na 

definição de uma distribuição adequada das unidades 

geradoras para manutenção entre as estações. Uma 

distribuição inadequada pode impactar significativamente de 

forma negativa na avaliação do cronograma anual. No Caso II, 

o estudo é realizado para o período completo de um ano, onde 

todas as 32 unidades designadas para manutenção no estudo 

devem ser programadas. Neste caso, as unidades geradoras 

podem entrar em manutenção em qualquer semana do ano, 

sem a interferência do planejador. 

Para os dois casos considerados, o início do período de 

estudo foi definido para a data de 21 de dezembro, quando tem 

início o inverno no hemisfério norte. O término do período 

acontece no ano seguinte, no dia 20 de dezembro, último dia 

do outono. 

Para cada teste efetuado neste estudo de validação da 

metodologia, foi adotada a realização de 20 execuções do 

AMC. Dessa forma, para o Caso I, 80 execuções do algoritmo 

são necessárias para planejamento anual, 20 para cada estação. 

Já para o Caso II, 20 execuções do AMC são realizadas. 

B.  Parâmetros da Metodologia 

Todo o processo de construção dos cronogramas, incluindo 

as respectivas análises de confiabilidade, é controlado pelos 

parâmetros da metodologia. Dentre estes parâmetros, 

destacam-se o tamanho dos conjuntos reduzidos (nMA e nMCM) 

e o critério de parada, o qual corresponde ao número máximo 

de níveis construtivos (nNC) sem que haja alteração do melhor 

cronograma (i.e., da melhor solução encontrada). Por meio dos 

parâmetros do AMC, o planejador pode controlar o número de 

avaliações da confiabilidade de um estudo, interferindo 

diretamente no tempo de processamento e na qualidade das 

soluções. Portanto, para ter um balanço adequado entre o 

esforço computacional e a qualidade das soluções obtidas, é 

primordial ajustar o tamanho dos conjuntos dos mecanismos 

ao problema abordado. Neste trabalho, estabeleceu-se o 

tamanho de cada conjunto reduzido em 8 soluções/indivíduos. 

Como critério de parada, é adotado um nNC igual a  5 níveis 

construtivos. O número de avaliações da confiabilidade é um 

importante indicador para avaliar o rendimento do método. 

Para o Caso I, na estação de inverno, em que 8 geradores 

devem ser alocados para manutenção em um período de 13 

semanas, tem-se um conjunto de combinações possíveis na 

ordem de 429×10
6
 soluções. Em média, para o estudo do 

planejamento da manutenção para o inverno, o número de 

avaliações da confiabilidade de uma execução é 

aproximadamente 3.140 avaliações. 

C.  Caso I 

A distribuição das 32 unidades geradoras para manutenção 

entre as estações do ano (inverno, primavera, verão e outono) 

foi realizada a partir de uma análise do nível de carga em cada 

período e da capacidade máxima de geração de cada unidade 

designada para manutenção. A distribuição final das 32 

unidades geradoras pode ser verificada na Tabela I. 

A primeira estação considerada corresponde ao inverno. 

Para esta estação, o custo total estimado para o Caso Base, que 

corresponde ao bônus hipotético, é de 34,4568×10
6
$/T. Este 

valor é obtido pelo cálculo da função objetivo (FO), dada pela 

expressão (1). Como nenhum gerador se encontra em 

manutenção, a parcela referente ao bônus é nula. Já as parcelas 

relativas ao tEGcos e à LOLC são 34,3318×10
6
$/T e 

0,1250×10
6
$/T, respectivamente. A Tabela II apresenta o 

ranking dos 10 melhores cronogramas de manutenção 

encontrados para o inverno. Destaca-se a proximidade de valor 

dos custos totais entre as soluções encontradas. Este fato 

TABELA I 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES GERADORES ENTRE AS ESTAÇÃO DO ANO 

Estação 
Unidades Geradoras (MW) Total 

(MW) 12 20 50 76 100 155 197 350 400 

Inverno 2 1 2 1 0 1 1 0 0 572 

Primavera 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1010 

Verão 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1010 

Outono 1 1 2 1 1 1 0 1 0 813 

 
TABELA II 

10 MELHORES CRONOGRAMAS – INVERNO – CASO I 

Cronograma 
                   

(106$/T) 

LOLC                   

(106$/T) 

FO 

(106$/T) 

I-1 34,6332 0,1169 0,2933 

I-2 34,6323 0,1187 0,2942 

I-3 34,6295 0,1233 0,2960 

I-4 34,4043 0,3489 0,2964 

I-5 34,4076 0,3460 0,2968 

I-6 34,4082 0,3460 0,2974 

I-7 34,4087 0,3460 0,2979 

I-8 34,4087 0,3460 0,2979 

I-9 34,3977 0,3574 0,2983 

I-10 34,4021 0,3530 0,2983 
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também se repete para os melhores cronogramas das demais 

estações (ver Tabelas III, IV e V, por exemplo, que 

correspondem à primavera, verão e outono, respectivamente). 

Destaca-se, ainda, na Tabela II, que as três primeiras soluções 

possuem uma LOLC relativamente menor que as demais 

soluções. No entanto, há um suave crescimento entre os custos 

obtidos apesentados pela função objetivo. 

Em relação ao cronograma de manutenção para a estação 

inverno, pode-se ver na Tabela VI que os geradores foram 

alocados nas semanas finais, pois são semanas mais próximas 

da primavera, com carregamento mais leve. Esta concentração 

dos geradores é observada nas estações pesadas, enquanto que 

nas estações leves há uma distribuição mais uniforme pelas 

semanas, como por exemplo na Tabela VII, para o verão. Vale 

destacar que as semanas iniciais do inverno (1 a 7), por não 

terem geradores em manutenção, não estão presentes na 

Tabela V. O mesmo ocorre para as semanas 29 e 30 do verão 

na Tabela VII. 

 Para a manutenção no outono foram designados 

geradores de menor potência, exceto um com potência de 350 

MW. Isso foi necessário devido à alta demanda de energia 

para calefação nas últimas semanas desta estação, que 

apresentam um frio muito rigoroso. Isso reflete nos valores da 

LOLC (0,7555×10
6
$/T), maiores que nas outras estações. No 

outono, o custo total estimado para o Caso Base é de 

40,4367×10
6
$/T (EGcost de 39,6812×10

6
$/T). Na primavera ele 

é reduzido para 36,3735×10
6
$/T (EGcost de 36,2033×10

6
$/T e 

LOLC de 0,1702×10
6
$/T).  

 No verão, o custo de interrupção é relativamente menor 

que em outras estações. Este fato é resultante de uma menor 

demanda de eletricidade, tornando o sistema mais confiável. 

Nesta estação, o custo total para o Caso Base é 

31,3904×10
6
$/T. O tEGcos  fica em 31,3469×10

6
$/T e a 

LOLC em 0,0435×10
6
$/T. 

A Fig. 2 apresenta a expectativa da duração da falha 

(LOLE – Loss of Load Expectation) semanal, na estação de 

TABELA VI 

CRONOGRAMA – MELHOR CRONOGRAMA DO INVERNO – CASO I 

Semana 
Unidades Geradoras (MW) 

Pot. Mnt. 

(MW) 12 12 20 76 155 197 50 50 

8         96 

9         96 

10         112 

11         321 

12         364 

13         155 

 
TABELA VII 

CRONOGRAMA – MELHOR CRONOGRAMA DO VERÃO – CASO I 

Semana 
Unidades Geradoras (MW) 

Pot. Mnt. 

(MW) 12 20 76 100 155 197 400 50 

27         20 

28         20 

31         50 

32         50 

33         12 

34         209 

35         352 

36         231 

37         176 

38         500 

39         400 

 

TABELA III 
10 MELHORES CRONOGRAMAS – PRIMAVERA – CASO I 

Cronograma 
                   

(106$/T) 

LOLC                   

(106$/T) 

FO 

(106$/T) 

P-1 37,2416 0,2812 1,1494 

P-2 37,2414 0,2848 1,1527 

P-3 37,2413 0,2849 1,1528 

P-4 37,2313 0,3000 1,1578 

P-5 37,2693 0,2669 1,1627 

P-6 37,2735 0,2641 1,1641 

P-7 37,2599 0,2815 1,1679 

P-8 37,2690 0,2735 1,1690 

P-9 37,2519 0,2910 1,1694 

P-10 37,2688 0,2741 1,1694 

 

 

TABELA IV 
10 MELHORES CRONOGRAMAS – VERÃO – CASO I 

Cronograma 
                   

(106$/T) 

LOLC                   

(106$/T) 

FO 

(106$/T) 

V-1 32,2150 0,0588 0,8834 

V-2 32,2216 0,0523 0,8835 

V-3 32,2216 0,0524 0,8836 

V-4 32,2154 0,0589 0,8839 

V-5 32,2214 0,0530 0,8840 

V-6 32,2146 0,0599 0,8840 

V-7 32,2180 0,0568 0,8844 

V-8 32,2210 0,0539 0,8844 

V-9 32,2189 0,0563 0,8848 

V-10 32,2092 0,0662 0,8850 

 

 

TABELA V 

10 MELHORES CRONOGRAMAS – OUTONO – CASO I 

Cronograma 
                   

(106$/T) 

LOLC                   

(106$/T) 

FO 

(106$/T) 

O-1 40,3421 0,7778 0,6832 

O-2 40,3409 0,7791 0,6833 

O-3 40,3410 0,7801 0,6843 

O-4 40,3413 0,7822 0,6868 

O-5 40,3401 0,7850 0,6884 

O-6 40,2661 0,8594 0,6888 

O-7 40,3355 0,7952 0,6940 

O-8 40,3374 0,7951 0,6958 

O-9 40,3395 0,7951 0,6979 

O-10 40,3419 0,7952 0,6983 
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verão, obtida tanto para o Caso Base como para o melhor 

cronograma de manutenção. Os montantes de potência em 

manutenção a cada semana são também fornecidos. Percebe-

se a concentração da manutenção nas semanas 34 a 39. Deste 

modo, é possível alterar minimamente a LOLE semanal, 

sobretudo nas semanas com maiores índices no Caso Base. 

D.  Caso II   

Neste estudo, não há qualquer restrição em relação à 

estação do ano em que determinada unidade poderá entrar em 

manutenção, assim como não existe uma quantidade 

estabelecida a priori de unidades para receberem manutenção 

em cada estação do ano. Portanto, o problema se torna 

consideravelmente mais complexo, sendo o número de 

combinações igual a 4,39×10
54

. No entanto, o incremento no 

esforço computacional realizado pelo AMC proposto se 

mostrou pouco elevado. Em relação ao Caso I, computados os 

tempos necessários para simular as 4 estações do ano, houve 

um acréscimo de apenas 33,3%, o que comprova a eficiência 

da metodologia proposta. 

As dez melhores soluções para o Caso II são apresentadas 

na Tabela VIII. Como esperado, as soluções do Caso II 

apresentam custos menores que as soluções anualizadas 

obtidas para o Caso I, as quais são apresentadas pela Tabela 

IX. 

V.  CONCLUSÕES 

Este artigo apresenta um algoritmo metaheurístico 

construtivo (AMC) adaptado para a solução do problema de 

planejamento da manutenção preventiva de unidades de 

geração de energia elétrica. Partindo de soluções vazias, este 

AMC realiza uma construção gradativa, a qual é conduzida 

por índices de sensibilidade, baseados na confiabilidade do 

sistema e na produção média de cada unidade geradora. 

Durante o processo construtivo, o AMC realiza o intercâmbio 

de informações entres os cronogramas de manutenção 

correntes, sendo que, ao final de cada nível construtivo, é 

realizada a depuração destes planos. 

 Foram realizados estudos a partir de dois casos. No Caso I, 

simplificado, são obtidos cronogramas de manutenção para 

cada estação do ano, sendo definidas a priori as unidades que 

deverão receber manutenção em cada estação. Já no Caso II, 

todo o ano é considerado, não havendo qualquer restrição em 

relação ao momento em que a manutenção será realizada. Os 

resultados obtidos são bastante promissores, sobretudo para o 

Caso II, o qual pode ser considerado complexo, envolvendo 

um espaço de soluções combinatoriamente explosivo.  
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