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RESUMO
Os indices de confiabilidade relacionados a
gerac;:ao e transmissao em sistemas cletricos regionais sao
atualmente determinados utilizando-se dos l1lesmos
criterios e conceitos aplicados a grandes sistemas
interligados. Este trabalho propoe algumas medidas
simplificadoras e criterios especificos para a avaliac;:ao da
confiabilidade durante a rase de planejamento de tais
sistemas.

da rede, etc., bem como criterios especificos para 0
calculo de indices tais como a probabi lidade de perda de
carga (LOLP) e 0 valor espcrado da demanda nao sen'ida
(EDNS). considerando os efeitos de unidades de gerac;:ao
descentralizadas,
tais
como
pequenas
centra is
hidrcletricas (PCHs). gmpos diesel (PCTs) e plantas de
cogerac;:ao industrial illterligadas ao sistema. Como
exemplo, as metodologias sao aplicadas a um sistema
regional brasileiro. comentando-se as vantagens e
desvantagens oriundas da sua aplicac;:ao. face aos metodos
atualmente utilizados.

INTRODUCAO
CONFlABILlDADE DA GERA<;AO
Uma das principais func;:oes dos sistemas
eletricos e prover wn fornecimento confiaveJ a seus
consumidorcs. Durante 0 processo de pl an~ial11ento de
tais sistemas. esfon;os devem ser voItados no sentido de
se obter os mais clevados indices de confiabilidade
possiveis. dentro das restric;:oes econ6micas e financeiras
existentes.
No caso do plan~ialllento da gerac;:ao e
transmissao em sistemas regionais de pequeno e medio
porte, com unidades geradoras descentrali zadas. nao
existe ainda uma metodologia especifica apropriada a
estes casos e, sendo assim, utiliza-se, no pais, dos
mesmos criterios e conceitos aplicados aos grandes
sistemas illterligados.
Neste scntido. este trabalho propoe algumas
medidas simplificadoras para a avaliac;:ao da
confiabilidade quando do planejamento de tais sistemas.
em termos de representac;:ao de seus cJementos, topologia

Quando se estuda a confiabilidade do sistema de
gera<;:ao isoladamente. supoe-se que toda a carga e toda a
gerac;:ao estao ligadas em wna tmica barra. Desta forma, 0
deficit de atendimcnto c computado simplcsmel1te como a
diferenc;:a entre os requisitos do mercado e a
disponibilidade de gerac;:ao. incluindo-se, ai. as perdas nos
sistemas de transmissao.
Neste contexto, a confiabilidade da gerac;:ao pode
ser avaliada atravcs do indice LOLP - "Loss Of Load
Probabi lity". Dc uma maneira geral. este indice mostra
qual a probabilidade da carga ser igual ou superior a
capacidade geradora total instal ada.
o procedimento basico para 0 caJculo do LOLP e
feito combinando-se as fUllc;:oes distribuic;:ao de
probabilidade de todas as unidadcs geradoras envolvidas
aU'aves de um processo estatistico. comparando-se os
resultados obtidos com a carga, e calculando-se,

finalmente, a probabilidade de falha de atendimento total
a carga.
A partir do LOLP pode-se caIcular 0 LOLE "Loss Of Load Expectation" que normalmente c expresso
em dias ou horas por ana em que a carga de ponta diaria
nao c atendida. Pode-se ainda obter 0 indice EDNS, ou
seja, 0 valor esperado da demanda nao servida e, dentro
do periodo de tempo estudado, 0 EENS, que c 0 valor
esperado da energia nao supriada (Sullivan, 1977).
o processo de combina<tao das fun<toes de
distribui<tao de probabilidade geralmente e feito de duas
formas. ou seja, atravcs de uma enumera<tao completa de
todos os estados possiveis do sistema, ou atraves de uma
convohwao entre as distribui<toes da gera<tao e da
demanda, sendo que esta ultima pode ser feita de uma
forma discreta ou continua, utilizando-se, por exemplo, 0
metoda dos cumulantes. Estes process os sao descritos a
scguir.
Enumcnu;ao dos Estados Possivcis
Um dos mctodos mais lItilizados para 0 caIculo
do LOLP e a utiliza<tao de uma fun<tao de distribui<tao de
probabilidade discreta para a representac;:ao da capac ida de
disponivel de gera<tao e suas probabilidades associadas
para fa zer a combinac;:ao com a curva de demanda do
sistema .
Neste processo. cada unidade geradora pode ser
representada por um 1110dcJo Markoviano de dois estados
de opera<tao. A unidade pode estar no estado 1 - em
servic;:o, capacidade tolal disponivel
e, entao,
aleatoriamente, ir para 0 eslado 2 - fora de servic;:o,
capacidade total indisponivel - e vice-versa, confonne
mostrado na figura 1.

da 1I1lidade geradora se encontrar no estado 1 ou 2,
respectiva mente.
Sendo assim. pode-se levantar as probabilidades
de ocorrencia' das diversas combina<toes de parada
[or<tada. As capacidades disponiveis deverao ser
combinadas com a caracteristica da carga do sistema para
o ccHculo do LOLP. Este ultimo e dado pelo produto da
probabilidade de nao atendimento da demanda pelo
tempo em que a carga excede a capacidade disponivel
associada. representando um corte de carga (Camargo,
1984 ).
COl1volw,:ao Discrcta
Uma forma alternativa para 0 caIculo do LOLP
pode ser obtida utilizando-se a curva de carga equivalente
do sistema. Para se entender 0 conceito de curva de carga
equivalcnte, basta imaginar que uma unidade geradora
com capacidade Ci disponivel alcatoriamente pode ser
modcJada como sendo uma unidade ficticia com
capacidade Ci, 100% confiaveL conectada a uma carga
ficticia Li de va lor igual a Ci, cuja disponibilidade e igual
a probabilidade de falha, qi, da maquina real. Sendo
assim, quando a carga ficticia e disponiveL a capacidade
fornecida ao sistema e nula. representando uma perda de
gera<tao, conforme ilustrado na figura 2.
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Figura 2 Carga ficticia represel1tando a perda de gera<tao

Figura 1 Modelo de dois estados para mtidades geradoras
Neste modelo. Ie e a taxa de falhas e ~l e a taxa
de reparos. Define-se p e q como sendo a probabilidade

Desta forma , compondo-se a curva de carga real
com as curvas de carga ficticias, atraves de um processo
de convoluc;:ao. pode-se obter a curva de carga equivalente
- CDCE (Santos, 1987) -. denotada por F(Le), necessaria
para 0 calculo do LOLP.
o principio basico para 0 calculo do LOLP
atravcs deste procedimento e apresentado na figura 3,
on de CI c a capacidade geradora total instalada e Le e a
carga equivalente. Neste caso 0 LOLP sera dado por
F(Le=CI). Observe-se que a area hachurada representa 0
valor esperado da demanda nao servida, EDNS, que pode
facilmente ser calculado atraves de uma simples

integra<;:ao. 0 EENS e igual ao produto do EDNS pelo
pcriodo dc tcmpo considerado na am'ilise.
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Figura 3 Detenllina<;:ao do LOLP aU'aves da CDCE

distribui<;:6es das unidades geradoras apenas uma vez e, a
cada configura<;:ao do sistema, a distribui<;:ao resuItante
sen! obtida atraves de opcra<;:6es de adi<;:ao, so mente,
elevando a velocidade e eficiencia dos calculos (Levy e
Kahn, 1982; Alavi e Singh, 1990).
A cxpansao que penllite represcntar uma fun<;:ao
em tcnnos dc seus cumulantes e a expansao de
Edgeworth que. formalmente, e equivalente a de GramCharlier: a (mica diferen<;:a e que Edgeworth arraI~a os
termos em ordem crescente das derivadas, de modo que,
para os termos acima de uma certa ordem, 0 calculo dos
cumulantes nao e nccessario.
De posse dos cumulantes da fun<;:ao resuItante,
pode-se caleular a probabilidade de perda de carga para
cada condi<;:ao do sistema de uma forma bastante
otimizada devido a simplicidade computacional do
algoritmo.

Esta curva e construida atraves da convolu<;:ao
entre a curva de perlllanencia de carga real e as curvas de
perlllanencia das cargas ficticias, utilizando-se, para
tanto, a seguinte equa<;:ao recursiva:

onde Fi(Le) e a nova curva cquivalcnte, resuItante da
inclusao da i-esillla carga ficticia - unidade geradora -, Li.
Esta equa<;:ao recursiva deve ser empregada ate
que todas as unidades geradoras disponiveis no sistema
ten ham sido consideradas. Observe-se que:

P(Le)

F(L)

= { _,

J., (Le)

,pli = 0
, pli = N

(2)

Allroximm;ao Continua
Os metodos para 0 calculo do LOLP
aprcscntados ate agora sao bastantc precisos, po rem
exigem um grande esfor<;:o computacional para que sejam
aplicados e, na ocorrencia de alguma modifica<;:ao do
sistema, pouco, ou quasc nada, dos calculos ja exccutados
podem scr aprovcitados, exigindo um novo e complcto
calculo para cada estado do sistema em que se deseja
avaliar a confiabilidade.
Recentemente, imimeros trabalhos tem sido
divulgados apresentando 0 uso de distribui<;:6es continuas
no calculo da confiabilidade de sistemas eletricos, cuja
principal vantagem e que os cumulantes da distribui<;:ao
resuItante da convolu<;:ao sao iguais a soma dos
cumulantes de mesilla ordem das distribui<;:6es que a
comp6em. Sendo assim, basta calcular os cumulantes das

CONFIABILIDADE DA TRANSMISsAo
E COMPOSTA
A confiabilidade de sistemas de transmissao de
energia eletrica pode ser m'aliada all'aves de metodos de
simula<;:ao e tambem por metodos analiticos, sendo que os
ultimos podem ser divididos em mctodos de espa<;:o de
estados e metodos de redes. Neste trabalho, a
confiabilidade da transmissao de energia em um sistema
de transmissao tambem e avaliada pelos indiccs LOLP e
EDNS. Baseado no criterio de continuidade entre carga e
gera<;:ao, faz-se a analise da rede atraves de uma
modelagem utilizando a teo ria dos grafos.
Para tanto, deve-se determinar os estados
aceit{n:eis e inaccitaveis para 0 sistema. Note-se que Ulll
estado aceitavel implica em um atendimcnto total a
demanda sem que qualquer componente do sistema esteja
operando em sobrecarga.
Nesta modelagem considera-se que cada
elemento Vi da rede pode se encontrar em dois estados de
opera<;:ao, ou seja, 0 ciemcllto pode estar no estado "1",
em funcionamento com capacidade Ci e probabilidade p;
ou no estado "0", fora de operac;ao. com probabilidade q.
lsto faz com que 0 sistema possa se apresentar em 2m
estados distintos de opera<;:ao, onde 111 e 0 numero de
elementos do sistema, incluindo-se ai as linhas de
transmissao e unidades geradoras (confiabilidade
composta).
Logo, a probabilidade, P(x), do sistema se
encontrar em l1l11 estado x qualqucr e dada por:
m

P(x)

=Il P(v)
i ", l

(3)

com
x = (vI, v2 . .... v m)
e
P(vi) = pi
e
P(Vj) = qi
se vi

=

o metoda proibitivo. Basta observar que. para um sistema
com apenas 20 elementos, existem mais de U11l milhao
(220) de c01l1bina~6es diferentes entre estes elementos e
os seus estados possivcis. 0 que leva a motivar a aplica~ao
de tecnicas espcciais de programac;:ao e procedimentos de
decomposi~ao e classifica~ao para a anatise de sistemas
rems.

0

o problema reside em se decompor 0 espc190 de
estado completo em estados aceitaveis (A) e estados
inaceitaveis (B). Os estados inaceitaveis sao aqueles no
qual a carga L do sistema nao pode ser satisfeita, seja por
capacidade insuficiente de gera~ao, seja por capacidade
restrita de transmissao.
Nestes tennos. 0 LOLP poc\c ser definido por:
LOLP

= LP(x)

(4)

X EB

onde B e 0 subconjunto de estados inaceitaveis.
Para cada estado inaceitaveL a quantidade de
carga servida e G<L, e 0 valor esperado da demanda nao
servida pode ser expresso por:

EDNS

= LP(x).(L-G)

(5)

XEB

o subconjunto B, representativo dos estados
inaceitaveis, pode ainda ser decomposto em subconjuntos
chamados "individuais", Bind(i), para cada barra de
carga i. 0 subconjunto individual contem os estados de
capacidade no qual a carga Li nao e satisfeita.
Conseqilentemente 0 LOLP individual, LOLPi, e 0 valor
esperado da demanda nao servida na barra i, EDNSi,
podem ser calculados atraves das express6es (6) e (7),
respectivamente.
LOLP;

= LP(x)

(6)

(7)

Dada lima rede com III elementos. verifica-se que
o processo que acabou de ser descrito e direto, bastando
determinar-se quais os estados, dentre os 2m possiveis,
sao inaceitaveis e, em seguida, calcular as suas
probabilidades de ocorrencia e os fluxos mciximos
associados. para 0 calculo dos indices de confiabilidade.
Porem, quando 0 tamanho do sistema vai aumentando, 0
esfor~o computacional necessMio para esta analise torna

ADAPTACOES PARA SISTEMAS REGIONAIS
Confiabilidade da

Gera~ao

Embora nos ultimos anos tenha havido uma forte
tendencia para a aplica~ao de mCtodos baseados nos
cUlllulantes para a avalia~iio da confiabilidade de sistemas
de gera~iio. algumas caracteristicas peculiares a estes
metodos os tornam inapropriados quando aplicados a
pequenos sistemas, como sao os abordados por este
trabalho. Tais inconvenientes sao apresentados a seguir:
a) Posto que 0 metoda baseia-se. em parte. no teorema
central do limite, pode-se crer que ele s6 apresentara
precisao suficiente quando 0 numero de vanaveis unidades geradoras - [or suficientemente grande, 0 que
mlO e tipico nos sistemas aqui analisados;
b) A expansao em series e apropriada quando as variaveis
aleat6rias siio caracterizadas por [un~6es de distribui~ao
continuas. Isto torna-se um problema quando aplicada a
unidades geradoras cuja distribui~ao de probabilidade e
composta por val orcs discretos, como no modelo de dois
estados:
c) Um sistema com uma grande discrepancia entre as
capacidades das unidades geradoras traz inconveniencias
para a aplica~ao do metodo. tornando 0 resultado
tendencioso;
d) Se as taxas de saida for~ada [orem muito baixas, as
series podem apresentar propriedades inconvenientes e
precisao limitada. inclusive Ievando a val ores de
probabilidade acumulada negativos e a uma
defini<;ao
da mesma.

ma

Todos estes aspectos aSSUl11el11 maior ou menor
rei eva ncia em f1111<;iio do nlunero de termos utilizados na
obtenc;:ao da serie. Entretanto, nao se determinou ate hoje
uma sistemMica que aponte este nlUllero para que se
obtenha um mclhor resultado.
Face ao exposto, procurou-se 11ao utilizar esta
tecnica para 0 calculo da confiabilidade da gerac;:ao e,
dentre as l11etodologias rcstantes, optou-se peJa f6rmula
recurs iva do metoda de carga detiva que. embora
apresente uma ordem de processamento duas vezes maior
que 0 metodo da enumera~ao complcta dos estados, traz a

~

.

-

vanlagem de cada ilerayao ser mllilo mais nlpida alem de
oferecer wna maior facilidade de implcmenlayao
computacional. Deve-se 1embrar que os sistemas aqui
analisados apresentam um nlUllero reduzido de grupos
geradores.

Para 0 caleulo da confiabilidade da transmissao
foi desenvolvido um program a computaciona1 (Bortoni,
1993) cuja concepyao visou a maximizayao da eficicncia
dos caleulos, posto que 0 esforyo complltaciona1 cresce
rapidamenle com 0 numero de elementos do sistema.
HOllve tambem a preocupayao em se dcterminar
os chamados indices individuais em cada barra, ja que os
indices globais descrevem a quaJidade do sistema em
termos de um dcsempenho medio das suas diversas partes
e, meslllo que este se apresenle satisfat6rio, 0 desempenho
de algumas parles da rede pode se apresenlar abaixo dos
Ii miles espccificados.
Para tanlo, foram el1lpregadas lccnicas cspeciais
de programayao em COJ1junlo com tccnicas de
dccomposiy30. A idCia basica do algoritmo parle da
construy30 de uma arvore com as possiveis combinayoes
de falhas , cujas ordens sao iguais aos niveis de
profllndidade que se avanya na arvore. Por exemplo, no
nivel 3 de profundidade da arvore se encontram todas as
combinayoes de fa111as de terceira ordem - tres clemen los
falhados .
Esla arvore c construida atravcs da mllilipulay30
de bits, como e mostrado na figura 4, tornando minimos
os dispcndios com mem6ria. Neste caso, cada bit esta
relaeionado a um elemento da rede.
1, 1,1,...,1,1
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peA) + PCB) + P(U) = 1

(8)

onde P(U) e a probabilidade associada aos estados ainda
nao classificados, lem-se que:

Confiabilidadc da Tnmsmissao

0,1, ,, ..., 1, 1 . .-/ 1,0, I, ..., IJ

as suas probabilidades de ocorrencia a peA) ou a PCB),
respeclivamenle. Como:

'D -)

Figura 4 Arvore de eslados da rede
Para cada estado do sislema verifica -se se este e
aceitave1 (x EA) ou se c inaceilavel (xEB), acumll1ando-se

P(U) = 1 - peA) - PCB)

(9)

A vantagem deste procedimenlo e que tao logo 0
valor da probabilidade dos estados nao-classificados seja
menor que uma certa tolenlncia , y, admissive1 no
horizonte de planejamento, 0 processo pode ser dado por
tenninado, havendo, entao, um lruneamenlo do espac;;o de
estados possiveis quando
P(U) ::; Y

(10)

Como as probabilidades associadas a falhas de
ordells superiores sao lI1uito baixas com relayao cIS falhas
de menor ordem. percebe-se que nao se torna necessaria
descer a niveis muito baixos da arvore para que a
condic;:ao acima seja satisfeita. Em geral, a analise de
falhas no terceiro ou quarto nivel e suficiente. Isto reduz
lrcmendamente 0 esforyo computacional.

APLlCA<;:Ao A UM SISTEMA REGIONAL
A titulo de excmplilicay30, as metodologias
apresenladas serao aplicadas a U111 sistema regional real
pertencente a CEMIG c localizado no sui de Minas
Gerais. 0 sistema escolhido e exatall1ente do tipo
daqueles abordado pelo trabalho. que sao pequenos
sistemas eletricos compostos por varias fontes de gerayao
descentralizada conectadas entre si atraves de um sistema
de subtransmissao, Este tipo de sistema pode tambem ter
a oportunidade de comprar energia de um grande sistema
ou nao porem busca-se maximizar a utilizayao de
recursos energeticos disponiveis na pr6pria regiao.
o sistema e apresentado na figura 5 e seus dados
podem ser encontrados em (Bortoni, 1993). Serao
considerados, a1em da situayao atual, mais dois cenarios.
Um considerando apenas a expans30 da transmissao e
outro considerando a expans30 da gerayao e da
transmissao.
Nesta expansao considera-se as cntradas de lodas
as unidades geradoras e das seguintes linhas candidatas:
]2-1 L 11 -03.03-04 c 04-05 .
Os resultados oblidos com a aplieado dos
lJ1etodos se encontram na tabcla 1

n
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TABELA 1 Resultados das analise de conliabilidade para

SISTEMA INICIAL

EXPANSAODA
TRANSMISSAO

0

sistema testc

EXPANSAO
GER.lTRANS.

BARRA
LOLP
(p.u.)

EDNS
(MW)

LOLP
(p.u.)

EDNS
(MW)

LOLP
(p.u.)

EDNS
(MW)

12
13

0,0037
0,085 1
0, 1083
0,1401
0,0014
0,00 11
0,0253
0,0306
0,04 17
0,0537

0,0254
2,0002
0,2521
2,2509
0,0046
0,0011
0,0738
0,2728
0,1252
0,2677

0,0000
0.004 1
0,0046
0.0054
0.0003
0,0001
0,0260
0,0000
0,0020
(\0249

0.0000
0.0954
0,0091
0.0862
0,0011
0,0004
(\0779
0,0004
0,0059
0,1246

0.0000
0,0000
0,0000
0,000 1
0.0003
0,0000
0,0270
0,0001
0.0022
0,0261

0,0003
0,0002
0.0000
0,0000
0.0006
0.0000
0,0811
0,0008
0.0065
0,l305

TOTAL

0,2389

9,2035

0,0700

0,8318

0.0117

Cl,1305

2
3
4
5
6
9
10
11

Erro maximo
Numcro de iterac;:5cs
Espaco analisado (%)
OrdClll de contingencia

0,0149
98
0,075
2

0.0150
262
0,012
3

0,0063
1048
0,012
3

