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Abstract -To ensure proper functioning of power systems it is 

essential that the spinning reserve levels be carefully dimen-

sioned. This paper presents a new methodology to determine the 

ideal amounts of spinning reserve in function of different load 

levels and weather seasons of the year, considering long-term 

planning horizons. The central idea is to size the reserve levels for 

each load profile, taking into account the fluctuation of power 

from renewable sources of energy. To reach the proposed objec-

tives, the costs associated with the energy not supplied and the 

spinning reserve costs required to maintain acceptable reliability 

indices are estimated through sequential Monte Carlo simulation 

(SMCS), which is incorporated into the genetic algorithm (GA) to 

provide the necessary information for the evaluation of each 

possible solution. The methodology is applied in three test sys-

tems: IEEE RTS96, IEEE RTS96H and IEEE RTS96HW. 

 
Index Terms – Generating reliability, Genetic Algorithm, 

Monte Carlo simulation, Renewable sources, Spinning reserve. 

I.  INTRODUÇÃO 

M sistema elétrico de potência possui a finalidade de 

garantir, da forma mais econômica possível, o suprimen-

to de energia elétrica de seus consumidores, respeitando níveis 

aceitáveis de qualidade e continuidade do serviço prestado. No 

entanto, os componentes constituintes do sistema, tais como 

geradores, transformadores e linhas de transmissão estão sujei-

tos a falhas de operação podendo, assim, acarretar em distúr-

bios e interrupções no fornecimento da energia [1]. Outros 

fatores que podem afetar a continuidade e qualidade do servi-

ço são as manutenções dos equipamentos, a indisponibilidade 

dos recursos energéticos e elevações na demanda dos consu-

midores [2]. 

Para minimizar os efeitos das incertezas associadas ao for-

necimento de energia elétrica, mantém-se uma determinada 

margem de geração acima da demanda prevista. Essa margem 

é denominada como reserva de geração e pode ser conceitual-

mente dividida em reserva de capacidade estática e operativa. 

O correto dimensionamento de ambas é, então, fundamental 
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para que um sistema elétrico desempenhe sua função de forma 

adequada [1]. Este artigo aborda o dimensionamento dos ní-

veis de reserva operativa, especificamente a parcela denomi-

nada como reserva girante. Esta parcela é responsável por 

cobrir a perda de unidades sincronizadas ou a ocorrência de 

qualquer distúrbio inesperado que ocasione déficit de geração. 

Para dimensionar os montantes apropriados de reserva gi-

rante, é necessário empregar metodologias capazes de avaliar 

a confiabilidade de diversas configurações do sistema e os 

custos inerentes a seus respectivos funcionamentos. Desta 

forma, seleciona-se, dentre as configurações analisadas, a mais 

adequada para mitigar o risco de não suprimento da demanda. 

Esta escolha deve considerar, entretanto, um equilíbrio entre 

os benefícios de um sistema confiável e os custos adicionais 

para obtê-lo [3]. 

O uso de métodos probabilísticos é bastante difundido neste 

processo de dimensionamento. Isto se deve, principalmente, 

pela capacidade destes métodos em lidar com a extensa quan-

tidade de variáveis aleatórias envolvidas nos sistemas de po-

tência (e.g., taxa de falha, erros de previsão de demanda, etc.). 

Embora essas metodologias tenham trazido contribuições 

importantes para a área, verifica-se que elas são, em sua maio-

ria, baseadas no método PJM [4], o qual é adequado somente 

para análises de curto prazo (e.g., algumas horas à frente), 

quando os operadores conhecem a priori a configuração de 

geradores disponíveis para atender a carga. 

Com o aumento da participação das fontes de origem reno-

vável na matriz energética, sobretudo as intermitentes, o di-

mensionamento da reserva girante é mais adequadamente 

realizado em horizontes de longo prazo, conforme abordado 

em [5] e [6]. O impacto da inserção destas fontes nos níveis de 

reserva girante ainda é fonte de preocupação para os operado-

res e desperta a atenção de pesquisadores em busca de novas 

metodologias para a determinação ótima dos requisitos de 

reserva girante [7]-[9]. 

As metodologias propostas em [5] e [6] utilizam a simula-

ção Monte Carlo sequencial (SMCS), para avaliar, a longo 

prazo, a reserva girante de sistemas de geração. Entretanto, é 

adotado um único montante de reserva para todo o período de 

análise. Esse procedimento pode nem sempre produzir solu-

ções satisfatórias, pois não é possível saber se o montante de 

reserva especificado é ideal para todas as situações operativas 

do sistema. Sendo assim, torna-se conveniente utilizar técnicas 

de otimização para determinar os montantes de reserva apro-
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priados para diversas condições em que o sistema pode operar. 

Neste contexto, o presente artigo propõe uma nova metodolo-

gia, a qual utiliza um algoritmo genético (AG) para determinar 

os montantes ideais de reserva girante, assim como a melhor 

ordem de despacho das unidades geradoras, em função de 

diferentes patamares da carga (e.g., leve, média e pesada) e 

das estações do ano. O objetivo principal consiste em definir 

os requisitos de reserva adequados para cada perfil de carga, 

levando em consideração a flutuação de potência das fontes 

renováveis, as quais dependem dos recursos energéticos (e.g., 

água e vento) que variam ao longo do ano devido, principal-

mente, às alterações climáticas. 

II.  METODOLOGIA 

A.  Confiabilidade da Geração 

 

Nos estudos de confiabilidade de sistemas de geração, con-

sidera-se que toda a geração e toda a carga do sistema estão 

concentradas em uma única barra, conforme a Fig. 1. Isto 

significa supor que não existem restrições de transporte de 

energia e que as linhas de transmissão são totalmente confiá-

veis. Deste modo, o desempenho do sistema é quantificado por 

índices de confiabilidade obtidos pela comparação entre a 

geração disponível e a carga momentânea. 
 

 
 

Fig. 1.  Modelo do Sistema Elétrico em Barra Única. 

 

A metodologia básica para a obtenção dos índices de confi-

abilidade consiste na construção de modelos matemáticos que 

representem, adequadamente, os comportamentos da geração e 

da carga do sistema. As unidades geradoras, por exemplo, são 

normalmente representadas por um modelo Markoviano de 

dois estados, conforme a Fig. 2. 
 

 
 

Fig. 2.  Modelo de Markov com dois Estados. 

 

Modeladas desta forma, as unidades podem estar disponí-

veis (estado de Sucesso) ou indisponíveis (estado de Falha). 

Estes dois estados operacionais interagem entre si através de 

taxas de falha e reparo, as quais são representadas por λ e μ, 

respectivamente. As probabilidades de ocorrência dos estados 

operacionais, assim como o tempo de permanência e a fre-

quência de entrada ou saída desses estados, podem ser calcu-

ladas através dos parâmetros λ e μ. 

No entanto, algumas unidades podem funcionar em estados 

de capacidade de geração intermediária. Nestes casos, utili-

zam-se modelos de Markov com múltiplos estados, que são 

descritos em termos das taxas de transição entre todos estados 

considerados. O emprego de modelos Markovianos com múl-

tiplos estados também pode ser utilizado para representar as 

variações da carga ao longo do período em análise [2]. 

Neste trabalho, o modelo de Markov da Fig. 2 é utilizado 

para representar o processo de falha/reparo das unidades gera-

doras de origem térmica e hidráulica. A potência disponível 

das centrais hidrelétricas, entretanto, sofre flutuações em fun-

ção da disponibilidade de água em seus reservatórios. O vo-

lume armazenado nestes reservatórios varia em função das 

condições hidrológicas, de políticas de coordenação hidrotér-

mica e gerenciamento da água. Sendo assim, considerou-se 

que a capacidade disponível é proporcional a um volume mé-

dio mensal armazenado. Deste modo, as centrais hidrelétricas 

têm suas capacidades alteradas mensalmente em função das 

condições de armazenamento de seus reservatórios. Estas 

centrais estão agrupadas por aproveitamento, sendo que cada 

aproveitamento é modelado por séries hidrológicas contendo 

valores percentuais referentes à média mensal dos volumes 

armazenados nos respectivos reservatórios [2]. 

Os parques de geração eólica são, na maioria das vezes, 

compostos por conjuntos de dezenas de aerogeradores com 

características idênticas. Atualmente, a potência dos aerogera-

dores em operação varia em torno de 2 MW, havendo registros 

de unidades offshore com até 8 MW [10]. A fim de simplificar 

a representação dessas unidades, elas são agrupadas e modela-

das por uma unidade equivalente, a qual pode ser representada 

por um modelo Markoviano com múltiplos estados, conforme 

a Fig. 3 [2]. 
 

 
 

Fig. 3.  Modelo de Markov para as centrais eólicas. 

 

Cada aerogerador do parque de geração é representado por 

um modelo de Markov com dois estados. Para cada parque 

eólico especificam-se os valores típicos de taxa de falha, tem-

po médio de reparo e a potência nominal por unidade gerado-

ra. Na Fig. 3, Cj representa a capacidade disponível associada 

ao estado j da unidade equivalente, e N é o número de unida-

des presentes na central. A capacidade disponível em cada 

estado j da unidade equivalente é obtida por (1). 
 

  L,,2,1,0jcomPjNC nj   (1) 

 

Em que Pn representa a potência nominal de cada unidade. 

A probabilidade associada a cada um dos estados é obtida por 

meio de uma distribuição binomial, tal como se mostra em (2). 
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O primeiro termo de (2) representa o número de combina-

ções para a ocorrência de j unidades indisponíveis. Já o parâ-

metro q equivale à taxa de saída forçada das unidades. 

Para um parque que contém N unidades geradoras, a unida-

de equivalente teria N+1 estados, caso nenhum controle sobre 

o número de estados fosse exercido. Sabendo que nas centrais 

pode haver um número elevado de unidades, é razoável que 

seja feito o controle do número máximo de estados. Sendo 

assim, os estados são truncados quando a contribuição da 

probabilidade associada ao j-ésimo estado na probabilidade 

acumulada é menor que uma tolerância desejada. À medida 

que o número de unidades indisponíveis aumenta os estados 

tornam-se cada vez menos prováveis. Portanto, é aceitável que 

o número de estados seja truncado sem que a precisão do 

modelo seja prejudicada. 

A potência produzida por um aerogerador varia continua-

mente ao longo do tempo, devido, principalmente, à influência 

meteorológica. As variações ocorrem em todas as escalas de 

tempo: segundos, minutos, horas, dias, meses e estações do 

ano. No entanto, estas variações são periódicas e previsíveis. 

Neste trabalho, para simular a influência da disponibilidade da 

energia primária, são utilizadas séries históricas [5]. Primei-

ramente, as centrais eólicas são separadas por região geográfi-

ca. Para cada região é fornecido um conjunto de séries históri-

cas referentes à potência média horária, em valor percentual, 

produzida por uma usina de geração eólica. Desse modo, é 

possível reproduzir, de forma aproximada, a flutuação sazonal 

da potência eólica, bem como as incertezas de longo prazo. 

Por fim, as variações da carga são modeladas a partir de 

uma curva anual, com pontos horários, que representam a 

demanda prevista para cada hora do ano.  

Uma vez estabelecidos os modelos da geração e da carga, 

os estados operativos do sistema podem ser amostrados, sendo 

identificados os respectivos níveis de reserva de geração. De 

maneira geral, estes estados podem ser negativos ou positivos. 

Se um estado de reserva é negativo, pode-se dizer que o siste-

ma está em uma condição em que a carga excede a capacidade 

disponível e descreve, portanto, uma situação de falha. Sendo 

assim, um estado em que a reserva é positiva significa uma 

situação de sucesso para o sistema, pois este apresenta carga 

menor que a capacidade disponível de geração. 

Os índices tradicionalmente calculados na análise de confi-

abilidade de sistemas de geração são obtidos a partir das pro-

babilidades e frequências associadas aos estados de falha do 

sistema, ou seja, estados de reserva negativa. Alguns dos prin-

cipais índices de confiabilidade são: a LOLE (Loss of load 

expectation), a EENS (Expected energy not supplied), a LOLF 

(Loss of load frequency) e a LOLC (Loss of load cost). Este 

último avalia os custos que as interrupções do sistema geram 

para a sociedade, usualmente em unidade monetária por ano 

(e.g., $/ano). 

Técnicas analíticas e de simulação estocástica são ampla-

mente utilizadas para avaliar os índices de confiabilidade. Os 

métodos de simulação Monte Carlo são mais atrativos para 

avaliar sistemas de médio e grande porte. Além de apresenta-

rem um esforço computacional menor, tais métodos realizam 

sucessivos experimentos computacionais que descrevem, de 

forma mais coerente, o comportamento operativo do sistema 

[1]. Devem-se considerar, para tal, as variações na carga e a 

ocorrência de eventos aleatórios que afetam a capacidade 

disponível de geração (e.g., falha de equipamentos, indisponi-

bilidade de recursos energéticos, etc.). 

De maneira geral as técnicas de simulação Monte Carlo 

podem ser divididas em: sequencial e não-sequencial. Na 

simulação Monte Carlo não-sequencial os estados operativos 

do sistema são amostrados sem preocupar-se com a ordem de 

ocorrência dos mesmos. Na simulação Monte Carlo sequencial 

(SMCS) os estados são amostrados sequencialmente no tem-

po, o que permite reproduzir, com precisão, a evolução crono-

lógica dos estados do sistema, a qual é determinante para uma 

análise de longo prazo da reserva girante [2]. 
 

B.  Simulação Monte Carlo Sequencial 

 

Na SMCS, são simuladas várias séries sintéticas, que são 

responsáveis por estabelecer a evolução dos estados operativos 

do sistema em um determinado intervalo de tempo (e.g., um 

ano). Após a avaliação de cada série sintética (yk) amostrada, 

os índices de confiabilidade são estimados por meio do valor 

esperado ( ̃) da média amostral de funções teste, específicas 

para cada índice, como mostrado em (3). 
 

   



NY

1k

kyF
NY

1
FE

~
 (3) 

 

Na Equação 3, NY representa o número de séries sintéticas 

simuladas (e.g., anos) e F( ) é a função teste específica para 

avaliar cada índice da série yk. 

Durante a simulação, a capacidade de geração deve ser 

comparada com a carga a cada instante de tempo e, caso a 

reserva de geração seja negativa, as funções teste devem ser 

atualizadas. A incerteza da estimativa de cada índice é repre-

sentada por um coeficiente de variação β, calculado por (4), 

que é frequentemente utilizado para verificar a convergência 

do processo de simulação [2]. 
 

%100
)F(E

~
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  (4) 

 

Em que  ̃( ̃   ) é a variância amostral do valor esperado 

( ̃) da função  . 
 

C.  Avaliação da Reserva Girante a Médio e Longo Prazo 

 

Na avaliação tradicional da reserva girante, a curto prazo, o 

operador parte do princípio de que, no início do intervalo de 

tempo considerado para análise, são conhecidas as unidades 

geradoras disponíveis e suas respectivas capacidades momen-

tâneas. Por outro lado, num horizonte de médio a longo prazo, 
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o operador não sabe exatamente quais unidades estarão dispo-

níveis a cada instante, assim como quais serão as capacidades 

das unidades renováveis. Sendo assim, a análise de risco deve 

levar em consideração a evolução cronológica do sistema.  

No modelo proposto neste trabalho, a cada instante de tem-

po t, programa-se a geração disponível para atender à carga e 

aos requisitos de reserva da próxima hora, assumindo-se que 

esse é o tempo médio de sincronização das unidades gerado-

ras, as quais são sincronizadas seguindo ordens de mérito pré-

estabelecidas. 

Os índices de confiabilidade da reserva girante são obtidos 

por meio da comparação da capacidade de geração sincroniza-

da com a carga, conforme mostra a Equação (5). 
 

0)()(  tDt
sinc

P  (5) 

 

O termo Psinc(t) representa o montante de geração sincroni-

zada, tanto para o atendimento da carga quanto para a compo-

sição da reserva girante e D(t) representa a demanda no instan-

te t. Com base em (5), os índices de confiabilidade para a 

reserva girante são estimados, utilizando-se as funções teste 

apropriadas. A título de ilustração, as Equações (6) e (7) apre-

sentam as funções teste utilizadas para estimar a LOLE e 

EENS, respectivamente.  
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Em (6) e (7), o termo    equivale ao intervalo de tempo en-

tre o instante de análise e o instante precedente; e o termo 

       representa o montante de corte de carga devido à insu-

ficiência de geração sincronizada. 

Para estimar a LOLC, deve-se multiplicar o montante espe-

rado de energia não suprida por um custo unitário médio de 

interrupção. 

 

D.  Otimização via Algoritmo Genético 

 
Dentre as diversas técnicas de otimização encontradas na 

literatura, pode-se destacar o algoritmo genético pela capaci-

dade de solucionar problemas de otimização complexos, os 

quais muitas vezes envolvem uma grande quantidade de vari-

áveis. Trata-se de uma técnica meta-heurística de otimização 

baseada em mecanismos de evolução natural e de genética. 

Em um AG as variáveis do problema são representadas como 

genes em um cromossomo, também denominado como indiví-

duo. Com base nesta definição, cria-se uma população de 

possíveis soluções, ou seja, um conjunto de indivíduos que 

evolui de acordo com operadores probabilísticos concebidos a 

partir de conceitos biológicos. Deste modo, existe uma ten-

dência de que os indivíduos representem soluções cada vez 

melhores à medida que o processo avança [11]. 

O processo de evolução começa com a criação de uma po-

pulação inicial composta por Np indivíduos. O desempenho de 

cada indivíduo é avaliado com base em uma função de apti-

dão, referida na literatura como função fitness, que indica 

quanto a solução representada por este indivíduo é boa em 

relação às demais soluções da população. Aos indivíduos, é 

dada a oportunidade de reprodução por meio de critérios de 

seleção, sendo que os indivíduos melhor avaliados possuem 

uma maior probabilidade de serem os progenitores da geração 

seguinte. A partir deste ponto, os indivíduos selecionados 

sofrem modificações, mediante operadores de cruzamento, no 

qual as informações estruturais de soluções existentes são 

combinadas a fim de gerar novas soluções; e de mutação, 

processo pelo qual algumas alterações aleatórias podem acon-

tecer nas soluções geradas. 

Este processo se repete até que algum critério de parada se-

ja atingido. Abordagens comuns definem este parâmetro pelo 

limite de tempo, pela quantidade de avaliações das soluções 

ou por alguma propriedade atingida pela população. Quando o 

algoritmo termina, se pode garantir que a solução por ele for-

necida é a melhor entre todas as soluções encontradas durante 

o processo iterativo. Neste trabalho, o algoritmo genético foi 

desenvolvido tendo por base o modelo proposto em [11].  

 

E.  Algoritmo Proposto 

 

Com o intuito de determinar os montantes apropriados de 

reserva girante de sistemas de geração, tendo em mente um 

horizonte de planejamento de longo prazo, a metodologia 

proposta neste artigo faz uso de um AG. Este algoritmo é 

utilizado em conjunto com uma SMCS, que é responsável por 

calcular os índices de confiabilidade do sistema em análise, os 

quais compõem a função objetivo a ser otimizada. Nesta fun-

ção são considerados: o custo da energia esperada não suprida 

(LOLC), o custo da reserva girante (ERC), e uma penalidade 

de violação do índice LOLE (PLOLE), como mostrado em (8). 
 

       xPxERCxLOLCxf LOLE  (8) 

 

A penalidade PLOLE existe para que a solução resultante 

possua um valor de LOLE inferior a um limite estabelecido 

como máximo o que, em outras palavras, se refere a um grau 

de confiabilidade que não deve ser violado. O indivíduo x que 

resultar no menor valor para a função f(x) será a solução ótima 

do problema. As variáveis deste indivíduo equivalem aos 

montantes de reserva girante que, nesta metodologia, são as-

sociados a diferentes níveis de carga do sistema. Sendo assim, 

os níveis de carga do sistema foram definidos em função de 

sua respectiva carga pico, de modo que entre 0 e 50% da carga 

pico considera-se como nível leve, entre 50 e 70% como mé-

dio e acima de 70% como pesado. 

Além disto, para considerar as flutuações de potência das 

fontes renováveis de energia, os montantes de reserva estão 

também associados às estações climáticas do ano. Os indiví-

duos do AG seriam compostos, portanto, por doze variáveis 

reais, sendo uma para cada montante de reserva associado a 

um nível de carga (leve, média ou pesada), considerando-se as 
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quatro estações do ano (verão, outono, inverno e primavera). 

Entretanto, a SMCS possibilita a estimação dos índices de 

confiabilidade de acordo com cada estação e patamar de carga. 

Sendo assim, se não houver dependência entre os montantes 

de reserva, é mais apropriado implementar uma ferramenta 

computacional que executa paralelamente vários AGs, um 

para cada situação, visto que o esforço computacional para 

otimizar indivíduos com menos variáveis é significantemente 

reduzido. 

Não existe, na prática, nenhuma dependência entre os mon-

tantes de reserva para diferentes estações do ano. Entretanto, 

para diferentes patamares de carga dentro de uma mesma 

estação, existe determinada dependência quando ocorrem 

transições de aumento ou redução da carga, pois o sistema 

pode não se adequar a uma mudança súbita de reserva girante 

requerida. Este fato se agrava quando existe, para as máquinas 

postas em funcionamento, um tempo mínimo de operação (Up 

Time) a ser empregado. 

Tendo em vista os pontos apresentados, propõe-se a utiliza-

ção de uma ferramenta capaz de realizar paralelamente quatro 

AGs, um para cada estação do ano. Cada AG tem sua função 

objetivo definida por (8) e busca estimar os melhores níveis de 

reserva para cada patamar de carga de cada estação. Além 

disto, outra condição abordada neste artigo é o efeito de dife-

rentes ordens de mérito na programação das unidades gerado-

ras, o que inclui mais uma variável no problema a ser otimiza-

do. Os indivíduos do algoritmo proposto são, portanto, repre-

sentados por quatro genes, conforme mostra a Fig. 4. Os três 

primeiros genes são utilizados para armazenar os montantes 

mínimos de reserva associados aos níveis de carga adotados. 

Já o quarto gene contém a ordem de mérito a ser utilizada na 

programação das unidades geradoras. 
 

 
 

Fig. 4.  Representação de um Indivíduo do Algoritmo Proposto. 

 

Na Fig. 4, RL 
Est.

, RM 
Est.

 e RP 
Est.

 representam, respectiva-

mente, os montantes de reserva especificados para as cargas 

leves, médias e pesadas, considerando-se a estação do ano 

(Est.). OM 
Est.

 representa a ordem de mérito a ser adotada nesta 

mesma estação. A estrutura básica do algoritmo proposto está 

ilustrada pela Fig. 5. 
 

 
 

Fig. 5.  Estrutura do Algoritmo Proposto. 

De acordo com a Fig. 5, a SMCS é incluída no AG para 

fornecer, à função de aptidão, informações referentes aos 

índices de confiabilidade de cada indivíduo. Esta SMCS se-

gue, de acordo com [6], os seguintes passos: 
 

i) inicie o contador de ano, ou seja, NY = 1; 

ii) amostre os estados iniciais das unidades geradoras e os 

respectivos tempos de permanência; 

iii) amostre as séries hidrológicas e eólicas; 

iv) identifique o menor intervalo de tempo em que ocorre 

uma transição de estado do sistema (tmin); 

v) programe a geração disponível seguindo a ordem de 

mérito e os critérios de reserva. Calcule, em seguida, o 

montante de geração sincronizada; 

vi) compare a geração sincronizada com a carga do siste-

ma; 

vii) calcule as funções teste para cada índice; 

viii) se tmin<T (e.g., T = 8760 horas), vá para o passo (ix); 

senão vá para o passo (x); 

ix) realize a mudança de estado do elemento correspon-

dente ao tmin, atualize o tempo de residência desse ele-

mento e retorne ao passo (iv); 

x) atualize o contador de anos (NY = NY + 1), estime os 

índices desejados e atualize os coeficientes de varia-

ção. Se β é menor ou igual à tolerância desejada, pare o 

processo, caso contrário retorne ao passo (ii). 
 

Na metodologia proposta neste artigo, diferentemente de 

[6], durante a execução do passo (v) deve-se observar o pata-

mar de carga momentâneo, a estação do ano correspondente e 

a ordem de mérito a ser utilizada. Isto é feito para que a gera-

ção seja sincronizada em função do montante de reserva e 

ordem de mérito especificada para estas condições. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A metodologia proposta foi implementada em um compila-

dor Visual Fortran da Intel, versão 11.0, e as simulações, refe-

rentes aos estudos realizados, foram executadas em um com-

putador equipado com processador Intel Core i7 de 3,10 GHz. 

Tais estudos envolveram análises de três sistemas testes: IEEE 

RTS96 [12], IEEE RTS96H e IEEE RTS96HW. Os dois últi-

mos sistemas são configurações derivadas do sistema IEEE 

RTS-96 para contemplar as flutuações da potência hidráulica 

(IEEE RTS96H) e, além disso, os impactos decorrentes da 

elevada penetração de parques de geração eólica (IEEE 

RTS96HW). 

Os índices de confiabilidade, para cada indivíduo do AG, 

foram calculados por meio de uma SMCS cujo critério de 

parada foi especificado por um coeficiente β menor ou igual a 

5%. Em todas as simulações, o índice LOLC foi obtido consi-

derando-se um custo médio de mil dólares para cada MWh 

não suprido. Para o custo referente à reserva girante disponibi-

lizada, utilizou-se um custo equivalente a 10% do custo de 

produção das unidades geradoras sincronizadas, cujos valores 

são especificados de acordo com os dados de cada sistema. 

Por fim, o valor limite da LOLE foi estabelecido em 3,0 horas 

para cada estação do ano, sendo que valores acima desse limi-
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te são considerados inviáveis, do ponto de vista da confiabili-

dade, e devem ser penalizados por uma taxa de 10
9
 $ para cada 

hora acima do limite. 

Os parâmetros do algoritmo genético, tais como o número 

de indivíduos e passo de mutação, foram testados, por meio de 

simulações, com o intuito de verificar um ajuste capaz de 

garantir a convergência do algoritmo com viabilidade compu-

tacional. Após a realização dos testes, utilizaram-se, para to-

dos os estudos de caso, populações compostas por 25 indiví-

duos. Estes indivíduos foram criados, de forma aleatória, den-

tro de um espaço de busca definido em torno (100 MW para 

menos e 60 MW para mais) de uma solução previamente en-

contrada ao aplicar uma condição mais restrita/simples ao 

problema. Esta condição é dada por montantes fixos de reser-

va e a utilização de uma única ordem de mérito ao longo de 

todo o ano. Durante o processo de execução do algoritmo, as 

novas populações são obtidas pelas operações que caracteri-

zam o AG, utilizando-se um passo de mutação de 20 MW. 

Embora os indivíduos sejam representados por números re-

ais, os montantes de reserva foram discretizados para os nú-

meros inteiros, múltiplos de 5 MW, mais próximos. Isto foi 

feito para tornar os valores de reserva mais coerentes com os 

montantes que seriam adotados na prática. Para o presente 

estudo, seis ordens de mérito foram elaboradas, sendo que 

cada uma delas pode ser adotada em qualquer estação do ano. 

Após a aplicação dos mecanismos de cruzamento e mutação, 

os valores obtidos para as ordens de mérito são arredondados 

para números inteiros entre 1 e 6, de modo a indicar a ordem 

escolhida. A execução do algoritmo implementado se encerra 

com base na estagnação dos valores da função objetivo que, 

neste caso, foi definida como critério de parada quando a ava-

liação do melhor indivíduo se repete por 10 gerações seguidas. 

Foram avaliadas, para cada sistema teste, condições nas 

quais o tempo mínimo que as unidades geradoras devem per-

manecer em operação, Up Time, sofreu modificações. Ao 

todo, foram quatro condições avaliadas, sendo que os tempos 

considerados foram: 0, 1, 2 e 3 horas. Para cada uma destas 

condições, inicialmente foi realizada uma busca do montante 

de reserva e ordem de mérito que apresenta o melhor desem-

penho, de acordo com (8), considerando-se um único valor de 

reserva e de ordem de mérito para todo o período do ano. Com 

estes dados, é possível realizar comparações para verificar se 

diferentes montantes de reserva e ordens de mérito para as 

diversas condições do sistema (e.g., patamar de carga e esta-

ção do ano) apresentam soluções verdadeiramente satisfató-

rias. Além disto, assim como citado anteriormente, o espaço 

de busca de soluções utilizado pelo AG é delimitado em torno 

do montante encontrado. Os indivíduos mais bem avaliados, 

para cada estação, foram organizados para descrever as melho-

res soluções de cada condição dos sistemas em análise. 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta ao 

sistema teste IEEE RTS96 estão apresentadas nas Tabelas I e 

II. Estas tabelas apresentam os níveis de reserva, em MW, 

associados a cada patamar de carga (e.g., CL - carga leve, CM 

- carga média e CP - carga pesada) para as quatro estações do 

ano. As soluções SolUT0, SolUT1, SolUT2 e SolUT3 representam, 

respectivamente, as soluções ótimas encontradas ao considerar 

valores de Up Time iguais a zero, uma, duas e três horas. Adi-

cionalmente, a Tabela II mostra o tempo de simulação, gasto 

pela execução da ferramenta computacional, para cada condi-

ção avaliada. 

Para todas as condições do sistema IEEE RTS96, o mon-

tante fixo de reserva com melhor desempenho foi de 360 MW, 

combinado com a ordem de mérito de número 1. Todas as 

soluções encontradas utilizam esta mesma ordem de mérito 

que, para todas as estações, se mostra mais apropriada que as 

demais. O principal motivo, que torna esta ordem mais vanta-

josa, se deve ao fato de que a lista foi elaborada para que uni-

dades de baixa potência estejam posicionadas nos limiares de 

transição entre os níveis de carga. Deste modo, o montante de 

reserva girante disponibilizado fica mais próximo do valor 

mínimo dimensionado, o que requer menos custo. 
 

TABELA I 

RESULTADOS PARA IEEE RTS96 - VERÃO E OUTONO 
 

Solução 
Verão Outono 

CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 350 350 370 285 380 370 

SolUT1 310 350 395 320 360 390 

SolUT2 335 335 375 340 375 345 

SolUT3 335 330 395 340 340 410 
 

TABELA II 

RESULTADOS PARA IEEE RTS96 – INVERNO E PRIMAVERA 
 

Solução 
Inverno Primavera Tempo 

[min.] CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 285 380 370 285 375 380 190 

SolUT1 355 340 380 350 360 370 176 

SolUT2 330 330 395 325 340 385 127 

SolUT3 355 330 370 335 340 375 154 
 

Os índices anuais utilizados para compor a função objetivo 

de cada solução, os respectivos valores de (f) e o desempenho 

obtido ao se utilizar um montante de reserva fixo de 360 MW 

e ordem de mérito de número 1 (fFIXO), estão descritos na Ta-

bela III. O sobrescrito “SPIN” indica que os termos estão 

relacionados à reserva girante e os coeficientes de incerteza β 

estão apresentados, entre parênteses, abaixo de cada índice. 

Vale ressaltar que nenhuma das soluções obtidas, tanto para 

o IEEE RTS96, quanto para os demais sistemas, apresentou 

violação para o limite do índice LOLE. 
 

TABELA III 

ÍNDICES PARA O SISTEMA IEEE RTS96 
 

Solução 
LOLESPIN 

(h/ano) 

LOLCSPIN 
(10

6
$/ano) 

 ERCSPIN  

(10
6
$/ano) 

f 

(10
6
$/ano) 

fFIXO 

(10
6
$/ano) 

SolUT0 
10,3958 1,3848  4,5665 

5,9513 6,1198 
(1,9%) (4,6%) (0,1%) 

SolUT1 
9,7556 1,3108 4,5934 

5,9042 6,1311 
(1,7%) (4,3%) (0,1%) 

SolUT2 
11,0657 1,4098 4,5101 

5,9199 6,1462 
(1,5%) (4,3%) (0,1%) 

SolUT3 
10,6607 1,4023 4,5272 

5,9295 6,1421 
(1,5%) (4,4%) (0,1%) 
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Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta ao 

sistema IEEE RTS96H estão apresentados nas Tabelas IV e V. 

Para todas as condições deste sistema, o montante fixo de 

reserva com melhor desempenho foi de 375 MW, combinado 

com a ordem de mérito de número 1. Todas as soluções en-

contradas utilizam esta mesma ordem de mérito que, para 

todas as estações, se mostra mais apropriada que as demais. 

Esta ordem é mais vantajosa pelo mesmo motivo discutido ao 

considerar o sistema IEEE RTS-96, visto que a flutuação de 

potência hidráulica é dada somente pelo uso de séries hidroló-

gicas, as quais produzem eventuais diminuições da capacidade 

de potência hidráulica. Portanto, não há alteração das unidades 

geradoras e nem de suas respectivas posições nas listas de 

mérito elaboradas.  
 

TABELA IV 

RESULTADOS PARA IEEE RTS96H - VERÃO E OUTONO 
 

Solução 
Verão Outono 

CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 325 360 360 355 385 370 

SolUT1 335 350 360 345 395 360 

SolUT2 325 350 365 335 355 390 

SolUT3 330 330 395 305 385 380 
 

TABELA V 
RESULTADOS PARA IEEE RTS96H – INVERNO E PRIMAVERA 

 

Solução 
Inverno Primavera Tempo 

[min.] CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 370 365 355 360 350 355 185 

SolUT1 350 350 380 370 350 350 247 

SolUT2 340 345 370 350 325 385 241 

SolUT3 350 355 355 315 345 385 174 
 

Pode-se notar um leve aumento no tempo de simulação do 

sistema IEEE RTS96H em comparação com o IEEE RTS96. 

Isto se deve a amostragem necessária para levar em considera-

ção os efeitos das séries hidrológicas. Os índices anuais de 

confiabilidade obtidos estão descritos na Tabela VI. 
 

TABELA VI 

ÍNDICES PARA O SISTEMA IEEE RTS96H 

 

Solução 
LOLESPIN 

(h/ano) 

LOLCSPIN 
(10

6
$/ano) 

 ERCSPIN  

(10
6
$/ano) 

f 

(10
6
$/ano) 

fFIXO 

(10
6
$/ano) 

SolUT0 
10,9866 1,2983 4,8432 

6,1416 6,3636 
(2,1%) (4,6%) (0,1%) 

SolUT1 
10,8431 1,3776 4,8311 

6,2087 6,4734 
(2,0%) (4,6%) (0,1%) 

SolUT2 
11,5691 1,4531 4,7612 

6,2143 6,4689 
(1,9%) (4,5%) (0,1%) 

SolUT3 
11,3289 1,4654 4,7722 

6,2375 6,4741 
(2,0%) (4,3%) (0,1%) 

 

Os resultados obtidos ao aplicar a metodologia proposta 

ao sistema teste IEEE RTS96HW estão apresentados nas Ta-

belas VII e VIII. Para todas as condições deste sistema, o 

montante fixo de reserva com melhor desempenho foi de 350 

MW, combinado com a ordem de mérito de número 4. Na 

caracterização deste sistema, uma das unidades térmicas do 

sistema IEEE RTS-96 é substituída por diversos aerogerado-

res. Com isto, todas as ordens de mérito sofreram modifica-

ções de modo que as unidades eólicas foram alocadas no iní-

cio de cada lista. Sendo assim, as unidades destinadas para 

compor a reserva girante são influenciadas diretamente pelas 

flutuações de potência eólica, decorrentes das variações de 

vento. Uma vez que o cenário de produção é favorável, uma 

quantidade elevada de potência eólica é disponibilizada, o que 

faz com que unidades mais distantes do final das listas de 

mérito sejam utilizadas na composição da reserva girante. 

Caso contrário, pouca geração eólica é disponibilizada e uni-

dades mais próximas do final das listas são utilizadas nesta 

composição. Isto resultou na alteração da ordem de mérito 

mais vantajosa. Além disso, em algumas soluções, tais como a 

SolUT3, a ordem de mérito de número 3 é utilizada para as 

estações outono e inverno, o que demonstra a viabilidade de 

utilizar ordens de mérito diferentes ao longo de um ano, quan-

do se eleva a participação de fontes renováveis intermitentes. 
 

TABELA VII 

RESULTADOS PARA IEEE RTS96HW - VERÃO E OUTONO 
 

Solução 
Verão Outono 

CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 320 365 330 300 350 370 

SolUT1 315 360 330 310 335 395 

SolUT2 315 360 330 310 355 375 

SolUT3 310 360 330 315 320 355 
 

TABELA VIII 
RESULTADOS PARA IEEE RTS96HW – INVERNO E PRIMAVERA 

 

Solução 
Inverno Primavera Tempo 

[min.] CL CM CP CL CM CP 

SolUT0 320 355 340 330 370 325 267 

SolUT1 320 360 360 315 345 370 365 

SolUT2 325 370 330 335 370 325 485 

SolUT3 305 365 325 330 370 325 302 
 

Nota-se que o esforço computacional é aumentado conside-

ravelmente nas simulações do sistema IEEE RTS96HW. Este 

fato é decorrente, além da amostragem das séries hidrológicas 

e eólicas, do aumento significativo da quantidade de estados a 

serem analisados a cada ano da SMCS, dado pela inserção de 

uma elevada quantidade de unidades eólicas. Os índices anuais 

de confiabilidade obtidos estão descritos na Tabela IX. 
 

TABELA IX 
ÍNDICES PARA O SISTEMA IEEE RTS96HW 

 

Solução 
LOLESPIN 

(h/ano) 

LOLCSPIN 
(10

6
$/ano) 

 ERCSPIN  

(10
6
$/ano) 

f 

(10
6
$/ano) 

fFIXO 

(10
6
$/ano) 

SolUT0 
11,3521 0,8939 9,8392 

10,7331 10,9508 
(2,0%) (5,0%) (0,3%) 

SolUT1 
11,2932 0,9191 9,9423 

10,8614 11,1179 
(1,6%) (4,2%) (0,2%) 

SolUT2 
11,0731 0,9594 9,9384 

10,8978 11,0515 
(1,6%) (4,6%) (0,2%) 

SolUT3 
11,0728 0,9609 9,9987 

10,9596 11,1764 
(1,7%) (4,4%) (0,2%) 
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Ao analisar os índices de confiabilidade obtidos, pode ser 

observado que todas as soluções, fornecidas pelas execuções 

da ferramenta computacional, se mostraram superiores, do 

ponto de visto econômico, que as situações em que um mon-

tante fixo de reserva e uma única ordem de mérito são especi-

ficados para todo o período de análise. Destaca-se que o sis-

tema IEEE RTS96H necessita, em geral, de montantes de 

reserva girante maiores que os do sistema IEEE RTS96, pois é 

necessário cobrir as flutuações da capacidade de potência 

hidráulica. Contrariamente, para o IEEE RTS96HW níveis 

menores de reserva são requeridos, apesar de sofrer impacto 

de séries eólicas. Embora possa parecer estranho, este compor-

tamento está coerente, uma vez que a inserção de elevada 

parcela de geração eólica torna o sistema mais confiável. Isto 

ocorre porque uma unidade termelétrica de 350 MW foi subs-

tituída por 763 unidades eólicas de 2 MW. Logo, mesmo com 

a flutuação de vento, a probabilidade de ocorrer um déficit de 

350 MW por indisponibilidade das unidades eólicas é bem 

menor que a probabilidade de ocorrer um déficit de 350 MW 

por indisponibilidade da termelétrica. 

Percebe-se, ainda, que apesar da diminuição dos níveis de 

reserva requeridos, o sistema IEEE RTS-96HW apresenta um 

aumento acentuado no custo da reserva. O que justifica este 

aumento é o fato de que, nas ordens de mérito, as unidades de 

baixa potência não se encontram mais alocadas nos limiares de 

transição entre os níveis de carga, devido à inserção das uni-

dades eólicas. Sendo assim, os montantes de reserva girante 

disponibilizados, devido à presença de unidades geradoras 

com potências mais elevadas nestes limiares, são considera-

velmente maiores que os montantes mínimos dimensionados. 

Portanto, para todas as ordens de mérito, o custo esperado da 

reserva girante aumenta em relação aos sistemas anteriores. 

IV.  CONCLUSÕES 

Este artigo propôs uma nova metodologia, a qual utiliza um 

algoritmo genético para a determinação dos montantes ideais 

de reserva girante, assim como a melhor ordem de despacho 

das unidades geradoras, em função de diferentes patamares de 

carga e das estações climáticas do ano. Um algoritmo de simu-

lação Monte Carlo sequencial foi utilizado para fornecer os 

índices que compõem a função objetivo do problema de otimi-

zação. 

Por meio dos casos analisados, foi comprovada a validade 

da metodologia proposta, sendo alcançadas soluções significa-

tivamente melhores que aquelas obtidas quando apenas um 

montante de reserva e uma única ordem de mérito são especi-

ficados para todo o período de análise. A maioria dos ganhos 

obtidos variou entre 200 e 250 mil dólares, representando 

reduções de até 4% no valor do custo total.  
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