
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinícius Grethe Negri 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS ERROS DA PREVISÃO DE CARGA 

EM SISTEMAS HIDROTÉRMICOS APLICADA A UM MODELO DE 

DESPACHO E FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2019 



 

Vinícius Grethe Negri 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS ERROS DA PREVISÃO DE CARGA EM 

SISTEMAS HIDROTÉRMICOS APLICADA A UM MODELO DE DESPACHO E 

FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, 

da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM, RS), como requisito parcial para a 

obtenção do Título de Engenheiro Eletricista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Alzenira da Rosa Abaide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019 



 

Vinícius Grethe Negri 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS ERROS DA PREVISÃO DE CARGA 

EM SISTEMAS HIDROTÉRMICOS APLICADA A UM MODELO DE 

DESPACHO E FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMOS 
 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentada 

ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, 

da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM, RS), como requisito parcial para a 

obtenção do Título de Engenheiro Eletricista. 

 

 

 

 

Aprovado em 5 de julho de 2019: 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Alzenira da Rosa Abaide, Dra. Eng. (UFSM) 

(Presidente/Orientadora) 

 

 

___________________________________________________ 

Leonardo Nogueira Fontoura da Silva, Me. Eng. (CEESP, UFSM) 

 

 

___________________________________________________ 

Bruno Knevitz Hammerschmitt, Eng. (CEESP, UFSM) 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2019  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Em um primeiro momento, inevitavelmente os agradecimentos são aos meus pais, Eliete 

e Carlos, e ao meu irmão Renato. Os agradeço por todo apoio, incentivo, carinho e confiança 

em mim depositados, fazendo com que o desafio de sair de casa cedo e cursar engenharia se 

tornasse mais ameno. 

Aos meus professores, do ensino básico ao superior, que moldaram os pilares e 

auxiliaram na construção de conhecimento e capacidade de questionamento em minha jornada 

como aluno. Entre eles, em especial a professora Alzenira, que me deu a oportunidade de fazer 

parte de um grupo de pesquisa que trabalha muito bem em assuntos que pretendo me 

especializar. Me acolheu muito bem, e que logo em seguida me colocou a trabalhar com o 

Leonardo. Outra pessoa que também devo muito por todas as dicas que recebi durante a 

iniciação cientifica, e todos os trabalhos em que tive sempre muita assistência dele. Esse que 

escrevo não é exceção.  

Agradeço também, ao meu colega/amigo Konrad Kork, que foi meu companheiro na 

realização de praticamente todos os trabalhos acadêmicos que desenvolvi ao longo da 

graduação. Sem esquecer também, das pessoas que conheci por ter adentrado no curso. Aos 

colegas de aula, que convivi diariamente durante esses quase cinco anos, e aos colegas de 

laboratório que o CEESP me proporcionou. Tenho certeza que muitas dessas amizades serão 

levadas adiante para o restante da jornada fora da universidade. Muito obrigado a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Você vê o que eu sou. O que eu sou é resultado 

daquilo que faço repetidamente. Excelência 

não é um ato. É um hábito." 

(Paulo Muzy) 



 

RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS ERROS DA PREVISÃO DE CARGA 

EM SISTEMAS HIDROTÉRMICOS APLICADA A UM MODELO DE 

DESPACHO E FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMOS 

 

AUTOR: Vinícius Grethe Negri 

ORIENTADORA: Alzenira da Rosa Abaide 

 

 
O despacho econômico de carga é uma das atividades mais importantes no aspecto do 

planejamento da operação de um sistema elétrico de potência. Pois, é a decisão de despacho de 

potência, tomada pelo operador, que determina quais linhas de transmissão serão mais utilizadas 

para escoar a potência requerida do sistema gerador. O custo econômico de previsões errôneas 

é mensurado por uma combinação de resultados de previsão, otimização do unit commitment e 

modelagem econômica de despacho para diversos cenários de carga. A otimização do uso dos 

recursos energéticos e do fluxo de potência no sistema, definem um alto índice de segurança e 

confiabilidade, adicionando o custo mais viável possível. Junto a isso, a garantia de dados de 

previsão de carga com pequeno índice de erro, ajudam a melhor programar o despacho das 

unidades do sistema gerador. Assim, o trabalho traz a aplicação de um sistema de despacho 

otimizado de unidades hidrotérmicas usando Programação Linear. O método de programação 

foi desenvolvido para um sistema de 30 barras que representa parcialmente o Subsistema Sul 

do Sistema Interligado Nacional Brasileiro. Com base em dados de erro previsão de carga, o 

sistema irá comparar os custos de otimização de despacho do caso base, com inclusão dos 

cenários de erros de previsão de carga e variação da modalidade geradora. Aspectos como sub 

e superestimação de carga, devido a erros de previsão, serão implementados nas simulações de 

cenários alternativos para o caso base. Esses erros trazem custos adicionais, que servirão como 

conclusão para o estudo. 

 

 

Palavras-chave: Despacho Ótimo, Previsão de Carga, Unit Commitment, Custo Operacional 



 

ABSTRACT 

 

 

ECONOMIC EVALUATION OF LOAD FORECAST ERRORS IN 

HYDRO-THERMAL SYSTEMS APPLIED A MODEL OF OPTMIZED 

DISPATCH AND FLOW OF POWER 

 

Author: Vinícius Grethe Negri 

Advisor: Alzenira da Rosa Abaide 

 

 
The economic load dispatch is one of the most important activities in the planning operation of 

an electric power system. Because, is the decision of power dispatch, took by the operator, that 

determines which transmission lines will be most used to flow the required power by the 

generating system. The economic cost of erroneous forecasts is measured by a combination of 

forecasting results, unit commitment optimization, and cost-effective dispatch modeling for 

various load scenarios. The optimization of the energy use resources and the power flow in the 

system, define a high level of his safety and reliability, adding the most feasible cost. Along 

with this, results of load forecasting with small error index, help to better program the dispatch 

of units on generator system. Thus, the work brings the application of a system optimized 

dispatch of hydrothermal units using linear programming. The programming method was 

developed for a system of 30 bus that partially represents the southern subsystem of the 

Brazilian National Interconnected System. Based on predicted load error data, the system will 

compare the dispatch optimization costs of the base case, including scenarios of load prediction 

errors and variation of the generating modality. Aspects such as underestimation and 

overestimation load, due to forecast errors, will be implemented in alternative scenario 

simulations for the base case. These errors bring additional costs, which will serve as a 

conclusion for the study. 

 

Keywords: Optimized Dispatch, Load Forecasting, Unit Commitment, Operation Cost 
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1. INTRODUÇÃO 

O bom funcionamento de um sistema interligado de energia elétrica depende do correto 

planejamento e operação do seu Sistema Elétrico de Potência (SEP). Assim como fortemente 

dependente da eficiência dos métodos de projeção de Demanda de Energia Elétrica (DEE), seja 

para o longo, médio, curto ou curtíssimo prazo. A previsão do comportamento futuro das cargas 

elétricas é de significativa importância para a tomada de decisão de operações voltadas ao 

gerenciamento tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta de energia elétrica. Assim 

sendo, necessita-se de estimativas precisas dos valores de carga, para que não se tenha prejuízos 

técnicos nem financeiros (OLIVEIRA et al., 2010). 

Para um horizonte considerado de curto prazo, algo entre um dia até um mês à frente, 

as previsões de carga incluem projeções de ponta diária, valores dos picos de carga em certos 

instantes de tempo e a demanda de energia em certos períodos horários. A importância desta 

previsão é um assunto muito discutido pelas distribuidoras, como na definição de compra de 

energia pelas concessionárias, que é feita por meio de leilões, com base no menor preço futuro. 

Assim, as concessionárias buscam cada vez mais a exatidão de suas previsões, otimizando o 

uso da energia que contrataram, sendo as margens de variação muito pequenas. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O erro de previsão pode acarretar em duas situações: subestimação de carga e 

superestimação de carga. O primeiro, é causado por erros de uma estimativa menor do que a 

carga real assume. Esses erros causam cenários em que o sistema gerador não está preparado 

para atender a demanda necessária, e assim, tem de ativar suas reservas de emergência, 

resultando em um efeito sequencial, que pode em casos extremos, causar cortes de carga 

(METHAPRAYOON et al., 2007). O segundo, é causado por erros que estimulam gerar mais 

potência do que a carga e as perdas nas linhas vão consumir. Reduzindo assim, a eficiência do 

sistema gerador, tendo em vista que pelo Unit Commitment, cada unidade está preparada pra 

gerar uma demanda que não irá ocorrer. 

A clássica questão do despacho econômico é entregar a quantidade demandada de 

potência ao menor custo possível. Este é um problema um tanto quanto complexo de se resolver, 

devido à proporção de tamanho em que os sistemas estudados podem chegar. Um sistema 
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grande como o SIN (Sistema Interligado Nacional), com inúmeras usinas geradoras, linhas de 

transmissão e cargas a serem atendidas, remete a uma quantia significativa de restrições para 

satisfazer a função objetivo. 

O problema do ELD (Economic Load Dispatch) visa assim, entregar a quantidade de 

potência requisitada pelo sistema ao menor custo possível, respeitando as restrições de operação 

do mesmo. Os custos, de combustível e de operação e manutenção das unidades, e a eficiência 

do sistema gerador de energia determinam os custos totais da produção de energia elétrica desse 

sistema. A finalidade principal na questão do ELD é determinar o valor mais econômico de 

custo de geração e transmissão, de tal forma que, no horizonte da previsão de carga demandada, 

essas possam ser atendidas satisfazendo as restrições impostas pela programação do despacho 

(PRUSTY, 2015).  

Nesse cenário, se introduz o despacho econômico de carga (ELD), que é classificado 

como o estudo do uso otimizado das unidades geradoras do sistema elétrico. O escopo do estudo 

de despacho econômico de carga se dá pela minimização do custo de produção e transmissão 

de energia elétrica, atendendo as condições de operação do sistema. A coordenação da operação 

desse despacho envolve o agendamento da liberação de água nas usinas hidrelétricas, bem como 

o agendamento do uso de combustível em unidades térmicas (WOOD, 1996). 

O problema aqui, se dá pela apuração dos custos de erro de previsão de carga no sistema 

de estudo. Esses erros acarretam em programações indevidas das operações horárias, diárias 

e/ou semanais das unidades geradoras, o que acarreta em onerações para o sistema, e faz com 

que o operador tenha que tomar decisões consideráveis de remanejamento no fluxo de potência 

do sistema. Seja forçando as unidades geradoras a elevarem seus níveis de geração, ou 

forçando-as a cortar carga.  

Desse modo, o trabalho apresentará a utilização de uma metodologia para estabelecer o 

impacto financeiro do erro de previsão de carga, na operação de sistemas de geração e 

transmissão de energia. Especialmente no que diz respeito à otimização do despacho da unidade 

de geração e no fluxo de potência das linhas de transmissão. Para isso, foram modeladas funções 

objetivo e restrições com base em um modelo de Programação Linear do sistema, a fim de 

introduzir condições de minimização de custos operacionais. Além disso, uma série de 

condições operacionais e de restrições, que têm por objetivo comparar os diferentes cenários 

elaborados em relação aos erros de previsão de carga serão incluídos para estudo do 

comportamento do sistema. 

A escolha do tema do trabalho decorre devido ao interesse do autor, de validar uma 

metodologia em um sistema real. A escolha do sistema teste se dá pelo fato de ser uma região 
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já estudada pelo autor em trabalhos passados. Mas neste, a curiosidade de verificar o 

comportamento dos custos do sistema de despacho devido à erros de previsão de carga 

singulares para regiões diferentes, intriga em mensurar a importância econômica da operação 

do sistema, bem como de previsões futuras. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho é aplicar uma metodologia de otimização de despacho 

hidrotérmico via Programação Linear, em um modelo parcial do Subsistema Sul do Sistema 

Interligado Nacional Brasileiro. Com base em dados de erro previsão de carga para esse 

subsistema, será possível determinar o impacto do erro de previsão de carga na operação do 

sistema, bem como o custo do mesmo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Esse trabalho tem como objetivos: 

• Fundamentar a revisão bibliográfica acerca de temas como os sistemas de 

geração, transmissão e distribuição de energia do SIN, seus órgãos e agentes reguladores, 

previsão de carga, além dos métodos de Programação Linear; 

• Modelar o sistema de Programação Linear via Microsoft Office Excel, para 

otimizar o despacho de geração hidrotérmica do Subsistema Sul parcial; 

• Agrupar e aplicar os dados de erro de previsão de carga adquiridos para cenários 

alternativos com inclusão de erro via metodologia proposta; 

• Determinar a porcentagem e o custo deste erro de previsão no subsistema; 

1.3 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Cada capítulo é organizado da mesma maneira: inicia-se com um aspecto geral acerca 

do assunto que será tratado, e após, os itens principais são colocados em pauta, apresentando a 

maneira como serão tratados. 
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O capítulo 1 introduz os principais temas do trabalho, juntamente com toda a parte de 

metodologia e estudos de caso que serão feitos a fim de validar a proposta do sistema de estudo.  

O capítulo 2 traz uma abordagem da revisão bibliográfica sobre os principais temas 

ligados ao desenvolvimento da ideia do trabalho. Relacionados com o sistema gerador e a 

transmissão, apresentam-se referências do ONS (Operador Nacional do Sistema) sobre a matriz 

geradora do território nacional e sua diversidade de fontes alternativas para o processo e a 

importância de todo o sistema de transmissão. Após, será apresentada a estrutura dos órgãos 

que regulam o setor elétrico do país. O próximo tópico é uma abordagem bem simplificada do 

despacho ótimo de unidades hidrotérmicas em sistemas elétricos de potência. A importância da 

Programação Linear na questão do despacho vem posteriormente, trazendo os métodos de 

minimização da função objetivo. Por fim, entra em questão a importância do estudo de prever 

o comportamento das cargas futuras de um determinado sistema. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia usada no estudo para a verificação do impacto 

econômico do erro de previsão, no despacho ótimo do sistema. A função objetivo de 

minimização de custos é composta de outras duas funções, custos de geração e transmissão, que 

são acompanhadas por outras doze restrições. Na seção de previsão de carga, são apresentadas 

escolhas desde a separação dos valores estudados para dias úteis e para fins de semana, até a 

obtenção do MAPE (mean absolute percentual error) e a escolha dos valores horários de erro. 

Por fim, será mostrada toda a formulação de preço de uso dos equipamentos do sistema, são 

eles: geradores, linhas de transmissão e transformadores. 

O capítulo 4 mostra a aplicação da metodologia utilizada no trabalho para o sistema de 

estudo escolhido, o Subsistema Sul do Sistema Interligado Nacional. Neste capítulo, serão 

apresentados os três casos de estudo: caso base, caso 1 - com baixa inserção de unidades 

geradoras térmicas - e o caso 2 - com alta inserção de unidades geradoras térmicas – no sistema.  

O capítulo 5 traz os resultados das simulações para os três cenários de estudo, 

contemplando a operação para dias úteis e fins de semana separadamente. Além da operação 

de atendimento da curva de carga diária, será realizado um estudo econômico para abordagem 

do custo horário do erro de previsão de carga, e os custos mais relevantes serão trazidos nas 

tabelas e gráficos. Analisando assim, os valores de cada custo horário e a relação entre o custo 

do sistema operando com erro e operando sem ele. 

O capítulo 6 traz as conclusões do autor sobre as análises feitas para o comportamento 

do sistema em resposta às variáveis de erro implantadas no caso base e nos cenários alternativos. 

Mostrando os principais pontos obtidos nos resultados do trabalho, e ressaltando os custos 

econômicos dos erros de previsão considerados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, será apresentada a revisão bibliográfica em relação aos temas de estudo 

do trabalho. Será introduzida com uma diligência sobre o que é, e como funciona o SIN, desde 

à geração, até a entrega de energia ao consumidor. Também será realizada uma abordagem 

sobre as normas dos principais órgãos regulamentadores de energia elétrica do país. 

Ademais, serão feitas revisões conceituais sobre os métodos matemáticos e 

computacionais para a constituição do estudo de Programação Linear e sobre os dados de 

previsão de carga utilizados para simulação dos cenários.  

2.1 A MATRIZ DE GERAÇÃO E O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA 

INTERLIGADO NACIONAL 

A energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades 

atuais. No Brasil, cerca de 70% dela, é fornecida pela força das águas que movem as turbinas 

hidráulicas. Esta é uma fonte limpa, econômica e renovável. Nossa matriz energética é 

complementada por usinas termonucleares, termelétricas a carvão, óleo ou gás natural e também 

por usinas de outras fontes renováveis, como a solar, a eólica, a biomassa, dentre outras, como 

mostra a Figura 2.1. 

 Na composição da matriz elétrica brasileira, o aproveitamento hidrelétrico ainda tem 

grande representatividade de expansão do parque de geração de energia elétrica que compõem 

o SIN. Sua maior concentração do potencial ainda a ser explorado está localizado na região 

norte do país, trazendo em si uma série de empecilhos para sua utilização na expansão da oferta 

de energia elétrica, sendo o principal o quesito ambiental. Complementando a isto, os últimos 

leilões de contratação de capacidade concentraram-se em tecnologias de base térmica, eólica e 

solar (FERREIRA et al., 2019). 

Apesar de grande parte da matriz de geração elétrica brasileira ser composta por 

hidrelétricas, que trazem consigo baixos custos de geração e baixo fator de contribuição de GEE 

(Gases do Efeito Estufa), os riscos impostos a esse tipo de fonte pela dependência de água são 

eminentes. Para isso, faz-se necessário um planejamento adequado para não levar o sistema 

elétrico a crise, como visto entre 2001 e 2002, e 2013 à 2015 (REGO et al., 2017). 
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Figura 2.1 - Diversidade da matriz energética brasileira. 

 

Fonte: (SPERANDIO, 2018). 

 

Produzida nas usinas, a energia elétrica é transportada pelas linhas de transmissão que 

formam a rede básica, passando pelas subestações e por fim, chegando à rede de distribuição 

nas cidades. Nas últimas décadas, a malha de transmissão de energia cresceu significativamente 

transformando-se numa grande rede que interliga o brasil e torna possível o intercâmbio de 

eletricidade entre as regiões. Mais de 300 empresas entre geradoras, transmissoras, 

distribuidoras e consumidores livres integram o SIN. São centenas de usinas e mais de 140.000 

quilômetros de linhas de transmissão (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 

2017a). 

O SIN é um sistema de geração e transmissão de energia elétrica, com tamanho e 

características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial. Englobando as cinco 

regiões do Brasil e com forte predomínio de usinas hidrelétricas, o SIN é composto por todo o 

sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. Apenas 1,7% da capacidade de 

produção energética do país está fora do SIN, sendo que esta parcela é composta por pequenos 

sistemas isolados na região amazônica (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA 

ELÉTRICO, 2017b). 

Com múltiplos proprietários, cujas instalações são operadas por empresas de natureza 

pública, privada e de sociedade mista, o SIN é regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de 
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Energia Elétrica (ANEEL). Cabendo ao ONS, a coordenação e controle de acordo com as 

disposições dos procedimentos de rede, que são documentos de caráter normativo, elaborados 

pelo ONS, com participação dos agentes, e aprovados pela ANEEL, que definem os 

procedimentos e os requisitos necessários para a realização das atividades de planejamento da 

operação eletro energética, administração da transmissão, programação e operação em tempo 

real no âmbito do SIN (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2017c). A 

Figura 2.2 traz uma representação do horizonte de 2017 das linhas de transmissão no SIN. 

 

Figura 2.2 - Mapeamento das Linhas de Transmissão do Sistema Interligado Nacional para o 

horizonte de 2017.  

 

Fonte: (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2017d). 
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2.2 ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO NACIONAL: ANEEL, EPE, CCEE E ONS 

A atual estrutura do setor elétrico teve início com a onda de reformas ocorridas no setor, 

em meados dos anos 1990. Essas reformas, foram motivadas pela ineficiência do modelo 

institucional que se encontrava vigente, que colocava em risco a oferta e expansão do sistema 

energético. Desse modo, iniciaram-se as privatizações e desverticalizações das empresas do 

setor elétrico nacional nos âmbitos de geração, transmissão e distribuição de energia 

(CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2005). Essa atual 

estrutura está de acordo com a Figura 2.3. As atividades de governo responsáveis pela 

elaboração e implementação da política energética do setor elétrico, são efetuadas pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), Ministério de Minas e Energia (MME) e 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 

 

Figura 2.3 - Estrutura do setor elétrico brasileiro. 

 

Fonte: (CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2005). 
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2.2.1 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

A ANEEL é a agência responsável por regulamentar o mercado de energia elétrica no 

país, determinando as obrigações e direitos de quem serve e consome a energia elétrica. É ela 

quem fiscaliza e regula a geração de energia, a transmissão e distribuição. Ou seja, é ela quem 

define as regras de qualidade dos serviços e “zela” pelos direitos do consumidor. 

A ANEEL é vinculada ao MME, e sua função é fazer a regulação e fiscalização das 

atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no país. 

A ANEEL também media conflitos entre consumidores e agentes do mercado, e também entre 

os próprios agentes. Além de conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia. 

Na parte de tarifas, a ANEEL homologa reajustes tarifários na parte de geração, 

transmissão e distribuição, e isso é feito de modo a remunerar o serviço de maneira adequada e 

que viabilize o mesmo sempre com qualidade. Criando incentivos para o aumento da eficiência 

energética, assegurando a universalização e a qualidade adequada dos serviços prestados. 

A agência reguladora também elabora o PRODIST (Procedimentos de Distribuição), 

documento de caráter normativo. O PRODIST deve padronizar e normatizar as atividades 

técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia 

elétrica. Este, é um documento que os agentes de distribuição, as concessionárias e cooperativas 

têm obrigação de seguir, de modo a manter a qualidade da energia dentro dos padrões 

estabelecidos. Além de uma série de outras questões técnicas que estão contidas em módulos 

no PRODIST. Baseado nisso, é onde as concessionárias montam seus regulamentos 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2013). 

2.2.2 CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

Cabe a CCEE gerenciar os processos de compra e venda de energia elétrica nos 

ambientes de contratação livre e de contratação regulada, dos quais, compõem todos os agentes 

do sistema elétrico. Todos os contratos de compra e venda são registrados na CCEE. A câmara 

propõe regras para essa comercialização que são feitas com base nas diretrizes da ANEEL. 

Essas regras são voltadas à viabilização de um ambiente de negociação competitivo, sustentável 

e seguro. Cabe também a CCEE, monitorar a geração e consumo de todos os agentes de energia, 

contabilizando débitos e créditos no consumo desses agentes. Aplicando penalidades no caso 
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de qualquer descumprimento nos acordos de contratos de compra e venda de energia 

(CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2005). 

 ACR - Ambiente de contratação regulada 

O ambiente de contratação regulada é feito para suprir a demanda dos agentes de 

distribuição, concessionárias e cooperativas. Elas compram energia dos agentes de geração ou 

dos agentes de comercialização, que disputam a venda de energia através de leilões de menor 

preço. Esses leilões são organizados pela CCEE e delegados pela ANEEL, cujo objetivo é que 

a ANEEL consiga repassar a menor tarifa para o consumidor final. 

 ACL - Ambiente de contratação livre 

O ambiente de contratação livre é utilizado para atender a demanda dos consumidores 

livres, que são geralmente grandes consumidores industriais. Mais precisamente, é de livre 

escolha dos consumidores cuja carga seja igual ou maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer 

tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010). Livres no sentido que eles não têm a tarifa 

regulada, ou seja, eles podem negociar livremente a tarifa com os agentes de geração ou 

comercialização através de contratos bilaterais, firmados entre as duas partes, onde são 

estabelecidos preços (R$/kWh) por volume de energia e prazo de suprimento. No ACL, a tarifa 

de energia não é afetada pelas bandeiras tarifarias, ao contrário do ACR. 

 O Custo Marginal de Operação (CMO) e o Mercado de curto prazo (SPOT)  

O Custo Marginal de Operação (CMO) corresponde ao custo para se produzir o próximo 

MWh que o sistema necessita, sendo estabelecido para cada submercado, semana e período de 

comercialização. Refletindo assim, o custo de atender, em curto prazo, uma unidade adicional 

à demanda para a qual o sistema foi constituído de modo a supri-la ao menor custo (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010). 

Se houver hidrelétricas que estejam vertendo, esse custo é baixo, apenas o necessário 

para cobrir despesas de operação e manutenção. Se não há vertimento, tal custo varia bastante, 

pois o atendimento incremental acarreta em demora no reenchimento dos reservatórios. Em 
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maior ou menor grau, essa situação exige maior volume de água para produzir uma unidade de 

energia e aumenta o risco de déficit de atendimento. Quando esse risco corresponde um custo 

determinado pelos critérios de operação do sistema interligado, as termelétricas são acionadas, 

na ordem crescente de seus custos de operação. Finalmente, se todas as termelétricas já 

estiverem em plena operação, um aumento de demanda acarreta esgotamento da energia 

armazenada, já em estado crítico (SPERANDIO, 2018). 

Portanto, é natural que num sistema gerador constituído de forte base hidráulica, como 

o brasileiro, os custos de suprimento não contratado sejam muito variáveis, em vista da 

possibilidade de se ter de acionar usinas térmicas, algumas das quais apresentam custos de 

operação elevados. Por outro lado, quando há sobra de capacidade hidrelétrica, vigora o preço 

mínimo, destinado a cobrir custos operacionais mínimos. Em termos gerais o Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD) representa o custo variável de geração do recurso energético 

mais caro efetivamente despachado para atendimento ao sistema. A Figura 2.4 mostra 

graficamente os custos imediato e futuro, esses custos são calculados por programas 

computacionais utilizados pelo ONS, como o DECOMP e o NEWAVE. 

 

Figura 2.4 - Formação do CMO. 

 

Fonte: Adaptado de (SPERANDIO, 2018). 
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 O objetivo do modelo da Figura 2.4 é encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o 

custo imediato do uso da água e o custo futuro do seu armazenamento, medido em termos da 

economia esperada dos combustíveis nas unidades térmicas. Basicamente, na curva que mostra 

o Custo Futuro, inicialmente o recurso de menor custo não é utilizado para que se possa utilizá-

lo no futuro, logo essa curva apresenta um custo maior no momento inicial e menor no instante 

final. O inverso ocorre com a curva de Custo Imediato, pois como ela procura minimizar o 

custo, no primeiro instante os recursos mais baratos são todos utilizados, o que faz com que 

eles se esgotem e tenha-se a necessidade de utilizar os recursos mais caros no momento futuro. 

A curva de Custo Total busca minimizar o custo total do sistema e para isso analisa juntamente 

os custos futuro e imediato (SPERANDIO, 2018). 

O mercado SPOT surge das diferenças apuradas entre o que é contratado e o que é 

gerado/consumido. Podendo ser déficit ou superávit, que são contabilizadas para posterior 

liquidação financeira no mercado de curto prazo e valoradas pelo PLD. Ou seja, tudo que sobra 

de energia elétrica dos contratos de ACR e ACL, vai para o mercado de curto prazo para ser 

liquidado.  

Considerando-se os contratos e os dados de medição registrados, a CCEE contabiliza as 

diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o que foi contratado. As diferenças 

positivas ou negativas são liquidadas ao PLD, determinado semanalmente para cada patamar 

de carga e para cada submercado, tendo como base o CMO, que é limitado por um preço mínimo 

e um preço máximo. Com base nessas duas informações (montantes contratados e montantes 

medidos), é realizada a contabilização e são calculados os montantes negociados no mercado 

SPOT. 

2.2.3 EPE - Empresa de Pesquisa Energética 

A EPE tem por finalidade prestar serviços ao MME na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento de longo prazo do setor energético. Cobrindo não só o 

setor de energia elétrica, mas também o de petróleo, gás natural e seus derivados e 

biocombustíveis. 

A EPE também faz o planejamento da expansão do setor elétrico nos âmbitos de geração 

e transmissão de energia. Esses estudos são feitos através de pesquisas pelo lado da oferta e da 

demanda de energia. Incluindo análises de viabilidade técnica e econômica para os 

empreendimentos de geração e transmissão. Os principais resultados são retratados no Balanço 
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Energético Nacional (BEN) e o Plano Nacional Energético (PNE). Nestes estudos são 

considerados quatro cenários de longo prazo com diferentes previsões de crescimento 

econômico, evolução tecnologia e eficiência energética que resultam em diferentes projeções 

de consumo (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2017). 

2.2.4 ONS - Operador Nacional do Sistema 

O ONS foi criado em 1998 para operar o SIN. O ONS é uma organização privada de 

direito civil sem fins lucrativos responsável por coordenar e controlar todo o funcionamento 

dessa grande rede de energia regulada pela ANEEL. Cabe ao ONS operar o SIN de forma 

integrada para garantir a segurança e a continuidade do suprimento de energia elétrica, sempre 

ao menor custo possível. O ONS recomenda as ampliações e reforços necessários para que a 

rede básica continue crescendo. Para isso, estabelece junto a ANEEL especificações técnicas 

dos leilões de transmissão, cuida também da gestão das solicitações de acesso e conexão por 

parte das empresas e dos contratos firmados entre elas. 

No âmbito do planejamento da operação eletro-energética, desenvolve estudos de médio 

e curto prazos, buscando a melhor gestão dos recursos hidro energéticos. Integrando as fontes 

de energia, atua de forma articulada com o CMSE, que é coordenado pelo MME. De estudos 

em um horizonte de 5 anos, até a definição de políticas operativas mensais, semanais e diárias, 

a premissa básica do ONS é o atendimento seguro e ao menor custo possível. O despacho 

centralizado das usinas, assegura o uso dos recursos mais econômicos, garantido a qualidade 

do suprimento.  

Sua atuação vai além das fronteiras nacionais, mantendo acordos com países da américa 

latina, promovendo intercâmbios internacionais de energia elétrica. Participa de convênios de 

cooperação técnica com instituições e grupos de várias partes do mundo para troca de 

informações e desenvolvimento de estudos conjuntos voltados à inovação tecnológica e 

aperfeiçoamento de processos (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2017e). 

2.3 DESPACHO ÓTIMO DE UNIDADES HIDROTÉRMICAS 

O problema do despacho econômico de carga é minimizar paralelamente o custo total de 

produção e transmissão de energia, e em conjunto atender a curva de demanda do sistema 

gerado. A particularidade mais evidente de um sistema composto por unidades hidrelétricas e 
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termoelétricas é a possibilidade da utilização da energia armazenada nos reservatórios das 

usinas hidrelétricas, abstendo assim, o uso de combustíveis das unidades térmicas (WOOD, 

1996).  

Para que o uso dessa energia armazenada ocorra de fato, é preciso que haja um 

prognóstico contundente de que a água turbinada será suprida. Esse prognóstico se dá pelo 

agendamento de médio a longo prazo das unidades geradoras, envolvendo análises que podem 

variar de meteorológicas até estatísticas. Já o programa de curto prazo, refere-se a períodos de 

tempo que podem variar de dias até semanas. Ele envolve a composição hora a hora de todas 

as gerações do sistema hidrotérmico, para atingir o custo mínimo de produção (ou consumo 

mínimo de combustível) para o tempo determinado (WOOD, 1996; ZHU, 2009). A Figura 2.5 

ilustra a questão da tomada de decisão do operador do sistema, para programar o despacho da 

geração hidrotérmica. 

 

Figura 2.5 - Tomada de decisão para despacho de unidades hidrotérmicas. 

 

Fonte: (SPERANDIO, 2018). 

 

Em unidades térmicas, pode-se chamar a característica de entrada e saída de geração-

fluxo como a função de entrada de combustível ou função consumo de operação. A unidade de 

função de consumo do combustível do gerador é a entrada de calor (ZHU, 2009). Já a saída da 

unidade geradora será a potência elétrica gerada. Além do custo de consumo de combustível, o 

custo operacional de uma unidade inclui custo de mão-de-obra, custo de manutenção, custo de 
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transporte de combustível, dentre outros. O sistema de unidades térmicas geralmente consiste 

em caldeira, turbina e gerador (WOOD, 1996; ZHU, 2009). 

A relação entre a entrada e a saída pode ser expressa como uma curva convexa (Figura 

2.6). A entrada do gerador é o vapor e a saída do mesmo consiste na energia elétrica produzida. 

Pode-se observar, que a característica entrada-saída da unidade geradora é limitada pela sua 

capacidade mínima e máxima 𝑃𝑔 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔 ≤ 𝑃𝑔 𝑚𝑎𝑥. 

A característica de saída da unidade hidrelétrica é semelhante à da a unidade térmica, 

mas a entrada é diferente. Ela é dada em termos de volume de água por unidade de tempo, já 

que o combustível da unidade hidrelétrica é a água. A saída é o mesmo, isto é, energia elétrica. 

A Figura 2.6 mostra uma curva típica de entrada e saída de unidades hidrelétricas e 

termoelétricas.  

 

Figura 2.6 - Curvas de relação custo e potência gerada em unidades hidrotérmicas. 

 

Fonte: (SILVA et al., 2018). 

 

Cada unidade tem seus custos, que geralmente podem ser divididos em fixos e variáveis. 

Por exemplo, o custo fixo de uma unidade hidrelétrica se dá apenas por ela ser posta em 

operação. Isso porque, para ela entrar em operação, deve-se contabilizar custos como projeto, 

execução, licença ambiental, encargos, etc.   

Já os custos variáveis, são bem típicos de usina para usina. Devido ao ciclo hidrológico 

de cada local onde a unidade está instalada, podemos ter maior ou menor disponibilidade de 

água ao longo do ano nos reservatórios. Isso pode fazer com que o preço do MWh varie a cada 
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período de tempo. Há também custos variáveis de operação e manutenção das unidades 

geradoras, bem como peças e acessórios de acoplamento nos eixos das turbinas. 

2.4 PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ELD 

A característica amplamente utilizada de entrada e saída da unidade geradora é uma 

função quadrática dada por: 

 

 𝐹 = 𝑎𝑃𝑔
2 + 𝑏𝑃𝑔 + 𝑐 (2.1) 

 

Onde 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são os coeficientes de custo de cada unidade geradora, e 𝐹 o custo em 

relação a saída de potência de cada gerador. Em que, o coeficiente 𝑐 representa os custos 

operacionais fixos, 𝑏 representa os custos de combustível, e 𝑎 representa a variação da 

eficiência da turbina. Esses parâmetros da curva característica podem ser determinados por três 

abordagens: 

• Através dos experimentos de nível de eficiência da unidade geradora; 

• Através dos registros históricos de operação da unidade geradora; 

• Através dos dados de projeto (fornecidos pelo fabricante) da unidade geradora; 

Assim, o problema do despacho otimizado pode ser dado por minimizar 𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑖), sendo: 

 

  𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑖) =  𝑎𝑃𝐺𝑖
2 + 𝑏𝑃𝐺𝑖 + 𝑐 (2.2) 

 

Na literatura clássica, existem diversas metodologias tais como programação inteira 

(DILLON et al., 1978; GARVER, 1963), programação dinâmica (LOWERY, 1966), e funções 

de Lagrange (BARD, 1988), que têm sido utilizadas para tentar solucionar o problema do 

despacho econômico. Mais recentemente, outros métodos de otimização do despacho vêm 

sendo aplicados para facilitar a solução do mesmo. Dentre eles, podemos citar métodos que 

utilizam Redes Neurais (LEE, 1998; SU, 2000), Algoritmos genéticos (DAMOUSIS et al., 

2003), Enxame de partículas (KUMAR, 2003), dentre outros. 

Neste trabalho, será abordado mais profundamente o método usando Programação 

Linear, adaptado de KAGAN (2009) e SILVA et al. (2018). Aquele, sugere uma alternativa 

fundamentada em Programação Linear para minimização da função custo (2.2). Onde as curvas 

de geração expressas na Figura 2.6 são segmentadas em diversas regiões lineares. Quanto mais 
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forem essas regiões de decomposição linear, mais próxima tende a ser a semelhança dos 

resultados com os custos operacionais reais. Sendo essa alternativa extremamente viável, já que 

estipular todos os aspectos econômicos envoltos por este estudo é uma tarefa extremamente 

complexa. 

Este método é semelhante ao que propõe SILVA et al. (2018), onde é aplicado um 

método de Programação Linear a fim de analisar a variação da sub e superestimação da previsão 

de carga nos custos de despacho das unidades geradoras.  

2.5 A PREVISÃO DE CARGA E SEU IMPACTO NO SISTEMA 

A estimativa do comportamento futuro das cargas elétricas está diretamente vinculada 

à tarefa de tomada de decisão entre realização de ações voltadas a gestão tanto pelo lado da 

demanda quanto pelo lado da oferta de energia elétrica. Desse modo, uma projeção fora do 

propósito de qualquer horizonte de perspectiva pode trazer prejuízos, já que uma subestimação 

pode resultar em não atendimento de consumidores e uma superestimação conduz a uma 

ociosidade do sistema envolvido. 

A previsão de carga subdivide-se em quatro horizontes globais. Pode ser de curtíssimo 

prazo, onde os resultados gerados são para um futuro compreendido em um prazo de horas a 

frente, a de curto prazo, para previsões de dias a poucas semanas, a de médio prazo, que se 

refere de meses até um ano, e por fim, a de longo prazo, que prevê cargas para anos à frente do 

período onde os dados foram trabalhados (SILVA et al., 2017a). 

A qualidade dos padrões de análise para os modelos de previsão também é muito 

importante. Ela está diretamente ligada ao erro que o modelo retorna. Obviamente, quanto 

menor o erro de previsão retornado, mais eficiente será o método. Na projeção de DEE a curto 

prazo, as variáveis climáticas apresentam um impacto importante na evolução da demanda de 

eletricidade e devem ser incorporadas no modelo de projeção.  

De acordo com Oliveira (2010), os valores das cargas são rigorosamente influenciados 

por variáveis climáticas como a temperatura do ar, a umidade e seus ciclos sazonais. Além 

destes, tem-se também fatores sociais como dias da semana, hora do dia, feriados, crescimento 

populacional, aumento de poder aquisitivo da população, entre outros, que implicam em 

mudanças nos hábitos dos consumidores, ocasionando em uma considerável alteração no 

consumo de energia. 
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A partir de uma previsão de carga consistente, são estabelecidos muitos pontos no 

projeto da rede, assegurando assim, que a energia chegará com segurança e qualidade ao 

consumidor. O principal órgão encarregado de executar a previsão de demanda energética, 

distribuição e manutenção das redes de energia elétrica é a ANEEL. As previsões executadas 

pela agência, são empregadas no planejamento de mercado, e sua maior exatidão acarreta na 

melhoria da qualidade do serviço prestado, bem como reduz o prejuízo aos consumidores 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010). 

Além disso, o método utilizado também constitui importante parcela na estabilidade dos 

resultados finais, sendo que, atualmente, uma gama de opções pode ser utilizada. Essas opções 

são aplicadas na forma de realizar iterações com dados passados, otimizando o método para, 

posteriormente, realizar a previsão propriamente dita. Por esse motivo, o estudo de métodos de 

previsão de carga é justificável em vias que, aplicando um respectivo método de forma correta, 

os resultados finais são confiáveis, assegurando uma distribuição de energia coesa e 

enquadrando-se nos limites estipulados pela ANEEL da variação dos erros. 

Podemos identificar diversas formas de métodos de previsão de carga, principalmente 

nas áreas de inteligência artificial e estatística. No entanto os métodos de inteligência artificial 

têm se mostrado mais eficientes para as aplicações atuais, principalmente pelo motivo que 

soluções computacionais são mais ágeis. Dentre os principais métodos de previsão de carga no 

segmento de inteligência artificial, podemos citar Redes Neurais Artificiais, Lógica Fuzzy, 

Redes Neuro Fuzzy, Algoritmos Genéticos e Sistemas Especialistas, determinando suas 

principais características e eficiência (SILVA et al, 2017b). 

2.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Desse modo, o capítulo de revisão das bibliografias utilizadas no estudo serviu para 

sintetizar e melhor compreender os temas que estão incumbidos direta ou indiretamente no 

trabalho. Nele destaca-se que há uma grande interconexão de assuntos para a formulação do 

problema global.  

Pode-se verificar que a previsão de carga e o posterior despacho ótimo dessa previsão 

têm um laço muito grande e um depende diretamente do outro. Como produto disso, temos o 

custo monetário para despachar toda a carga gerada, e ele é o alvo de minimização a partir do 

erro de previsão. 
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 Também foram vistas as regulamentações exigidas pelos órgãos responsáveis pelo setor 

energético no país, bem como suas características técnicas. Dentro destes, destaca-se o Mercado 

SPOT, que está bastante incluído no escopo do trabalho, visto que o objetivo é detalhar o custo 

do erro de previsão de carga a partir do despacho ótimo.  
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo foram especificadas as metodologias base para o estudo do impacto do 

erro de previsão de carga no despacho otimizado de unidades geradoras. O primeiro estágio da 

metodologia proposta compreende um modelo de restrições aplicadas em Programação Linear 

para a otimização do sistema, em que algumas simplificações aplicáveis são tomadas.  

Em primeiro lugar, foi mostrada a metodologia da Programação Linear para arranjar o 

despacho de mínimo custo referente à cada unidade, bem como a modelagem de todas as linhas 

de transmissão, geradores e transformadores. Após, foi expressada a seleção dos dados de erro 

de previsão. E por último, as variações nos valores de carga, para verificar a magnitude 

percentual do valor desse erro de previsão, no agendamento do despacho. A Figura 3.1 resume 

como foram separados os tópicos da metodologia. 

 

Figura 3.1 - Separação dos tópicos da metodologia adotada. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

3.1 PROGRAMAÇÃO LINEAR E APRESENTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES 

A primeira etapa da metodologia proposta para otimização da operação do sistema 

corresponde a um mecanismo de Programação Linear que minimize o custo de geração e de 

fluxo de potência nas linhas de transmissão. Evitando assim, geração excessiva para 

atendimento da carga requerida, bem como reduzindo as perdas nas linhas.  

As equações e restrições do problema de otimização do despacho propostas nessa 

metodologia são dadas por (3.1) - (3.14). 
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 minimizar  (𝐴 + 𝐵) (3.1) 

   

 𝐴 = ∑[𝐶𝐺𝑗,0 ∗ 𝑏𝑗,0 + ∑(𝐶𝐺𝑅𝑗,𝑖 ∗ 𝑋𝑗,𝑖)

𝑚

𝑖=1

]

𝑛

𝑗=1

 (3.2) 

 𝐵 = ∑[𝐶𝐿𝑘 ∗ (𝐹𝐿𝑘,1 + 𝐹𝐿𝑘,2)]

𝑙

𝑘=1

 (3.3) 

 

Sujeitas às restrições: 

 

 𝑏𝑗,𝑖 − 𝑏𝑗,𝑖+1 ≥ 0           𝑗 = 1, … 𝑛;  𝑖 = 0,1, … 𝑚 − 1 (3.4) 

   

 𝑋𝑗,𝑖 − 𝐺𝐿𝑗,𝑖 ∗ 𝑏𝑗,𝑖 ≤ 0           𝑗 = 1, … 𝑛;  𝑖 = 0,1, … 𝑚 (3.5) 

   

 𝑋𝑗,𝑖 − 𝐿𝐺𝑗,𝑖 ∗ 𝑏𝑗,𝑖+1 ≥ 0           𝑗 = 1, … 𝑛;  𝑖 = 0,1, … 𝑚 − 1 (3.6) 

   

 𝐺𝑗 − 𝐺𝑚𝑖𝑛𝑗 ∗ 𝑏𝑗,0 − ∑ 𝑋𝑗,𝑖
𝑚
𝑖=1 = 0           𝑗 = 1, … 𝑛 (3.7) 

   

 ∑ 𝐺𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑ 𝑃𝑎

𝑐

𝑎=1

− ∑ 𝐸𝑃𝐿𝑘

𝑙

𝑘=1

≥ 0 (3.8) 

   

 𝐸𝑃𝐿𝑘 − 𝛼 ∗ 𝐹𝐿𝑘,1 − 𝛼 ∗ 𝐹𝐿𝑘,2 = 0           𝑘 = 1, … 𝑙 (3.9) 

   

 𝐸𝑃𝑇𝑘 − β ∗ 𝐹𝑇𝑘,1 − β ∗ 𝐹𝑇𝑘,2 = 0           𝑘 = 1, … 𝑡 (3.10) 

   

 𝐹𝐿𝑘,1 − 𝐹𝐿𝑚𝑎𝑥𝑘 ∗ 𝑑𝑙𝑘 ≤ 0            𝑘 = 1, … 𝑙 (3.11) 

   

 𝐹𝐿𝑘,2 − 𝐹𝐿𝑚𝑎𝑥𝑘 ∗ 𝑑𝑙𝑘 ≤ 0            𝑘 = 1, … 𝑙 (3.12) 

   

 LEI DAS CORRENTES DE KIRCHHOFF (3.13) 

   

 𝐺1 + 𝐹𝐿1,2 + 𝐹𝐿2,2 − 𝐶1 − 𝐹𝐿1,1 − 𝐹𝐿2,1 −
𝐸𝑃𝐿1

2
−

𝐸𝑃𝐿2

2
= 0 (3.14) 

   

 

Onde as variáveis representam: 

𝐶𝐺𝑗,0 Custo de Geração da capacidade mínima de j 

𝐶𝐺𝑅𝑗,𝑖 Custo de Geração Relativa de j no estágio de geração i 

𝑋𝑗,𝑖 Nível de Geração de j no estágio de geração i 

𝐺𝐿𝑗,𝑖 Geração líquida de j no estágio de geração i 

𝐺𝑗 Geração total de j 
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𝐺𝑚𝑖𝑛𝑗 Geração mínima de j 

𝑏𝑗,0 Variável binária para definir o estágio i de j 

𝑛 Número de geradores do sistema 

𝑚 Número de estágios de geração do sistema 

𝐶𝐿𝑘 Custo R$/MVA da linha de transmissão k 

𝐹𝐿𝑘,1 Fluxo direto da linha de transmissão k 

𝐹𝐿𝑘,2 Fluxo reverso da linha de transmissão k 

𝐸𝑃𝐿𝑘 Equivalente de perdas na linha k 

𝐸𝑃𝑇𝑘 Equivalente de perdas no transformador 𝑘 

𝛼 

β 

Coeficiente de perdas das linhas 

Coeficiente de perdas dos transformadores 

𝐹𝐿𝑚𝑎𝑥𝑘 Capacidade de fluxo da linha k 

𝑑𝑙𝑘 Variável binaria para definir a ativação da linha k 

𝑙 

𝑡 

Número de linhas de transmissão no sistema 

Número de transformadores no sistema de análise 

 

A equação (3.1) traz a função objetivo do sistema, integrada pelos elementos “A”, 

que representa a otimização dos custos de geração, modelada em (3.2), e “B”, que 

representa a otimização dos custos de transmissão, modelada em (3.3). A equação (3.2), 

remete aos custos da geração de energia, compostos pelo somatório do custo de geração 

mínimo do gerador 𝑗 mais o somatório do produto entre o custo de geração relativa do 

gerador 𝑗 na região de geração 𝑖, e o nível desta geração de 𝑗 na região geradora 𝑖. Já (3.3), 

encaminha para os custos de utilização das linhas de transmissão, que são dados pelo 

somatório dos custos de perdas nas linhas de transmissão, multiplicado pela soma dos 

fluxos direto e reverso que percorrem essa linha. A Figura 3.2 detalha esses estágios e seus 

custos. 
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Figura 3.2 - Custo do gerador 𝑗 em cada 𝑖 estágio. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Para a geração, o modelo usado aplica o método de linearização das curvas de 

geração de operação dos geradores conectados ao sistema, como sugerem KAGAN, (2009) 

e SILVA et al, (2018). No caso, dada uma curva de potência gerada e custo de operação e 

manutenção, como na Figura 3.3, será possível estabelecer regiões de operação, com custos 

variáveis, e assim obter uma condição linear para solução do problema de Programação 

Linear. 

 

Figura 3.3 - Linearização das curvas de custo das unidades geradores em estágios. 

 

Fonte: adaptado de (SILVA et al., 2018). 
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As restrições que representam as circunstâncias de contorno da otimização das 

unidades de geração são dadas por (3.4) – (3.7). A restrição (3.4) define a sequência de uso 

de cada região linear da curva de geração, utilizando a variável binaria 𝑏𝑗,𝑖. Isso indica que 

a região de ativação 𝑖 da unidade geradora 𝑗, deve ser analisada para uso antes da região 

𝑖 + 1 de 𝑗. A restrições (3.5) e (3.6), apresentam a potência gerada em cada região linear 

da curva, representada pela variável 𝑋𝑗,𝑖. Essas restrições dizem que o nível de geração de 

𝑗 no estágio de geração 𝑖 deve ser menor que a geração liquida de 𝑗 na região 𝑖 (3.5), e 

maior que a geração liquida de 𝑗 na região 𝑖 + 1 (3.6). (3.7) revela a potência total gerada 

por cada gerador no sistema, composta pela soma da potência mínima, se a indicação 

binária do gerador está ativa, e as potências geradas em cada estágio, até a potência nominal 

da unidade. 

A segunda parte da função objetivo, dada por (3.3), simboliza a minimização dos 

custos de transmissão através da análise do fluxo de potência nas linhas. Dada uma linha 

𝑘, com fluxo de potência direto 𝐹𝐿𝑘,1, e fluxo de potência reverso 𝐹𝐿𝑘,2, não simultâneos, 

o produto entre a magnitude da soma destes fluxos, com uma constante que represente os 

custos de operação da linha, 𝐶𝐿𝑘, e que considera as perdas através de um coeficiente, gera 

os custos de operação de transmissão. 

A restrição apresentada em (3.8) demonstra que a soma da potência gerada pelas 

unidades, deve ser maior ou igual à potência perdidas nas linhas mais a potência necessária 

para atender as cargas. 

As restrições (3.9) - (3.13) representam as condições para intensidade de direção do 

fluxo de potência. Como o modelo para os custos de geração é generalizado e representa 

apenas o balanço de carga do consumidor, é viável estabelecer que, quando o problema 

geral de otimização for resolvido, as perdas nas linhas e nos transformadores representam 

o comportamento da carga, visto pela geração. Desse modo, é necessário incluir o impacto 

dessas perdas, não apenas financeiramente, mas também em termos de potência, para que 

haja o balanço. Nesta perspectiva, foram adicionadas as variáveis 𝐸𝑃𝐿𝑘 e 𝐸𝑃𝑇𝑘, que 

representam as perdas equivalentes nas linhas de transmissão e nos transformadores, 

respectivamente. Essas variáveis, conforme representadas em (3.9) e (3.10), dependem do 

produto entre o fluxo que percorre o equipamento e um coeficiente de perdas. 

 Para (3.9), foi adotado um coeficiente 𝛼 que varia de acordo com as perdas médias 

de cada sistema, geralmente entre 5% e 15% da energia total gerada. Nesse caso, foi 
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conveniente assumir o valor de 10%. Já para (3.10), foi adotado um coeficiente 𝛽 de perdas, 

que segundo (SEN, 1997) pode-se assumir o valor em torno de 1% para transformadores 

de grande potência. 

As restrições (3.11) e (3.12) dizem respeito à limitação de fluxo nas linhas, sujeitas 

à variável binaria 𝑑𝑙𝑘, que simboliza a ativação desta linha. A variável desempenha um 

papel fundamental no quesito de indicar se deve ou não haver fluxo de potência na linha, 

aliviando assim as perdas na mesma, e otimizando o aproveitamento da unidade geradora. 

Para estipular o balanço de potência do sistema, a restrição (3.13), que corresponde às leis 

das correntes de Kirchhoff é aplicada em todos os barramentos do sistema. Como proposto 

por SILVA et al, (2018), neste modelo existem adaptações para o estudo de caso que foi 

realizado no trabalho. A Figura 3.4 apresenta um esquemático completo da lei das correntes 

de Kirchhoff aplicadas ao barramento, considerando a interconexão de duas linhas de 

transmissão, uma carga e uma unidade geradora. A lei das correntes de Kirchhoff, para o 

barramento da figura em questão é caracterizado em (3.13). 

 

Figura 3.4 - Aplicação da restrição (3.13). 

 

Fonte: adaptado de (SILVA et al, 2018). 
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Pode-se notar que o exemplo da figura obedece fielmente às Leis das correntes de 

Kirchhoff e seu equacionamento é dado por (3.14). Onde tudo que está sendo injetado na 

barra, ou seja, potência gerada, e fluxo direto, ganha sinal positivo. E tudo que está sendo 

“drenado” da barra, ou seja, carga, carregamento das linhas, e fluxo reverso, ganha sinal 

negativo. Detalhe para o carregamento das linhas, que nessa metodologia de Programação 

Linear, é modelado como uma carga conectada à barra, porém dividida em duas partes, 

pelo fato de que seu carregamento está dividido nas barras a que se conecta. Este modelo 

também é usado por RODRIGUES, (2007), com o objetivo de dividir o impacto das perdas 

entre a unidade gerador e o consumidor. 

3.2 INFLUÊNCIA DO ERRO DE PREVISÃO DE CARGA NOS CUSTOS DE 

OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Como já visto anteriormente, OLIVEIRA et al., (2010) diz que é de significativa 

importância ter como escolha para a tomada de decisão, os valores dos potenciais erros de 

previsão de demanda. Essas projeções, quanto mais apuradas forem, impactam em uma 

operação mais adequada do sistema elétrico, reduzindo perdas técnicas e financeiras. 

A partir da ferramenta de otimização proposta, foi necessário estabelecer critérios para 

analisar o impacto do erro de previsão de carga no sistema. Mesmo quando o erro de previsão 

de carga é notado durante funcionamento do sistema, é de extrema importância que o operador 

do sistema haja para otimizar o fluxo de energia e as condições de geração para as novas 

condições de carga. Tais como, maior ou menor despacho da geração, ou maior e menor 

ativação das linhas. Por isso, estimar o impacto do erro de previsão em relação aos custos de 

funcionamento, pode ser efetuado com base em critérios na análise direta do caso base 

otimizado. Programando com base na previsão de carga e no caso otimizado considerando a 

eventual demanda ocorrente (SILVA et al., 2018). A diferença entre os dois casos indica o custo 

do erro de previsão de carga. 

Desse modo, a Figura 3.4 apresenta um fluxograma para análise do impacto do erro de 

previsão de carga, considerando a varredura de erros de previsão de carga que foram obtidos 

através de (SILVA, 2018). Esse intervalo ajuda a obter curvas de ocorrências de erros, que são 

importantes para estudos de modelos de previsão de carga. Os erros foram obtidos com base 

em dados de previsão de cargas reais e comparados aos dados de carga ocorridos. O estudo foi 

feito para um horizonte de trinta dias, no mês de Abril do ano de 2016, e os dados mais 
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significativos foram alcançados via média ponderada dos dados mais representativos do erro de 

previsão, conforme mostra o fluxograma da Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Fluxograma para aquisição dos erros de previsão mais significativos. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Sintetizando, a Figura 3.5. mostra como foi feita a estrutura para obtenção dos erros de 

previsão de carga de curto prazo. A partir de dados de previsão de carga e de dados de carga 

reais do subsistema, foi obtido o MAPE para sub e superestimação. Esses valores foram 

separados para dias úteis e fins de semana, pelo fato desses dois cenários terem comportamentos 

diferentes de consumo. A partir daí, foram criados histogramas para essas duas séries de dados 

com a finalidade de que fossem filtrados os valores mais representativos, e desses, extraída a 

sua média ponderada. Assim, obtém-se os erros mais representativos para cada hora de 

funcionamento do sistema.  

Por fim, a metodologia para que sejam aplicados os erros de previsão de carga nos 

valores reais, e desses, obtidos os custos de operação, é mostrada na Figura 3.6. Do fluxograma 

da Figura 3.6, pode-se observar que o Erro de Previsão de Carga (LFR) para cada 

concessionária foi inserido apenas na carga que está contemplada pela mesma. Separar as 
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concessionárias por suas cargas e seus respectivos erros de previsão, faz total diferença na 

obtenção dos resultados. Visto que, se fossem agrupadas, as cargas seriam somadas e seu erro 

de previsão seria um valor médio para a região, fazendo com que imprecisões fossem 

adicionadas ao problema, comprometendo a eficiência do método. 

 

Figura 3.6 - Fluxograma para aplicação dos erros de previsão e obtenção dos custos de operação 

do sistema. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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 Depois de separadas e seus erros aplicados, as cargas entram na operação de despacho 

ótimo do sistema no modelo de Programação Linear executado no Microsoft Office Excel. Se 

após a convergência da Programação Linear, todos os geradores ativos no caso base, também 

estiverem ativos no caso com erro, o algoritmo segue sua lógica, se não, aplica-se a restrição 

(3.15) e novamente há uma iteração. Após esse passo, são obtidos os custos de operação do 

sistema com erro. Daí pra frente, é incrementado um valor de 𝑛 + 1, para atualizar a variável 𝑛, 

representando a adição de mais uma hora.  Se já ocorreram as 24 iterações do sistema, 

correspondentes a operação diária, pode-se dar fim à rodada de custos, se não, o sistema segue 

rodando até fechar a operação diária.   

Na analogia das operações otimizadas, SILVA et al., (2018)  traz mais um cenário como 

critério inicial: se todas as unidades geradoras no caso base estão ativas no caso com erro. Caso 

contrário, é necessário incluir no modelo de otimização uma restrição mínima de geração, 

conforme definido em (3.15). Isto é porque, baseado no agendamento da unidade, algumas 

unidades geradoras estarão pelo menos em pré-operação, relacionado com a programação da 

operação do caso base. Então, no pior cenário, especialmente as unidades geradoras com custo 

de combustível devem manter pelo menos o mínimo de geração, para evitar maiores danos. 

 

 𝐺𝑗 − 𝐺𝑚𝑖𝑛 ≥ 0            𝑗 = 1, … 𝑛 (3.15) 

 

Isso significa que, se todas as unidades geradoras do case base, estão ativas nos casos 

com erro, os custos da variação de potência gerada nos estágios serão adicionados ou subtraídos 

aos custos de operação do sistema. Por exemplo, se uma unidade que está programada para 

gerar 100MVA, estiver gerando 120MVA devido a subestimação de carga, este acréscimo do 

custo de gerar mais 20MVA será incrementado ao custo total de geração do sistema e também 

ao custo da compra não programada de combustível, como para unidades de gás natural ou 

carvão. Estes custos variam muito de região para região, e conforme disponibilidade à curto 

prazo, porém não são só esses. Com mais potência saindo das unidades geradoras e fluindo nas 

linhas, maiores serão as perdas nessas linhas, ocasionando assim, mais custos na transmissão 

de potência. De forma análoga, se a mesma unidade que foi programada para gerar 100MVA, 

estiver gerando 80MVA, a diferença de combustível usado nessa geração pode ser considerada 

com a abertura do vertedouro da barragem de uma usina hidrelétrica, por exemplo. 
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3.3 MODELAGEM DE CUSTOS DAS UNIDADES GERADORES, DAS LINHAS DE 

TRANSMISSÃO E DOS TRANSFORMADORES 

Como mencionado na seção 2.3, cada unidade tem seus custos, que são divididos em 

fixos e variáveis. Sendo os custos fixos, apenas os custos de colocar a usina em operação, e o 

custo de geração de cada estágio, por exemplo. Os custos variáveis, que são típicos de usina 

para usina, e variam de acordo com a sazonalidade e característica da região onde a unidade 

está alocada. Há também custos variáveis de operação e manutenção das unidades geradoras, 

bem como peças e acessórios de acoplamento nos eixos das turbinas. 

Nessa subseção será especificada como as unidades geradoras foram modeladas, para 

que realizassem seu despacho. Uma vez feita a definição dos aspectos técnicos da planta, 

principalmente a determinação de potência e tipo de combustível, parte-se para o 

desenvolvimento de um modelo determinístico do processo.  

 

 𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 = 𝑃3 ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏   
(3.16) 

 

 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜 = 𝐶𝑂&𝑀 ∗ 𝑃𝑁𝑜𝑚 + 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 ∗ 𝑃𝑚𝑖𝑛 
(3.17) 

 

 𝐶0 = 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜         
(3.18) 

 

 𝐶𝑖 =  −(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1)2 + (𝑃𝑖 −  𝑃𝑖−1) ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜,           𝑖 = 2 𝑒 3 
(3.19) 

 

 𝐶𝑖 =  (𝑃𝑖+1 −  𝑃𝑖)2 + (𝑃𝑖+1 −  𝑃𝑖) ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜,           𝑖 = 2 𝑒 3 
(3.20) 

 

 𝐶3 = 𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 + 𝑃𝑁𝑜𝑚 ∗ 𝐶𝑂&𝑀          (3.21) 

 

Onde as variáveis representam: 

𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 Custo variável da unidade geradora 

𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜 Custo fixo da unidade geradora 

𝐶𝑂&𝑀 Custo de operação e manutenção na unidade geradora 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 Custo do combustível usado na unidade geradora 

𝑃𝑁𝑜𝑚 Potência nominal da unidade geradora 

𝑃𝑚𝑖𝑛 Potência mínima da unidade geradora 

𝐶0 Custo do estágio inicial da unidade geradora 

𝐶𝑖 Custo dos estágios intermediários da unidade geradora 

𝐶3 Custo do estágio máximo da unidade geradora 

𝑃0 Potência gerada no estágio inicial 
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𝑃𝑖 Potência gerada nos estágios intermediários 

𝑃𝑖−1 Potência gerada no estágio 𝑖 − 1 

𝑃𝑖+1 Potência gerada no estágio 𝑖 + 1 

𝑃3 Potência gerada no estágio máximo 

 

A equação (3.16) traz o custo variável de operação do gerador, que é dado pelo produto 

entre potência gerada no último estágio da unidade e o custo de combustível da mesma. A 

equação (3.17) mostra o custo fixo da unidade geradora, que é dado pela soma de dois produtos. 

O primeiro, entre o custo de operação e manutenção e a potência nominal, e o segundo entre 

custo de combustível e a potência mínima da unidade. 

Nos estágios de gerações extremas, mínimo e máximo, tem-se as equações (3.18) e 

(3.21), respectivamente. (3.18) apresenta o custo de geração para o mínimo estágio da unidade, 

que é similar ao custo fixo da unidade, obedecendo o que já foi citado anteriormente, de sempre 

ter-se a unidade geradora ativa em pré-despacho, para que seja atendida a restrição (3.15). Já 

(3.21), revela os custos de operação do estágio máximo da máquina geradora, dado pelo produto 

entre a potência nominal e os custos de operação e manutenção, somados aos custos variáveis 

da unidade. Para a formulação do preço dos estágios intermediários de geração, foram 

escolhidos valores de potência empíricos, e aplicados nas equações (3.19) e (3.20). Estas 

equações são adaptações de (2.1), onde o termo quadrático da função polinomial de segundo 

grau, toma valor positivo para geradores térmicos, e negativos para geradores hidráulicos. Isto 

se dá pelo fato de obedecer às concavidades das parábolas expressas na Figura 2.5. 

 Para os custos de perdas nas linhas de transmissão, foi adotada uma constante α, afim 

de se obter as perdas globais do sistema. Como aponta SILVA et al, (2018), esse coeficiente 

que varia de acordo com a média regional de perdas, geralmente entre 5% e 15% das perdas em 

relação ao energia total gerada. As equações (3.22) – (3.26) apresentam os cálculos para 

modelagem do custo de uso das linhas de transmissão. 

 

 𝑍𝑏 =  
𝑉𝑏

2

𝑆𝑏
 (3.22) 

   

 
          

𝑍Ω/𝑘𝑚 =  
𝑍𝑝𝑢 ∗ 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑙
 

(3.23) 

   

 𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉 ∗ √3
 (3.24) 
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 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 =  
𝑍Ω

𝑘𝑚⁄ ∗ 𝐼2

0,92
 (3.25) 

   

 𝑆3∅ = (√3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝐿)/0,92          (3.26) 

 

Onde as variáveis representam: 

𝑍𝑏 Impedância base da linha de transmissão 

𝑉𝑏 Tensão base da linha de transmissão 

𝑆𝑏 Potência base de 100MVA 

𝑍𝑝𝑢 impedância da linha em valores p.u. 

𝑍Ω
𝑘𝑚⁄  Impedância da linha em Ω/𝑘𝑚 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 Capacidade máxima de condução de corrente do cabo 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 Capacidade máxima de transmissão de potência da linha 

𝑉𝐿 Tensão da linha de transmissão 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 Valor de perdas na linha, em 𝑉𝐴/𝑘𝑚 

𝑙 Comprimento da linha em quilômetros 

𝐼𝐿 Corrente na linha, em ampères 

𝑆3∅ Potência trifásica 

 

A equações (3.22) - (3.25) encaminham para o entendimento sobre a modelagem dos 

custos de uso das linhas de transmissão. Isso se dá pelo fato de que é necessário saber quanto 

custa transmitir 1MVA de potência através de cada quilômetro da linha, para que a 

Programação Linear prefira aproveitar as linhas com menores valores de custos, transmitindo 

por elas, os maiores valores de potência até as cargas. 

Através da equação (3.22), pode-se calcular o valor base de impedância para as linhas 

de transmissão. Para as linhas de 230kV, a impedância base toma um valor de 529Ω, já para as 

linhas de 500kV, esse valor é de 2500Ω. Sabendo os valores p.u. de impedância das linhas de 

transmissão, através dos valores obtidos de (3.22), substitui-se os mesmos em (3.27) e assim 

são obtidas as impedâncias em Ω/km de todas as linhas do sistema. 

Paralelamente, usa-se as equações (3.24) e (3.25) para calcular a ampacidade e a 

potência de perdas de cada linha de transmissão. Ampacidade é a corrente máxima que a linha 

de transmissão pode transportar para uma dada temperatura superficial do condutor que está 
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associada a uma distância mínima de segurança condutor-solo ou condutor-objeto (FOSS; LIN; 

FERNANDES, 1983); (CHEN; BLACK; LOARD, 2003) e (BERENDE et al., 2005). 

Para o cálculo do custo de utilização das linhas, foi realizada uma varredura de valores 

de corrente, obedecendo as condições de ampacidade dos cabos. As perdas foram calculadas 

afim de descobrir como se dá a curva característica de perdas de cada condutor. Desse modo, 

análogo ao método de linearização das curvas de custo de geração, irá se beneficiar apenas dos 

dados da região linear da curva de perdas da linha, o que corresponde a valores a partir de 40% 

da região da curva e 50% da capacidade máxima de transmissão de potência, conforme mostra 

a Figura 3.7. Também, a média de preço de produção de energia do Brasil, R$*MVA/h foi 

considerada para estimativa de custo das perdas. Coexistente a este passo, uma varredura com 

os mesmos valores de corrente é feita para gerar um vetor de perdas máximas de 230kV e 

500kV, usando a equação (3.26). 

 

Figura 3.7 - Região da curva de perdas do condutor considerada para estudo. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Ademais, sabendo o range de perdas da linha de transmissão em questão, basta 

multiplicar esse valor por uma constante monetária que represente o custo de geração de 1 MVA 

da região de estudo, que se consegue obter o custo de transmissão em R$/MVA*km. Através 

desse vetor de valores, pode-se escolher o valor inicial da corrente em que a curva de perdas é 

linear, e traçar um gráfico das características de perdas da linha versus o valor das perdas em 

R$/MVA*km. Por fim, realizando uma aproximação linear da curva deste gráfico, o coeficiente 
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angular da função linear retorna o valor desejado da constante de perdas por MVA na linha de 

transmissão.  

O custo total de um transformador é composto por diversos fatores que devem ser 

levados em consideração: o preço de compra, o preço das perdas de energia, custo de 

manutenção e reparos durante sua vida útil, preço pago pela energia elétrica e sua 

desvalorização monetária de mercado (LEISIGNER; PATZNER, 2009). 

O equipamento é projetado desejando-se operar com alta eficiência. Felizmente, as 

perdas nos transformadores são pequenas. Devido ao fato de o transformador ser um dispositivo 

estático, não há perdas rotacionais e perdas por atrito, como numa máquina rotativa. Em um 

transformador bem projetado, a eficiência pode ser tão alta quanto 99% (SEN, 1997). 

Geralmente os transformadores ficam aproximadamente 100% do tempo conectados à 

rede. Como a carga varia durante todo o tempo, as perdas devidas as correntes de carga também 

variam. Principalmente em horários de pico quando a energia é mais cara (tarifas hora-

sazonais), que tornam estas perdas financeiramente relevantes, devido ao maior fluxo que 

atravessa o transformador. Como este é um estudo complexo, e deve ser feito elemento a 

elemento, a literatura dá margem para usar um coeficiente de perdas análogo apenas ao 

coeficiente α de uso das linhas de transmissão, omitindo o cálculo de um valor para uso.  

Os transformadores foram modelados de maneira semelhante às linhas. Porém, segundo 

SEN (1997), é conveniente adicionar um valor de perdas de 1% em transformadores de grande 

potência. Considerando as variações encontradas na literatura, foi assumido um valor 1% para 

a constante de perdas nos transformadores. As perdas devidas à corrente de excitação são 

desconsideradas, devido esta corrente compreender um valor em torno de 5% da corrente de 

carga, sendo desprezível para o cálculo. Desse modo, os transformadores são modelados como 

uma linha de transmissão, porém, seu valor de perdas é fixo de 1,1 R$/MVA de fluxo, não 

sendo necessário realizar uma varredura nos valores de corrente, como feito para o custo de uso 

das linhas de transmissão.  
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4. ESTUDO DE CASO 

A estimativa de custos de erro de previsão de carga apresenta alta variabilidade, 

principalmente devido as variáveis regionais e econômicas de cada região serem singulares. No 

entanto, o erro de previsão de carga e as curvas de custo de erro tendem a ter comportamentos 

próximos. Sabendo disso, para validar a metodologia desenvolvida, foi escolhido um sistema 

teste referente ao Subsistema Sul do SIN, o “STB_30Barras”, o qual se refere à região sul do 

Brasil, abrangida pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses estados 

são atendidos por cinco concessionárias, como mostra a Figura 4.1. Algumas informações 

adicionais sobre as concessionárias estão expressas na Tabela 4.1. 

 

Figura 4.1 - Concessionárias do Subsistema Sul. 

 

Fonte: adaptado de (SILVA et al., 2017a). 
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Tabela 4.1 - Dados geográficos e de carga do Subsistema Sul completo. 

Região Área (km²) 

Energia 

consumida no 

ano de 2016 

(GWh) 

Número de 

Unidades 

Consumidoras 

(Milhões) 

Máximo 

Valor de 

Carga 2016 

(MW) 

Concessionária “A” 180.000 22,29 4,478 4528,096 

Concessionária “B” 95.346 14,891 2,831 3686,801 

Concessionária “C” 90.718 6,674 1,454 1608,606 

Concessionária “D” 99.512 6,798 1,318 1526,676 

Concessionária “E” 73.627 7,01 1,653 1475,307 

Subsistema Sul 539.200 57,663 11,734 12825,486 

Fonte: Adaptado de (SILVA et al., 2017a). 

 

Com base nas informações mostradas, o estudo foi aplicado utilizando o banco de dados 

das concessionárias e do subsistema para o ano de 2016. Sabendo que as variáveis climáticas 

são grandes influenciadoras do perfil de consumo, uma informação importante é que a condição 

climática da multi-região corresponde a um clima subtropical, com as quatro estações 

climáticas definidas, o que auxilia na análise das sazonalidades anuais. A Figura 4.2 mostra o 

perfil da curva de carga para essas concessionárias em dias úteis, e a Figura 4.3 mostra para fins 

de semana. Além disso, as Tabelas 0.1, 0.2 e 0.3, em anexo, mostram os valores de erro de 

previsão de carga ponderados de (SILVA, 2018) que foram utilizados no estudo. 
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Figura 4.2 - Perfil da Curva de Carga das concessionárias e do Subsistema em dias úteis. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 4.3 - Perfil da Curva de Carga das concessionárias e do Subsistema em fins de semana. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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4.1 CASO BASE 

No Brasil, o despacho é dado de tal forma que as usinas mais baratas sejam despachadas 

primeiro. Assim, para uma dada demanda, as usinas que manifestam um menor custo por MWh, 

provavelmente serão despachadas antes. A partir daí, para atender o restante necessário de 

carga, as demais começam a entrar no efeito sequencial, até completar o fornecimento. O 

inverso também é válido.  De maneira geral, as usinas que apresentam um menor custo unitário 

de geração, são as hidrelétricas de grande porte. Por outro lado, as termelétricas presentes no 

SIN apresentam um custo mais elevado em relação às hidrelétricas. De forma que, geralmente 

são mais utilizadas em períodos que apresentam pouco índice pluviométrico. Além disso, essas 

usinas também são usadas para atender horários em que há alta demanda de energia e/ou 

horários de pico de consumo, suprindo a potência demandada e evitando desligamento de 

cargas. 

Desta maneira, nesse capítulo serão apresentados os estudos de casos com variação dos 

cenários de geração. O caso base é composto pelo Subsistema Sul parcial, mostrado na Figura 

4.4, sendo os sete geradores, caracterizados pela geração hidrelétrica. Cada usina tem sua 

capacidade total de geração separada por estágios, cada um correspondendo à um custo de 

geração. 

 

Figura 4.4 - Subsistema Sul parcial, “STB_30Barras”, utilizado para estudo. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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4.1.1 Custo de operação dos geradores 

De acordo com o que foi apresentado no capítulo anterior, mais especificamente no item 

3.3, são obtidos os estágios de geração e seus respectivos custos. Os valores de custo para os 

níveis máximo e mínimo de geração das unidades foram obtidos através de U.S. 

ADMINISTRATION, (2013) e os valores intermediários arbitrados aleatoriamente. Desse 

modo, tem-se o valor de potência gerada e custo relativo a está potência para todas as unidades 

em todos os estágios. A Figura 4.5 apresenta os graficamente os custos para os respectivos 

estágios. 

 Gerador 1 - Usina hidrelétrica de Salto Osório 

A usina hidrelétrica de Salto Osório está localizada no município de São Jorge d’Oeste, 

no estado do Paraná. A usina conta com um reservatório de 51 km² a fio d’água. Segundo a 

ENGIE, a usina possui 4 unidades geradoras de 182 MW e duas unidades geradoras de 175 

MW, totalizando 1078 MW de capacidade (ENGIE, 2019a). 

 

Tabela 4.2 - Custos dos estágios de geração G1 para o caso base.  

Nível Potência  Custo 

Estágio 0 550 MW R$ 28.173,20 

Estágio 1 605 MW R$ 32.473,10 

Estágio 2 685 MW R$ 36.427,60 

Estágio 3 990 MW R$ 38.372,40 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 2 - Usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz 

A Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto possui capacidade de 1.676 MW 

de potência. Está localizada no rio Iguaçu, distante 5 km da jusante da foz do rio Areia e 240 

km de Curitiba, no município de Pinhão (COPEL, 2018a). 
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Tabela 4.3 - Custos dos estágios de geração G2 para o caso base. 

Nível Potência Custo 

Estágio 0 850 MW 
R$ 43.681,05 

 

Estágio 1 925 MW R$ 51.044,55 

Estágio 2 1030 MW R$ 57.139,95 

Estágio 3 1550MW R$ 59.764,82 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 3 - Usina hidrelétrica de Machadinho 

A Usina Hidrelétrica Machadinho fica localizada no rio Pelotas, no município de 

Piratuba (SC). Com um reservatório de acumulação de 79 Km², a Usina possui três unidades 

geradoras, com turbinas verticais tipo Francis de 380 MW cada, totalizando 1.140 MW de 

capacidade instalada, dos quais 403,88 MW pertencem à ENGIE (ENGIE, 2019b). 

 

Tabela 4.4 - Custos dos estágios de geração G3 para o caso base.  

Nível Potência Custo 

Estágio 0 580 MW R$ 29.711,46 

Estágio 1 640 MW R$ 34.702,26 

Estágio 2 750 MW R$ 38.960,98 

Estágio 3 1050 MW R$ 40.651,49 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 4 - Usina hidrelétrica de Itá 

Localizada no rio Uruguai, no município de Aratiba (RS), a Usina Hidrelétrica Itá entrou 

em operação em 2000. Possui 1.450 MW de capacidade instalada, em cinco unidades geradoras 

com turbinas verticais tipo Francis de 290 MW cada (ENGIE, 2019c). 
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Tabela 4.5- Custos dos estágios de geração G4 para o caso base. 

Nível Potência Custo 

Estágio 0 730 MW R$ 37.790,89 

Estágio 1 805 MW R$ 45.154,39 

Estágio 2 900 MW R$ 49.017,99 

Estágio 3 1330 MW R$ 51.705,84 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 5 - Usina hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga 

A Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga conta com uma 

capacidade de 1.260 MW. Está localizada no rio Iguaçu, a 2 km da montante da Foz do Rio 

Jordão, no município de Mangueirinha, a aproximadamente 285 km de Curitiba (COPEL, 

2018b). 

 

Tabela 4.6 - Custos dos estágios de geração G5 para o caso base. 

Nível Potência Custo 

Estágio 0 640 MW R$ 32.838,98 

Estágio 1 710 MW R$ 39.361,58 

Estágio 2 800 MW R$ 43.025,18 

Estágio 3 1160 MW R$ 44.930,59 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 6 - Usina hidrelétrica de Salto Santiago 

Localizada no rio Iguaçu, no município de Saudade do Iguaçu (PR), a Usina Hidrelétrica 

Salto Santiago encontra-se em operação desde 1980 e sua concessão é válida até 2028. Seu 

reservatório é de acumulação e tem área de 208 km². A usina possui capacidade instalada de 

1.420 MW, com quatro unidades geradoras de 355 MW cada, com turbinas verticais do tipo 
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Francis, que foram modernizadas entre os anos de 2014 e 2017. Sua garantia física para 

comercialização é de 733,3 MW médios (ENGIE, 2019d). 

 

Tabela 4.7 - Custos dos estágios de geração G6 para o caso base.  

Nível Potência Custo 

Estágio 0 720 MW R$ 37.009,01 

Estágio 1 800 MW R$ 45.263,41 

Estágio 2 900 MW R$ 49.327,01 

Estágio 3 1300 MW R$ 50.636,06 

Fonte: Autor, 2019. 

 Gerador 7 - Usina hidrelétrica Governador José Richa 

A Usina Hidrelétrica Governador José Richa (Salto Caxias) foi inaugurada em fevereiro 

de 1999 e possui 1.240 MW de potência. Está situada no rio Iguaçu, no município de Capitão 

Leônidas Marques, a 600 km de Curitiba (COPEL, 2018c). 

 

Tabela 4.8 - Custos dos estágios de geração G7 para o caso base. 

Nível Potência Custo 

Estágio 0 630 MW R$ 32.317,72 

Estágio 1 700 MW R$ 38.840,32 

Estágio 2 790 MW R$ 42.503,92 

Estágio 3 1140 MW R$ 44.217,41 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.5 - Curvas de custos dos geradores do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

4.1.2 Custo de operação das linhas de transmissão 

Aqui serão apresentados os parâmetros elétricos e econômicos das linhas de 
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Tabela 4.9 mostra detalhadamente os valores dos parâmetros destas linhas. 
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Figura 4.6 - Curvas de perdas das linhas de transmissão de 230 kV. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 4.9 - Coeficientes de uso e de perdas nas linhas de transmissão de 230 kV. 

Linha 
Capacidade 

MVA 

Comprimento 

km 

Resistência 

Ω
𝐤𝐦⁄  

Perdas 

𝐑$
𝐌𝐕𝐀 ∗ 𝐤𝐦⁄  

Perdas 

𝐑$
𝐌𝐕𝐀⁄  

LT 1-2 189 189 0,0766 0,114 8,892 

LT 1-3 189 189 0,0804 0,1196 9,6034 

LT 3-5a 319 319 0,1002 0,1491 23,9306 

LT 2-3 324 324 0,0555 0,0825 1,1798 

LT 1-29a 356 356 0,0796 0,1184 1,338 

LT 1-29b 319 319 0,103 0,1532 1,7311 

LT 3-5b 319 319 0,1004 0,1493 23,9627 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.7 - Coeficientes de custos de operação das linhas de transmissão de transmissão de 

230 kV, em $/MVA*km. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Os coeficientes de linearização de tendência das curvas mostram seus valores 

monetários para a transferência de potência, ou seja, quanto custa transferir 1MVA por 

quilômetro de linha. 

O mesmo procedimento é feito para as linhas de 500 kV. A Figura 4.8 mostra as curvas 

de perdas para estas linhas. As linhas que estão sobrepostas têm sua indicação pela legenda em 

vermelho na Figura 4.8. As Figuras 4.9 e 4.10 mostram a linearização das curvas de perdas 

destas linhas para obtenção dos custos de cada uma. Elas foram separadas pelo mesmo motivo 

citado acima, sobreposição de valores. A Tabela 4.10 traz os parâmetros destas linhas, como 

capacidade de transmissão de potência, comprimento, resistência e perdas por quilômetro. 
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Tabela 4.10 - Coeficientes de uso e de perdas das linhas de transmissão de 500 kV. 

Limha 
Capacidade 

MVA 

Comprimento 

km 

Resistência 

Ω
𝐤𝐦⁄  

Perdas  

𝐑$
𝐌𝐕𝐀 ∗ 𝐤𝐦⁄  

Perdas  

𝐑$
𝐌𝐕𝐀⁄  

LT 6-7a 2182 10,7 0,0234 0,0533 0,5703 

LT 6-7b 2182 10,7 0,0234 0,0533 0,5703 

LT 6-9 2110 256 0,0195 0,0446 11,4176 

LT 9-11 2110 37 0,0338 0,0771 2,8527 

LT 6-11 2182 235,2 0,0213 0,0485 11,4072 

LT 6-14 2110 176,3 0,023 0,0524 9,2381 

LT 6-23 2273 56,7 0,0229 0,0523 2,9654 

LT 11-13 1266 138 0,023 0,0525 7,245 

LT 13-14 2037 252,5 0,0253 0,0577 14,5693 

LT 14-15 1688 203,3 0,0213 0,0526 10,6936 

LT 14-17 2182 39,9 0,0294 0,0672 2,6813 

LT 17-20 2182 64,6 0,0283 0,0644 4,1602 

LT 15-20 2182 255 0,0161 0,0367 9,3585 

LT 15-18 1688 78,8 0,0233 0,053 4,1764 

LT 18-20 1688 343,45 0,0205 0,0468 16,0735 

LT 20-22 2110 187 0,023 0,0525 9,8175 

LT 22-23 2182 60,5 0,0231 0,0528 3,1944 

LT 22-26 2370 90 0,0211 0,0482 4,338 

LT 26-28 1637 63 0,0198 0,0453 2,8539 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.8 - Curvas de perdas das linhas de transmissão de 500 kV. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.9 - Coeficientes de custos de operação das linhas de transmissão de transmissão de 

500 kV, em $/MVA*km. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.10 - Coeficientes de custos de operação das linhas de transmissão de transmissão de 

500 kV, em $/MVA*km. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 4.11 - Curvas de custos dos geradores do caso 1. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 4.11 - Tabela de custos dos estágios de geração do caso 1.  

Parâmetros do 

gerador 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Característica Hidro Hidro Hidro Termo Hidro Hidro Termo 

Geração1 (MVA) 550 850 580 730 640 720 630 

Custo 1 (R$*1000) 28 43,7 29,7 203,3 32,8 37 173,9 

Geração 2 (MVA) 605 925 640 1175 710 800 950 

Custo 2 (R$*1000) 32,5 51 34,7 218,8 39,4 45,3 198,9 

Geração 3 (MVA) 685 1030 750 1225 800 900 1025 

Custo 3 (R$*1000) 36,4 57,1 38,9 241,6 43,05 49,3 216,9 

Geração 4 (MVA) 990 1550 1050 1330 1160 1300 1140 

Custo 4 (R$*1000) 38,4 59,8 40,6 358,9 49,9 50,3 313,4 

Fonte: Autor, 2019. 
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4.3 CASO 2: ALTA PENETRAÇÃO DE GERAÇÃO TÉRMICA 

Como segunda opção, é proposto um estudo aumentando o número de geradores 

térmicos a gás natural no sistema. Adicionalmente aos já incorporados G4 e G7, são incluídos 

os geradores G1 e G3, conectados às barras 4 e 30, respectivamente. A estratégia é fazer com 

que a participação de G1 atenda as cargas mais próximas a ele, C1, C2 e C5. Já G3, dê um 

suporte maior à G4 para o atendimento das cargas C16 E C19, duas das mais relevantes do 

sistema. A Figura 4.12 mostra as curvas de custos dos estágios de geração de todas as unidades, 

incluindo os novos perfis de geração das unidades térmicas adicionadas, e a Tabela 4.12 nos dá 

os valores, em reais, dos custos de cada estágio de operação dessas unidades. 

 

Figura 4.12 - Curvas de custo dos geradores do caso 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 4.12 - Custos dos estágios de geração do caso 2. 

Parâmetros do 

gerador 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Característica Termo Hidro Termo Termo Hidro Hidro Termo 

Geração 1 (MVA) 550 850 580 730 640 720 630 

Custo 1 (R$*1000) 150,9 43,7 159,8 203,3 32,8 37 173,9 

Geração 2 (MVA) 850 925 900 1175 710 800 950 

Custo 2 (R$*1000) 166,3 51 175,3 218,8 39,4 45,3 198,9 

Geração 3 (MVA) 900 1030 950 1225 800 900 1025 

Custo 3 (R$*1000) 182,3 57,1 195,8 241,6 43 49,3 216,9 

Geração 4 (MVA) 990 1550 1050 1330 1160 1300 1140 

Custo 4 (R$*1000) 272 59,8 282,2 358,9 49,9 50,4 313,4 

Fonte: (Autor, 2019).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, serão apresentados via gráficos e tabelas, os resultados das simulações dos 

cenários contemplando os três aspectos de estudo: O custo de operação do sistema em casos de 

erro e em operação normal, o custo do erro de previsão de carga em relação à operação normal 

e o percentual de relação entre a operação com erro e a operação normal, todos esses para as 

curvas características de dias úteis e finais de semana. Por fim, será mostrado o efeito de sub e 

superestimação de carga no sistema, com a finalidade de confirmar o caso de estudo com o que 

consta na literatura. 

5.1 CASO BASE 

O caso base, cenário composto apenas por unidades de geração hídrica, contempla o 

menor custo de geração para o sistema, como já se era esperado. De acordo com a Figura 5.1, 

o perfil da curva de custos de operação para dias úteis é similar à curva de carga, o que também 

já era esperado. A linha da curva de operação com erro acompanha muito bem à operação 

normal em todo seu percurso, com pequenos erros ocasionados pelos erros de previsão de carga. 

 

Tabela 5.1 - Operação do sistema do caso base para dias úteis. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

O erro de previsão de carga que mais influi no custo de operação é o das 20 horas, uma 

subestimação de carga de 103 MVA de potência não gerada, o que leva a um custo de erro de 

operação de quase R$ 9.000,00 em relação à operação correta do sistema. Porém, também se 

tem um erro menor, mas relevante que ocorre às 9 horas da manhã. Trazendo uma 

superestimação de carga de 90 MVA, que resulta em R$ 7.040,11 de prejuízo. 

 

Hora Erro médio (%) Erro de Carga Custo do Erro 

9 1,66 + 89 MVA R$ 7.040,11 

14 0,39 + 19 MVA R$ 2.900,80 

19 1,4 + 65 MVA R$ 1.966,64 

20 -1,58 - 97 MVA R$ 8.695,42 
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Figura 5.1 - Custo de operação do sistema do caso base para dias úteis. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 5.2 - Custo de operação do sistema do caso base para fins de semana. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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previsão serem mais comuns nesses dias. Há pelo menos quatro erros significativos de previsão, 

que impactam de forma considerável na operação, como mostra a Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Operação do sistema do caso base para fins de semana. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A Figura 5.3 mostra os custos dos erros horários para as operações em dias úteis e fins 

de semana. Nela ficam visíveis os valores dos custos de previsão para todas as 24 horas de 

operação do sistema. A Tabela 5.2 traz um custo maior para o erro das 17 horas em relação ao 

das 19 horas, mesmo este sendo maior em magnitude de carga, o primeiro nos valida o que cita 

SILVA et al., (2018). Em seus resultados, ele traz que nem sempre o maior erro terá o maior 

valor de prejuízo. O custo depende da natureza do erro, superestimação ou subestimação e 

também não necessariamente erros maiores terão custos maiores. 

A Figura 5.4 indica a porcentagem entre o custo de operação com erro e o custo de 

operação normal para as curvas de dias úteis e fins de semana. A curva tem o formato igual à 

Figura 5.3, porém ela mostra a variação percentual do custo com erro sob o custo sem erro. 

Como visto, os maiores erros de previsão para o caso de dias úteis são, uma subestimação de 

103 MVA às 20 horas e uma superestimação de 90 MVA às 9 horas. Ou seja, o gráfico da 

Figura 5.4 indica que para esses erros, temos aproximadamente 2,23% e 1,87% 

respectivamente, de aumento nos custos de operação. Para os fins de semana os erros mais 

significativos percentualmente são os dois de subestimação. Ainda, a diferença entre os custos 

dos erros de sub e superestimação fica mais visível quando vemos que o erro das 19 horas tem 

uma relação menor do que o erro das 17 horas. 

 

Hora Erro médio (%) Erro de Carga Custo do Erro 

1 0,8906 + 43 MVA R$ 4.033,92 

8 -1,4076 - 59 MVA R$ 3.619,65 

17 -2,0103 - 95 MVA R$ 6.693,94 

19 2,3993 + 111 MVA R$ 3.123,02 
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Figura 5.3 - Impacto do erro de previsão de carga no custo de operação o sistema do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 5.4 - Relação percentual entre os custos de operação para o caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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5.2 CASO 1: BAIXA PENETRAÇÃO DE GERAÇÃO TÉRMICA 

Para o caso 1, os custos de operação dos geradores aumentam significativamente devido 

ao fato da substituição da natureza de geração. É esperado então, que a operação do sistema 

tenha um preço muito mais alto, pois essas usinas irão abastecer as cargas com seus estágios de 

geração custando muito mais. 

A Figura 5.5 mostra que para a operação em dias úteis esse custo pode chegar a R$ 

709.595,28 às 15 horas, no horário de pico do subsistema. Por outro lado, assim como na 

operação para dias úteis do caso base, os erros de previsão são pequenos de acordo com a 

operação normal, trazendo a curva de custo de erro muito próxima a curva de custo de operação 

normal do sistema. Pequenos erros ocorrem e os que mais impactam ocorrem às 9 horas, às 19 

horas e às 20 horas. Suas especificações estão na Tabela 5.3 mostrando as características de 

cada um deles. 

 

Figura 5.5 - Custo de operação do sistema do caso 1 para dias úteis. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 5.3 - Operação do sistema do caso 1 para dias úteis. 

Hora Erro Médio (%) Erro de carga Custo do Erro 

8 -0,8546 - 49 MVA R$ 2.016,85 

9 1,6553 + 89 MVA R$ 4.488,16 

16 -0,5906 - 38 MVA R$ 1.717,06 

19 1,4046 + 65 MVA R$ 3.304,18 

20 -1,5806 - 97 MVA R$ 4.293,87 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Para a operação em fins de semana a situação é semelhante, conforme mostra a Figura 

5.6. A curvas têm maiores desconformidades devido ao fato dos erros de previsão serem mais 

comuns. Neste caso, há pelo menos três erros consideráveis no custo de operação. São eles às 

17 horas e às 19 horas, como expressa em dados a Tabela 5.4. 

 

Figura 5.6 - Custo de operação do sistema do caso 1 para fins de semana. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 5.4 - Operação do sistema do caso 1 para fins de semana. 

Hora Erro Médio (%) Erro de Carga Custo do Erro 

1 0,89 + 43 MVA R$ 1.839,68 

17 -2,01 - 95 MVA R$ 4.504,59 

19 2,399 + 111 MVA R$ 5.494,86 

23 -1,623 - 53 MVA R$ 2.577,70 

24 -2,742 - 46 MVA R$ 2.709,28 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Da mesma maneira, as Figuras 5.7 e 5.8 trazem respectivamente, o custo dos erros de 

previsão e a relação entre os custos de operação correta e com erro. Pela Figura 5.7 nota-se que, 

embora o novo cenário tenha um custo de operação muito mais elevado, esse custo não se 

transmite à operação do sistema. Isso porque, o erro de previsão é o mesmo, e o sistema de 

despacho ótimo se adapta ao cenário, para que o efeito do erro de previsão seja atenuado com 

a maior eficiência possível. 

 

Figura 5.7 - Impacto do erro de previsão de carga no custo de operação o sistema do caso 1. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 5.8 - Relação percentual entre os custos de operação para o caso 1. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

5.3 CASO 2: ALTA PENETRAÇÃO DE GERAÇÃO TÉRMICA 

No cenário do caso 2 são adicionadas mais duas unidades térmicas para produção de 

energia, aumentando ainda mais os custos de geração e totalizando quatro usinas termoelétricas 

e três hidrelétricas. A adição desse cenário para estudo se dá pelo fato de que agora a 

participação das usinas termoelétricas obrigatoriamente aumenta, visto que a carga que deve 

ser atendida não é suportada apenas pelas usinas hidrelétricas. Para esse cenário, espera-se um 

panorama onde as hidrelétricas gerem em seu mais alto estágio, despachando a maior parte 

possível de sua potência, pelo fato do seu custo ser bem abaixo das termoelétricas. 

Mais uma vez, como esperado, a curva de operação com erro para os dias úteis é bem 

idêntica à curva de operação normal, vide as Figuras 5.9 e 5.10, tendo em vista os erros de 

previsão. Assim como nos outros dois casos de estudos, destacam-se economicamente os erros 

das 9 horas e 20 horas em relação aos demais. E mais uma vez, de acordo com os dados das 

Tabelas 5.5 e 5.6, nota-se que não há prejuízos financeiros extraordinários em relação aos 

cenários anteriores. 
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Figura 5.9 - Custo de operação do sistema do caso 2 para dias úteis. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 5.5 - Operação do sistema do caso 2 para dias úteis. 

Hora Erro Médio (%) Erro de Carga Custo do Erro 

8 -0,8546 - 49 MVA R$ 2.282,05 

9 1,6554 + 89 MVA R$ 5.169,21 

15 0,65 + 30 MVA R$ 2.074,15 

16 -0,59 - 38 MVA R$ 2.320,30 

19 1,4046 + 65 MVA R$ 3.493,24 

20 -1,5806 - 97 MVA R$ 4.293,87 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 5.10 - Custo de operação do sistema do caso 2 para fins de semana. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 5.6 - Operação do sistema do caso 2 para fins de semana. 

Hora Erro Médio (%) Erro de Carga Custo do Erro 

17 - 2,0102 - 95 MVA R$ 2.961,74 

19 2,399 + 111 MVA R$ 5.494,86 

23 -1,6229 - 53 MVA R$ 3.058,84 

24 -2,7419 - 46 MVA R$ 2.866,82 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 5.11 - Impacto do erro de previsão de carga no custo de operação o sistema do caso 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 5.12 - Relação percentual entre os custos de operação para o caso 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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5.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO SISTEMA 

Ao final do estudo do sistema, fez-se uma análise de sensibilidade em relação ao caso 2 

para verificar o comportamento do despacho de geração perante erros mais impactantes de 

previsão. Devido aos erros de previsão usados para operação em dias úteis e fins de semana ser 

relativamente baixos, foram realizadas variações de erros de previsão em uma faixa maior de 

existência para analisar o comportamento do sistema em relação aos custos de operação.  

Análogo ao que fez SILVA et al, (2018), aqui a carga será subestimada e superestimada 

em 20% para que se verifique o comportamento do sequenciamento de operação dos estágios 

das unidades geradoras e o respectivo impacto econômico no sistema. Porém, no caso da 

subestimação de carga, o sistema encontra uma condição limitante de 10%. Para valores 

superiores a esse de subestimação de carga, o sistema se torna infactível para atendimento da 

respectiva carga, baseado no compromisso da unidade. As Figuras 5.13 e 5.14 apresentam os 

comportamentos para os dois casos e os respectivos valores encontram-se nas Tabelas 5.7 e 5.8. 

A Tabela 5.7 sintetiza três taxas de custo para a variação do erro de previsão de carga. 

Nesse caso, a taxa é pequena, para erros de até 3% de subestimação, mas começa a aumentar e 

chega a ficar 15,5 vezes maior para erros entre 3% e 6% e quase 39 vezes maior para erros 

maiores que 6%. 

 

Figura 5.13 - Resultado dos efeitos de subestimação em relação ao crescimento dos custos de 

operação. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 5.7 - Crescimento percentual dos custos de operação em relação ao erro de subestimação 

de previsão de carga. 

Tipo de Erro Taxa de Erro Taxa de Custo 

 0% - 3% 0,08% 

Subestimação 3% - 6% 1,24% 

 6% - 10% 2,63% 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Como visto anteriormente, para uma subestimação de carga, o comportamento dos 

custos de operação só tende a crescer. Isso se explica pelo fato de que o uso do combustível 

para as unidades térmicas possui um custo muito elevado no mercado de curto prazo. O que 

acontece é que operando ou não, o valor da diferença de uso do custo de combustível para o 

caso base precisa ser somado ao custo de operação do sistema. Isso faz com que as unidades 

térmicas, mesmo que em baixa operação, ainda tenham custo elevado. Além disso, os custos de 

operação do sistema aumentam devido ao aumento do erro de previsão em relação à carga real. 

Pois, quanto mais aumenta essa diferença, maior é o valor da carga real em relação à prevista. 

Para a superestimação de carga o que acontece é que o valor da taxa de crescimento dos 

custos tem um valor limitante de crescimento. Nesse caso, no patamar de 10% de 

superestimação, o valor dos custos começa a cair. Assim como no cenário anterior, ainda temos 

um alto custo de combustível referentes à compra no mercado de curto prazo.  Porém nesse 

caso, a redução da carga implica numa redução de custos operacionais das unidades geradoras 

e diminuição das perdas nas linhas do sistema. Essa redução, como citado no parágrafo anterior, 

também é a diferença entre o erro e o valor real, mas nesse caso pode-se observar que o custo 

cresce até um certo valor de erro, 10% para ser mais preciso. E após, mesmo com o aumento 

dessa diferença, como a carga diminui e o sistema tem um limite inferior de geração, os custos 

não continuam a seguir.  

Pela Tabela 5.8, observa-se também três taxas de custo para a variação do erro de 

superestimação de carga. A taxa de crescimento é de 1,09% para erros de previsão de até 6%, 

dobra para valores de erro entre 6% e 10% e decai a uma taxa de 5,84% para erros acima de 

10%.  
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Figura 5.14 - Resultado dos efeitos de subestimação em relação ao crescimento dos custos de 

operação. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 5.8 - Comportamento percentual dos custos de operação em relação ao erro de 

superestimação de previsão de carga. 

Tipo de Erro Taxa de Erro Taxa de Custo 

 0% - 6% 1,09% 

Superestimação 6% - 10% 2,28% 

 10% - 20% -5,84% 

Fonte: Autor, 2019. 
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6. CONCLUSÕES 

A combinação do uso de dados de previsão de carga de curto prazo, com um método 

ótimo para o despacho de um sistema hidrotérmico mostrou-se eficiente na avaliação do custo 

de variação das cargas do sistema. O acompanhamento da variação e a estimativa de previsão 

das cargas conectadas a cada barra do modelo nos permitem operar o sistema gerador de forma 

ótima e eficiente, a fim de reduzir gastos desnecessários com perdas, faltas de energia ou 

geração indevida.  O trabalho teve como objetivo verificar os custos de erros de previsão de 

carga aplicados à um sistema de real, e mostrar que uma correta combinação entre previsão de 

carga e operação técnica do sistema, são importantes para redução dos custos operacionais.  

Para o sistema de estudo considerado aqui, foi verificado que erros médios de 

superestimação de 1,65% podem trazer um prejuízo de R$ 2,6 milhões por ano para uma 

previsão de dias úteis. Da mesma forma, erros de subestimação de 1,58% nos trazem R$ 3,2 

milhões anuais de prejuízo para o mesmo dia típico. Nos fins de semana, erros de 2,01% de 

subestimação causam R$ 2,4 milhões de prejuízo, enquanto superestimações de 0,89% causam 

R$ 1,5 milhões de ônus para o mesmo período. 

Assim, foi apresentada uma metodologia para averiguar o custo do erro de previsão de 

carga de curto prazo, em relação ao despacho de energia para atendimento desta carga. Estudado 

em um modelo de despacho de geração do Subsistema Sul parcial do Sistema Interligado 

Cacional. Adicionando cenários de geração alternativos ao caso base para comparação de 

diferentes topologias de geração de energia. Verificou-se que os erros de previsão impactam 

sim no custo de operação do sistema, mas eles não estão sozinhos. Como consta na metodologia 

deste e de outros trabalhos citados, cada região tem características diferentes de clima, 

economia, política dentre outras, que influenciam diretamente na previsão de carga e 

consequentemente no despacho da geração. Isso faz com que nem sempre o maior erro 

apresente o maior custo, tendo em vista que as curvas para os erros podem não seguir a 

tendência lógica de aumento de erro significar aumento de custo. Também vale ressaltar, que 

como o sistema é grande e abrange cinco concessionárias de três regiões diferentes, temos erros 

de previsão diferentes para cada concessionária de uma determinada região. Isso quer dizer que, 

para o despacho horário de potência das usinas, há variação de carga para carga. Podendo uma 

sofrer com erro de subestimação e outra com erro de subestimação, por exemplo. 
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6.1 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Encerrada essa etapa do trabalho, mais desafios surgem para aprimorar e incrementar 

novos cenários ao estudo. Assim, alguns itens serão descritos aqui como propostas para 

atividades acadêmicas futuras a serem desenvolvidas pelo autor, no que diz respeito a este 

trabalho. 

Como primeira ideia, vem a intenção de desenvolver o estudo no sistema teste completo 

do Subsistema Sul do SIN. Visto que o sistema utilizado, embora contundente, é parcial. Porém 

este é um trabalho difícil, afinal modelar o sistema completo é demasiadamente trabalhoso pelo 

fato do mesmo ser complexo e extenso. 

A seguir, também há o objetivo de desenvolver uma programação utilizando o software 

MATLAB para implementação do sistema teste de despacho otimizado. Essa programação seria 

idealizada introduzindo as restrições e funções objetivo em matrizes, de forma que o número 

de barramentos do sistema é quem irá determinar os índices dessas matrizes. Essa é uma 

manobra inteligente para reduzir o trabalho manual de se realizar a Programação Linear de 

sistemas com número elevado de barramentos. Ou até mesmo para facilitar modificações 

pontuais no sistema já pronto, tais como inserção ou exclusão de geradores, linhas, cargas, etc. 

A seguir, devido ao alto crescimento de fontes alternativas de energia no cenário de 

geração da matriz energética nacional, o autor tem a intenção de realizar o estudo de despacho 

otimizado introduzindo fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar. Para isso, será 

necessário um estudo mais detalhado por parte do autor, no âmbito das curvas de geração, de 

carga e de custos por potência gerada destas novas fontes. Para assim, aplicar as restrições e 

modelar o sistema apropriadamente. 
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APÊNDICE A 

Figura A.0.1 - Curva de custos da unidade geradora 1 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura A.0.2 - Curva de custos da unidade geradora 2 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura A.0.3 - Curva de custos da unidade geradora 3 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura A.0.4 - Curva de custos da unidade geradora 4 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura A.0.5 - Curva de custos da unidade geradora 5 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura A.0.6 - Curva de custos da unidade geradora 6 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura A.0.7 - Curva de custos da unidade geradora 7 do caso base. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura A.0.8 - Curva de custos da unidade geradora 4 dos casos 1 e 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura A.0.9 - Curva de custos da unidade geradora 7 dos casos 1 e 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura A.0.10 - Curva de custos da unidade geradora 1 do caso 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura A.0.11 - Curva de custos da unidade geradora 3 do caso 2. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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ANEXO A  

Tabela 0.1 - Erros de Previsão de Carga da Concessionária “E” utilizados para estudo. 

Concessionária E  

Hora 
MAPE %  

dias úteis 

MAPE %  

fins de semana 

0 0,2316 0,7313 

1 -0,107 1,2119 

2 0,4395 0,01 

3 0,5436 -0,4886 

4 -0,153 -0,4661 

5 0,5442 -1,7229 

6 0,2936 -2,4049 

7 -1,096 -1,5407 

8 1,9543 0,4489 

9 0,5724 -1,6975 

10 0,6245 0,002 

11 -0,332 -0,3402 

12 0,0521 -0,3147 

13 0,6342 -0,0616 

14 0,3117 -0,2528 

15 -0,613 -0,4396 

16 0,5485 -2,5673 

17 0,5043 -0,3670 

18 1,2150 3,6308 

19 -1,8376 -0,0173 

20 0,0085 0,2155 

21 -0,3835 1,2335 

22 -0,3481 -2,1627 

23 -0,1894 -0,1085 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 0.2 - Erros de Previsão de Carga da Concessionária “B” utilizados para estudo. 

Concessionária B  

Hora 
MAPE %  

dias úteis 

MAPE %  

fins de semana 

0 0,7240 0,6489 

1 0,1398 -0,5438 

3 0,5029 -0,2966 

3 -0,6805 0,3031 

4 0,2730 -0,7948 

5 0,8195 -1,2415 

6 -1,1229 -2,018 

7 -0,1371 -0,7257 

8 1,4252 0,4460 

9 0,2255 0,1059 

10 -0,1840 -1,2499 

11 0,2680 0,6108 

12 0,0044 0,3577 

13 0,4898 0,6921 

14 1,2487 0,6548 

15 -0,4434 -0,9031 

16 0,4494 -1,5222 

17 -0,2763 -0,7062 

18 2,38 2,6186 

19 -0,8173 -0,8026 

20 1,4198 -1,1364 

21 0,4081 -0,8094 

22 -0,2087 -3,3002 

23 0,2368 -9,2409 

Fonte: Autor, 2019. 
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Tabela 0.3 - Erros de Previsão de Carga da Concessionária “A” utilizados para estudo. 

Concessionária A  

Hora 
MAPE %  

dias úteis 

MAPE %  

fins de semana 

0 0,4343 1,2916 

1 0,6917 0,5341 

3 0,6716 -1,1323 

3 0,4722 -0,5544 

4 0,2924 0,0254 

5 -0,2467 -0,5222 

6 -0,0929 -1,7600 

7 -1,3304 -1,9564 

8 1,5886 0,6921 

9 -0,3806 -0,3339 

10 0,6336 -0,7219 

11 -0,0102 -0,0464 

12 -0,1069 0,1362 

13 0,0456 1,2352 

14 0,3474 0,4224 

15 -0,7152 -0,8278 

16 -0,2255 -1,9413 

17 -0,5420 -1,1555 

18 0,6187 0,9486 

19 -2,0905 -0,1330 

20 0,3690 0,3998 

21 0,6907 0,1844 

22 0,1605 0,5941 

23 -0,2947 1,1236 

Fonte: Autor, 2019. 

 


