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Abstract-- The present work proposes to evaluate the 

reliability indices of an electrical energy Distribution System (DS) 

using new methodologies for possible improvements in the 

continuity of the load supply. The proposed tool also aims to 

provide the penalties and benefits applied to those concessionaries 

regarding the performance achieved by them through the 

minimum standards of continuity and quality defined by the 

regulatory part.  The results are evaluated by using the 

Sequential Monte Carlo Simulation (SMCS), which allows a 

detailed analysis of the reliability system indices. By means of the 

data provided by the simulation, it is verified the necessity and 

possibility of insertion of an auxiliary source of generation to 

reduce or repair the load cut at points consumers. As a proposal 

for support and improvement, this study explores the Distributed 

Energy Resources (DER) advantages. In this way, reliabilities 

indices can be recalculated and their impacts evaluated. 

 
Index Terms—Reliability, Distributed Generation, Penalties, 

Distributed System, Sequential Monte Carlo Simulation 

 

Resumo-- O presente trabalho propõe a avaliação dos índices 

de confiabilidade de um Sistema de Distribuição (SD) de energia 

elétrica, o qual utiliza novas metodologias para possíveis 

melhorias na continuidade do suprimento da carga. A ferramenta 

apresentada visa ainda prever penalidades e bonificações 

aplicadas às concessionárias, no que refere ao desempenho 

atingido por elas mediante os padrões de continuidade e 

qualidade mínimos impostos pelo órgão regulamentador. Os 

resultados analisados são obtidos por meio da Simulação Monte 

Carlo Sequencial, que permite uma análise detalhada dos índices 

de confiabilidade do sistema. De posse dos dados fornecidos, é 

verificada a necessidade e a possibilidade de inserção de uma 

fonte auxiliar para reparo da falta ou redução do corte de carga 

em pontos consumidores. Como proposta de auxilio e melhoria, 

esse estudo explora as vantagens dos Recursos Energéticos 

Distribuídos (RED) inseridos ao longo do sistema. Dessa forma, os 

índices de confiabilidade podem ser recalculados e seus impactos 

avaliados. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O decorrer dos anos, o setor elétrico mundial tem se 

tornado estruturalmente complexo, resultado do aumento 

de cargas conectadas ao sistema. Para que o suprimento 

da demanda se mantenha contínuo, diversas medidas são 

tomadas em busca de ampliações e melhorias na estrutura do 

sistema apresentado. O setor elétrico brasileiro é 

constantemente submetido à implementação de novas normas e 

diretrizes que regem o funcionamento do modelo vigente. O 

modelo atual é resultado da reestruturação do sistema o que 

acarreta em desembolsos não previstos pelas concessionárias 

para que estas se adequem à proposta. Devido a isso, as 

concessionárias se deparam com um cenário de contenção 

imediata de recursos financeiros. Como consequência, 

possíveis obras de expansão e reforços podem ser postergadas, 

diminuindo processos de controle de qualidade interna e 

aumentando o intervalo de manutenção. Tais medidas podem 

acarretar na deterioração da confiabilidade dos sistemas [1]. 

Cientes do contexto de ampliação do sistema elétrico e 

buscando evitar que se adiem obras importantes, as agências 

reguladoras de energia passaram a acompanhar o desempenho 

sistêmico por intermédio da monitoração de índices de 

confiabilidade. Esses índices expressam numericamente o 

desempenho do sistema, garantindo um nível de qualidade e 

continuidade mínimas da energia a ser oferecida ao 

consumidor. No Brasil, a ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), publicou a resolução posteriormente 

revisada pelo PRODIST- Módulo 8 — Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

— [2], onde estabelece os padrões mínimos de continuidade 

do serviço prestado. Nela são fixados os valores permitidos 

para taxa de falha e duração da indisponibilidade de energia. A 

fim de garantir o atendimento desses valores, são utilizadas 

metodologias para converter o índice mensurado em 

penalidades ou bonificações que irão considerar o desempenho 

das concessionárias de energia quanto à disponibilidade de 

carga ofertada ao consumidor. 

Diversas formas de reforços e melhorias podem ser 

realizadas no SD em busca de atingir os requisitos mínimos 

definidos pelo órgão regulamentador. Isso evita que as 

concessionárias sejam submetidas a possíveis penalidades 
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devido ao desempenho não satisfatório do sistema. Assim, o 

presente estudo propõe a implementação de Recursos 

Energéticos Distribuídos (RED) como forma de redução das 

penalidades, assim como para beneficiar as concessionárias 

através de bonificações, pelo cumprimento da legislação. 

Esses recursos são usados em geral na descentralização da 

geração de energia elétrica, ganhando maior espaço em países 

onde a geração principal é de natureza hídrica. A proposta visa 

a distribuição de RED, que consistem em pequenas fontes de 

natureza renovável, ao longo do sistema. Assim, busca-se 

minimizar o problema de escassez hídrica e melhorar a 

confiabilidade, reduzindo as penalidades impostas e 

possibilitando que haja benefícios financeiros ao serem 

aplicadas as bonificações.  

Investir em geração distribuída (GD) provoca impactos 

positivos no desempenho do sistema, logo a título de 

confiabilidade trata-se de um investimento na energia 

disponível ao consumidor [3], [4], [5], [6]. A ANEEL 

incentiva de forma expressiva a inserção de GD na rede de 

distribuição, utilizando para isso a metodologia da 

compensação. Na Resolução Normativa 687/2015 é definido o 

empréstimo da energia gerada e não utilizada pelo consumidor 

para a concessionária, podendo este ser compensado como 

energia ativa ao longo de um período de 60 meses [7]. 

Contudo, para que a análise do problema de confiabilidade 

ocorra, é necessário utilizar uma ferramenta computacional 

que satisfaça os critérios da proposta. A Simulação Monte 

Carlo Sequencial (SMCS) possui capacidade necessária para 

representar as dificuldades de modelagem presentes em um 

sistema estocástico. Além disso, fornece informações 

cronológicas do processo ao gerar uma curva de densidade de 

probabilidade de ocorrência dos eventos envolvidos. O 

algoritmo referente à SMCS proposto neste estudo é elaborado 

de forma genérica, podendo ser aplicado a qualquer sistema de 

distribuição. É possível ainda representar as mais diversas 

incertezas presentes no problema a ser modelado, tais como as 

flutuações na capacidade de geração das fontes renováveis. 

Para que a implementação do algoritmo da SMCS ocorra de 

forma eficiente, é importante a aplicação de recursos 

necessários ao bom desempenho da simulação. A utilização da 

linguagem C++ juntamente com o emprego da Programação 

Orientada à Objetos (POO), indicada para problemas de 

grande esforço computacional envolvido, foram fundamentais 

para a obtenção de uma ferramenta capaz de simular o 

problema em um intervalo de tempo satisfatório. Com isso é 

possível avaliar a confiabilidade de um dado sistema e os 

impactos observados decorrentes da descentralização da 

geração, ou seja, após a implementação de RED. São 

efetuados ainda os cálculos das multas e bonificações 

referentes à performance do sistema, visando avaliar os 

impactos, sob forma de penalidades, e se houve alguma 

melhoria ou possível ganho financeiro ao adicionar as fontes 

renováveis. 

II.  FORMULAÇÃO 

A.  Modelagem Matemática do Problema 

O sistema elétrico trabalha com a possibilidade de 

ocorrência de falhas na distribuição de energia, as quais 

podem decorrer de efeitos naturais ou técnicos [8]. No intuito 

de poupar custos na distribuição de energia elétrica, as 

distribuidoras em sua grande maioria, trabalham para manter 

seus índices de confiabilidade próximos aos valores padrão. 

Tal ação pode acarretar na deterioração precoce do sistema, 

pois este passa a operar em um estado onde qualquer pequeno 

distúrbio pode levar a um estado de falha. Para evitar danos 

maiores tanto ao sistema quanto ao consumidor, e monitorar as 

concessionárias, as agências reguladoras implementaram 

multas pela indisponibilidade da energia, assegurando a 

confiabilidade do sistema. No entanto, mesmo após a 

implementação das multas, algumas distribuidoras continuam 

trabalhando em valores próximos ao limite estipulado o que 

deixa uma margem pequena para ocorrência de variações. Esse 

valor pode ser facilmente extrapolado acarretando em 

penalidades e em um mau desempenho [9]. Para que haja 

equilíbrio entre desembolsos realizados e qualidade da energia 

fornecida, o desempenho é também avaliado sob forma de 

bonificação. Com isso as concessionárias que mantiverem um 

bom desempenho por determinado período, recebem um 

bônus. Isso serve como medida imediata para beneficiar 

aquelas que trabalham com valores de índices superiores ao 

mínimo. 

O cálculo da penalidade é efetuado a partir da extrapolação 

da média do índice em avaliação em relação ao valor 

estipulado pelas agências reguladoras. Assim, anualmente 

verifica-se se houve o descumprimento do requisito de 

continuidade, caso haja, a distribuidora deverá compensar o 

consumidor afetado pela falha. Essa compensação é efetuada 

na própria fatura de energia, podendo ser dada em até dois 

meses após o período de violação. Com o uso de ferramentas 

computacionais na avaliação do desempenho, viabiliza-se a 

adequação das concessionárias aos padrões propostos pelo 

órgão regulador [10]. O cálculo das bonificações por sua vez, 

é feito de maneira oposta pela ferramenta, sendo esta calculada 

sempre que o bom desempenho é mantido. 

Diante dos índices obtidos mediante análise preditiva da 

confiabilidade, é possível direcionar os investimentos (dentre 

eles a inserção de GD) para adequações que auxiliem na 

redução das multas. A seguir são apresentadas as equações 

utilizadas no desenvolvimento da ferramenta proposta. Em (1) 

tem-se a equação custo que é aplicável tanto no cálculo da 

penalidade quando da bonificação. Nesse caso, a diferença é 

conceitual, tendo relação com ambas as situações em que a 

equação á aplicada, alterando-se apenas os valores referentes 

ao coeficiente de majoração (kei) para cada uma delas. Já em 

(2) e (3) são apresentadas as equações para cálculo dos índices 

de confiabilidade, que são avaliados anualmente.  Para essa 

avaliação, são tomados indicadores individuais de duração e a 

frequência da ocorrência de falhas. Para avaliar a continuidade 

são desprezadas as falhas de duração inferior a três minutos. 
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Onde os coeficientes acima são definidos por: 

 Vc: Valor calculado do índice de confiabilidade. Para a 

SMCS proposta, os valores utilizados são referentes 

aos seguintes índices: Frequência de Interrupção 

Individual por Unidade consumidora (FIC) e Duração 

de Interrupção Individual por Unidade consumidora 

(DIC); 

 Va: Valor adotado como padrão. Para a proposta, 

adota-se 1 falha/ano para FIC e 5 horas/ano para 

DIC;  

 kei: Trata-se do coeficiente de majoração. Sendo este 

definido como 15. Por norma, este é o valor adotado 

para consumidores de baixa tensão para o cálculo das 

multas [2]. No cálculo das bonificações esse valor é 

adotado como sendo 1, pois o intuito é gerar uma 

‘gratificação’ pelo serviço prestado;  

 tar: Tarifa média adotada. Para a presente proposta, 

adota-se: 0,2 US$/h. 

 n: Trata-se do número de interrupções computadas 

para cada consumidor durante o período em 

avaliação; 

 t (i): Tempo de duração da interrupção i, ou seja 

quanto durou a indisponibilidade de energia de uma 

dada falta, vista do consumidor.  

B.  Simulação Monte Carlo Sequencial 

A SMCS trata-se de uma ferramenta natural para simular 

aspectos cronológicos. É capaz de avaliar os índices de 

confiabilidade usuais como também fornecer suas 

distribuições de probabilidade. Essa metodologia permite 

reproduzir a evolução cronológica do sistema por amostragens 

estocásticas de estados desse sistema [11]. Isso faz com que a 

ferramenta seja ideal para tratar de fontes cujo comportamento 

é de natureza aleatória, tal como as renováveis. Dessa forma é 

possível realizar uma análise completa do sistema, 

considerando todos (ou quase todos) os seus aspectos 

operativos. No entanto, esse tipo de ferramenta necessita de 

grandes esforços computacionais para ser aplicada, 

principalmente para sistemas de grande porte. Isso ocorre 

devido à grande quantidade de eventos a serem analisados. 

Assim, é preciso utilizar métodos que simplifiquem e tornem o 

processo de simulação mais rápido, fazendo com que a 

metodologia se torne aplicável. 

Tendo a SMCS como desvantagem principal o elevado 

tempo gasto em seu processamento, é comumente utilizada em 

sua aplicação a técnica denominada Conjuntos Mínimos de 

Corte (CMC) [12]. Essa adoção possibilita armazenar cortes 

para determinados níveis de carga, reduzindo o esforço 

computacional durante a simulação [10]. Contudo, a adoção 

dos CMCs limita o problema em patamares a serem 

analisados. Como a proposta tem o intuito de avaliar todos os 

possíveis estados de operação e falha do sistema, a abordagem 

utilizando CMC deixa de ser um recurso aplicável. Como 

auxilio para redução do tempo de simulação, aplica-se então a 

representação em forma de “árvore”. Esta estrutura é parte 

fundamental na composição da ferramenta computacional 

desenvolvida.  

A análise de todos os possíveis estados de um sistema de 

distribuição feita pela SMCS proposta, permite alcançar um 

patamar de sensibilidade e precisão não conseguidos pelos 

demais métodos já estudados. Pois não são aplicadas formas 

de simplificação que reduzam a quantidade de análises feitas. 

De posse de todos os estados de um sistema, é possível 

determinar os índices de confiabilidade com maior exatidão, e 

com isso é permitida a obtenção de detalhes referentes aos 

índices em estudo. 

Durante o desenvolvimento do programa computacional, 

diversas considerações teóricas e práticas foram tomadas 

visando facilitar a análise do problema e melhorar o 

desempenho durante a simulação. Devido à grande 

complexidade da técnica estatística adotada (SMCS), as 

rotinas implementadas utilizam a POO. Esse tipo de 

programação se mostrou indispensável para viabilizar a análise 

de sistemas de grande porte, uma vez que são gerados códigos 

simples e flexíveis no que se refere a possíveis alterações, 

como por exemplo, a implementação de novos aspectos 

operativos ou características do sistema. Em um segundo 

instante, já abordando conceitos necessários para análise do 

problema, é adotado o método da soma de potências. Essa 

adoção é possível devido a característica radial do sistema. A 

soma de potências é utilizada para determinar a potência 

presente na chave normalmente aberta (NA), que permite ou 

não que haja transferência de carga entre os ramais no 

momento da falha.  

Para modelagem da SMCS são utilizadas curvas anuais com 

pontos horários para a representação da carga e séries anuais, 

também com pontos horários para representar a flutuação de 

capacidade das fontes renováveis. É importante ressaltar que, a 

metodologia permite a falha de qualquer componente do 

sistema, contudo, estas são modeladas apenas nas linhas de 

distribuição, alimentadores ou ramais, sendo desprezadas as 

falhas de qualquer outro equipamento. 

C.  Decomposição de Sistemas 

No intuito de reduzir o elevado esforço computacional e a 

memória utilizada durante a SMCS, adota-se a metodologia da 

decomposição de sistemas proposta em [10]. O método 

consiste em decompor um dado sistema em subsistemas de 

menor porte, havendo assim uma redução na memória 

computacional utilizada durante a simulação, quando 

comparada com a simulação do sistema completo. Para este 

artigo, propõe-se inicialmente uma análise do sistema teste 

IEEE-RBTS [13]. 

Para decompor um sistema é necessário identificar os 

alimentadores principais de cada ramal, assim estes são 

divididos e passam a funcionar como circuitos independentes. 
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É preciso ainda que sejam localizadas as chaves Normalmente 

Abertas (NAs) que interligam os ramais. Estas são substituídas 

por fontes, conectadas por meio de componentes NAs. As 

novas fontes inseridas possuem potência igual a capacidade de 

transferência do alimentador que estarão substituindo. Para o 

IEEE-RBTS utilizado nesta pesquisa, após a aplicação da 

metodologia tem-se o sistema decomposto mostrado na Fig. 1. 
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Fig. 1.  Sistema IEEE-RBTS Após a Decomposição 

III.  RESULTADOS 

A.  Caso Base 

A aplicação da metodologia proposta tem a finalidade de 

apresentar os impactos observados em um sistema de 

distribuição, ao ser submetido à inserção de GD como recurso 

auxiliar na melhora da confiabilidade sistêmica. Seja o sistema 

IEEE-RBTS proposto, são selecionados alguns casos para fins 

de análise. Para melhor visualização dos resultados, é 

apresentado nas Tabelas que seguem, apenas um ponto de 

carga (PC) de cada alimentador. Em um primeiro momento 

determina-se o Caso Base. Nele o sistema não apresenta 

restrições de transferência de potência entre os alimentadores. 

Dessa forma, na ocorrência de uma falha os pontos de carga 

têm a possibilidade de serem energizados via transferência 

para outro alimentador, caso esse possua potência suficiente 

para alimentá-lo. Isto faz com que os consumidores fiquem 

menos tempo expostos à falta. 

 
TABELA I 

CASO BASE: INDICES, MULTAS E BONIFICAÇÕES PARA O IEEE-RBTS 

 

PC 
DIC 

(h/ano) 

Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

01 3,4513 4.893,53 248,57 

08 0,5399 489,50 135,69 

10 3,4495 4.901,17 220,20 

16 3,5088 4.178,67 202,52 

Total  94.195,45 4.757,49 

 

B.  Casos 1 e 2: 

Partindo dos resultados da Tabela I, o sistema utilizado 

para testes (IEEE-RBTS) é submetido a cenários de restrição 

na transferência de carga. O objetivo dessa ação é deixar 

evidente a necessidade de reforços para garantir o suprimento 

da demanda mediante sobrecarga do sistema. Com os 

resultados deste teste diversas é possível apresentar vantagens 

e avaliar os impactos mediante a inserção de RED. Para a 

modelagem do problema de restrição de carga, a corrente 

utilizada em cada alimentador foi reduzida para a metade do 

seu valor padrão (de 500 para 250A). A partir disso, é tomado 

o Caso 1, sendo ele o caso de restrição na transferência de 

carga entre alimentadores. 

A Tabela II apresenta os impactos observados no índice de 

confiabilidade DIC, quando o sistema é submetido à um 

cenário onde a carga conectada demanda maior potência do 

que aquela disponível no momento. Ainda na Tabela II, é 

possível observar que os valores referentes ao DIC foram 

convertidos e apresentados sob forma de penalidades (US$), 

referentes ao não cumprimento da legislação da continuidade 

mínima de energia ofertada. É visto também que foram 

calculadas as bonificações referentes ao cumprimento do 

índice, implicando que mesmo com a sobrecarga a 

concessionaria conseguiu atingir um bom desempenho em 

alguns momentos do período analisado.  

 
TABELA II 

CASO 1: IEEE-RBTS SUJEITO À RESTRIÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE CARGA 

 

PC 
DIC 

(h/ano) 

Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

01 3,4589 4.905,35 248,52 

08 0,5373 484,18 135,76 

10 3,4529 4.905,06 219,32 

16 3,5174 4.187,69 201,90 

Total  94.845,93 4.644,89 

 

O valor total mostrado na Tabela II é referente à soma das 

multas e bonificações de todos os 22 PCs. A diferença entre o 

valor das multas apresentadas nas Tabelas I e II equivale à um 

aumento de US$/ano 650,48 no valor total a ser pago. Por 

outro lado, a bonificação reduziu em US$/ano 112,61.  

Com base na carga conectada em cada alimentador, 

determina-se um valor aproximado de fonte que garante o 

suprimento total da demanda em caso de falta, definindo dessa 

forma o Caso 2. Sabendo disso, o valor fornecido pelo Caso 2 

é o maior valor em benefícios que a inserção das fontes poderá 

trazer para esse estudo. Para este caso, utiliza-se uma potência 

pico de 5MW por RED presente. Sendo simuladas fontes 

solares, eólicas e as duas combinadas, todas com a mesma 

potência pico. Onde a capacidade de potência a ser oferecida 

por elas é descrita por curvas de vento e solar que variam hora 

a hora. A máxima diferença observada nas multas e 

bonificações entre casos 1 e 2 é apresentada nas Tabelas III e 

IV. A partir desse valor é feita a análise de sensibilidade para 

outros valores de potência disponível nos RED.  
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TABELA III  

CASO 2: MULTA MÁXIMA GERADA PELA INSERÇÃO DE RED NO SISTEMA 

IEEE-RBTS 

 

PC Multa (US$/ano) 

 SOLAR EÓLICO COMBINADOS 

01 4.8997,98 4.914,23 4.908,84 

08 486,68 482,99 484,74 

10 4.889,81 4.901,17 4.909,57 

16 4.188,46 4.192,13 4.192,42 

Total 94.378,81 94.375,94 94.279,51 

Diferença 467,11 566,42 469,98 

 

TABELA IV  

CASO 2: BONIFICAÇÃO MÁXIMA GERADA PELA INSERÇÃO DE RED NO 

SISTEMA IEEE-RBTS 

 

PC Bonificação (US$/ano) 

 SOLAR EÓLICO COMBINADOS 

01 248,54 248,52 248,38 

08 135,542 135,6 135,56 

10 220,16 220,26 220,13 

16 201,91 201,91 201,89 

Total 4.728,92 4.721,55 4.732,99 

Diferença 84,03 76,66 88,102 

 

Apesar da multa vista com a inserção da fonte solar ser 

inferior às demais. Ao analisar o problema como um todo, o 

recebimento da “gratificação” do sistema combinado, ainda 

que esta seja apenas simbólica, consegue fazer com que o uso 

combinado das duas fontes seja melhor que utilizar apenas a 

solar. Isso pode ser visto fazendo o valor total da multa menos 

o valor total da bonificação, o que gera um valor final menor. 

Sabe-se que o Brasil é um país com grande potencial para 

uso de fontes alternativas tais como eólica e solar, contudo, a 

proposta enfatiza pontos importantes tais como o fato que a 

GD visa inserir grupos de pequenos produtores de energia 

(consumidores) no sistema de distribuição. Dessa forma, o 

objetivo é avaliar o ganho refletido no desempenho do sistema 

mediante a inserção de uma fonte financeiramente viável. 

Assim, são simulados alguns casos variando a capacidade 

máxima da fonte renovável inserida para fins de análise. De 

acordo com a legislação brasileira, a quantidade de potência 

instalada em cada RED por unidade consumidora é restringida 

entre 75kW e 5MW, sendo este último o valor utilizado para o 

melhor caso simulado (Caso 2). Com isso, propõe-se o uso de 

RED, cujo nível de potência máxima utilizado pertença a faixa 

de valores permitidos. Analisa-se então a inserção de fontes 

solares, eólicas e a combinação dessas duas ao serem 

introduzidas no sistema de distribuição. Isso irá impactar tanto 

no retorno custo/benefício, quanto na análise da confiabilidade 

da presente proposta. Cabe frisar que a investigação do 

potencial de produção alternativa de energia encontrada na 

literatura é adequada a estudos referentes a parques de 

geração, ou seja, produção em larga escala, o que não é foco 

deste trabalho. 

C.  Caso 3 

No Caso 3 são utilizadas de fontes de origem solar. Nesse 

cenário é feita uma análise comparativa utilizando os 

resultados obtidos para o Caso 1 onde houve restrição na 

transferência de carga (Tabela II), definido como caso a ser 

melhorado. Com auxílio de duas fontes renováveis inseridas 

por alimentador, exceto no 2 (Figura 2) onde a demanda por 

carga é menor. Define-se ainda a potência inserida em 500kW 

por RED, o que proporciona metade da geração necessária 

para o suprimento da carga. A Tabela V é então composta dos 

índices de confiabilidade resultantes desse nível de carga 

simulado. Diante disso é possível ver como a inserção da GD 

interfere nas multas e nas bonificações impostas à 

concessionária de energia, sendo mostrada na Tabela VI o 

impacto decorrente da inserção, comparando os Casos 1 e 3. 
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Fig. 2.  Sistema IEEE-RBTS Modificado, Após Inserção de RED. 

 

Como esperado as fontes solares provocaram ganhos nos 

resultados ao serem implementadas no Caso 1, havendo uma 

melhoria de 67,08% referente à multa, dentro da faixa adotada 

como máxima possível de ser obtida, implicando na redução 

de valores referentes a multas ao fim do período de análise. A 

bonificação por sua vez, também sofre variações dentro da 

faixa possível, sendo assim o ganho máximo de bonificação é 

de 53,77% para a configuração utilizada no Caso 3. 

 
TABELA V 

CASO 3: IEEE-RBTS MODIFICADO, INSERÇÃO DE FONTES SOLARES 

 

PC 
DIC 

(h/ano) 

Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

01 3,4507 4.891,93 248,38 

08 0,5388 487,83 135,69 

10 3,4494 4.898,99 219,26 

16 3,5204 4.191,94 201,945 

Total  94.532,56 4.686,10 
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TABELA VI 

CASO 3: IEEE-RBTS MODIFICADO, ANÁLISE DO IMPACTO ANTES E DEPOIS DA 

INSERÇÃO DAS GD SOLAR 

 

PC 
Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

 CASO 1 CASO3 CASO1 CASO3 

01 4.905,35 4.891,93 248,52 248,38 

08 484,18 487,83 135,76 135,69 

10 4.905,06 4.898,99 219,32 219,26 

16 4.187,69 4.191,94 201,90 201,945 

Total 94.845,93 94.532,56 4.644,89 4.686,10 

Diferença 313,36 41,21 

 

D.  Caso 4 

No estudo do Caso 4, é apresentada uma situação análoga 

ao Caso 3 proposto anteriormente, contudo as fontes utilizadas 

são de natureza eólica. Para esse caso simulado, estas são 

também definidas em 500kW cada, exceto no ramal dois 

(Figura 2), proporcionando da mesma forma um percentual 

aproximado de 50% de geração vinda de RED. De maneira 

semelhante o Caso 3, os resultados obtidos são apresentados 

nas Tabela VII e VIII.  

As inserções de fontes eólicas também provocaram ganhos 

nos resultados quando implementadas no Caso 1. É visto que 

houve uma melhoria de 53,17% dentro da faixa possível 

referente a multa. Enquanto que é ainda possível receber 

47,83% dentro da faixa das bonificações possíveis. 

 
TABELA VII 

CASO 4: IEEE-RBTS MODIFICADO, INSERÇÃO DE FONTES EÓLICAS 

 

PC 
DIC 

(h/ano) 

Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

01 3,4507 4.889,51 248,512 

08 0,5388 486,42 135,57 

10 3,4494 4.902,93 219,25 

16 3,5204 4.198,74 201,913 

Total  94.596,01 4.685,08 

 

TABELA VIII 

CASO 4: IEEE-RBTS MODIFICADO, ANÁLISE DO IMPACTO ANTES E DEPOIS DA 

INSERÇÃO DAS GD EÓLICA 

 

PC 
Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

 CASO 1 CASO4 CASO1 CASO4 

01 4.905,35 4.889,51 248,52 248,512 

08 484,18 486,42 135,76 135,57 

10 4.905,06 4.902,93 219,32 219,25 

16 4.187,69 4.198,74 201,90 201,913 

Total 94.845,93 94.596,01 4.644,89 4.685,08 

Diferença 249,91 40,19 

 

E.  Caso 5 

Para o Caso 5, tem-se um cenário combinando os Casos 3 e 

4. Nessa simulação, são utilizadas fontes de natureza eólica e 

solar, assim é possível suprir as deficiências de cada uma, tal 

como baixa velocidade das curvas de vento, ou momentos de 

baixa incidência solar. Ambos cenários não proporcionam um 

elevado nível de potência, assim ao utilizar duas fontes 

distintas é possível obter uma potência maior, caso ocorra um 

desses eventos. Para esse caso, as fontes são também definidas 

em 500kW cada e os resultados obtidos são apresentados nas 

Tabelas IX e X. É visto que para esse caso, também houve 

ganho nos resultados. Sendo 43,71% de melhoria referente ao 

valor a ser pago em penalidades. Enquanto que é ainda 

possível receber 46,21% das possíveis bonificações.  

 
TABELA IX 

CASO 5: IEEE-RBTS MODIFICADO, INSERÇÃO DE FONTES SOLARES E EÓLICAS 

 

PC 
DIC 

(h/ano) 

Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

01 3,4672 4.916,60 247,41 

08 0,5385 485,79 135,55 

10 3,4545 4.908,08 219,27 

16 3,5192 4.192,21 201,92 

Total  94.598,34 4.685,61 

 

TABELA X 

CASO 5: IEEE-RBTS MODIFICADO, ANÁLISE DO IMPACTO ANTES E DEPOIS DA 

INSERÇÃO DAS GD  

 

PC 
Multa 

(US$/ano) 

Bonificação 

(US$/ano) 

 CASO 1 CASO 5 CASO1 CASO 5 

01 4.905,35 4.916,60 248,52 247,41 

08 484,18 485,79 135,76 135,55 

10 4.905,06 4.908,08 219,32 219,27 

16 4.187,69 4.192,21 201,90 201,92 

Total 94.845,93 94.598,34 4.644,89 4.685,61 

Diferença 247,58 40,71 

 

F.  Análise dos Resultados 

Comparando os três Casos apresentados, é visto na Tabela 

XI que para esta situação o Caso 3, sobressai sobre os demais. 

Fornecendo uma maior diferença no valor a ser pago em 

multas, o que implica em uma redução mais elevada no 

percentual. E ainda, fornece uma diferença maior na redução 

da bonificação, implicando que a perda do bônus a ser 

recebido será menor.  
TABELA XI 

 ANÁLISE DOS CASOS 

 

Diferenças Em Relação ao CASO 1 

(US$/ano) 

 CASO3 CASO4 CASO 5 

Multa 313,36 249,91 247,58 

Bonificação 42,21 40,19 40,71 

Diferença 271,15 207,72 206,87 

 

Para esta proposta são desconsideradas as variações na 

potência da carga durante os processos de falha e 

chaveamento, a análise parte apenas do montante de potência 

disponível no alimentador no momento inicial da falta. Esse 

tipo de consideração faz com que o uso da fonte solar 

sobressaia em relação à eólica, pois em uma situação real as 

fontes solares possuem menor tempo de energia disponível. 
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Essa ação ocorre, pois, ao comparar esses dois tipos de fonte 

tem-se que, a geração de energia provinda de uma turbina 

eólica pode ocorrer em qualquer horário, desde que haja vento. 

Enquanto a produção de energia solar só pode ocorrer durante 

o dia.  

A instalação de fontes eólicas é algo que possui maior 

viabilidade quando feita em larga escala, precisamente em 

parques eólicos e afastados como é recomendado pelo 

governo. Isso ocorre por diversas razões, sendo uma delas a 

propagação de ruídos inerentes aos rotores das turbinas 

eólicas. No Brasil a resolução Conama 462/2014, em sua 

proposta de Termo de Referência para Estudos de Impacto 

Ambiental, solicita em sua extensão que seja feito um estudo 

sobre ruído para parques a serem instalados em áreas de 

influência direta, ou seja a 400m de residências isoladas ou 

comunidades. 

Com o intuito de aproximar os valores simulados de dados 

utilizados no sistema brasileiro, a taxa de falha do sistema 

IEEE-RBTS foi definida como cinco vezes pior. Acarretando 

em índices de frequência de falha maiores que 1 e índices de 

duração maiores que 15, valores esperados e encontrados 

como aceitáveis para o sistema brasileiro. Por fim a inserção 

das fontes renováveis, reproduzindo a mesma proposta de 

redução de transferência de carga e inserção de duas fontes de 

500kW do tipo solar; pois estas apresentaram melhores 

resultados quando comparadas aos demais casos apresentados 

anteriormente. Como resultado tem-se que nesse caso 

simulado haveria uma redução de US$/ano 1977,8 a serem 

pagos no fim do período de análise, aumentando ainda a 

confiabilidade do sistema elétrico de distribuição. Uma vez 

que nos dias atuais a adesão de fontes solares continua sendo 

algo mais viável e mais utilizada pelo consumidor doméstico, 

é visto um favorecimento da inserção de recursos de natureza 

fotovoltaica na análise do problema proposto. Uma vez que o 

problema principal dessas fontes envolve o armazenamento da 

energia gerada durante o dia, esta pode agora retornar ao 

sistema via empréstimo como proposto pela ANEEL em [7]. 

IV.  CONCLUSÃO 

 A adoção da SMCS proposta, quando auxiliada pela 

técnica de decomposição do sistema, mostra-se bastante 

eficiente se comparada às outras que utilizam formas de 

simplificação para aumentar a eficácia da simulação, pois, 

analisa todos os estados do sistema em tempo hábil de 

execução. A SMCS permite cálculo das multas com precisão, 

dado que é necessária uma curva de distribuição de 

probabilidade do índice ao qual a multa será estimada. Em 

contrapartida, metodologias analíticas apenas fornecem 

valores médios de um índice. Isso faz com que o uso do 

programa desenvolvido seja de importância em estudos de 

confiabilidade.  

Com os valores obtidos da simulação, nota-se que a adição 

de potência por meio de GD resulta em maior capacidade de 

transferência de carga entre alimentadores. Deste modo, há 

uma redução no tempo de indisponibilidade dos pontos de 

carga. Consequentemente o sistema passa a ter melhor 

desempenho o que é refletido nos valores de multas e 

bonificações calculados. Com o acréscimo das fontes, obtêm-

se resultados próximos de um sistema sem restrição de carga.  

A utilização RED no sistema de distribuição beneficia as 

concessionárias em termos de melhoria nos indicadores de 

confiabilidade. Além disso, por se tratar da inserção de 

pequenos geradores no SD, a instalação dessas fontes não é 

custeada diretamente pelas empresas distribuidoras. Os 

próprios consumidores finais são incentivados pela ANEEL, 

por meio de compensação da energia gerada, para instalação 

de pequenos geradores para uso pessoal. 
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