
OTIMIZAÇÃO ESTOCASTICA DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS 

INCLUINDO REDE DE TRANSMISSÃO 

Boris Garbati Gorenstin 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS 

REQUISITOS NECESSARIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E 

COMPUTAÇÃO. 

Aprovada por: 

3 n a  YC; v-L-u- ~ \ G % L  - 
Prof. Dina F. Clèirnan, D.Sc. 

Dr. Mario Veiga ~ e h a z  Pereira, P.Sc.  

Dr. Alcir Monticelli, D.Sc. 

r. Gerson Çouto de ~ i i v e i r d ~ . S c .  

Rio de Janeiro, R J  - BRASIL 

Outubro de 1991 



A Eliane 
Fernanda 

André Felipe 



Gorenstin, Boris Garbati 

Otimizaçáo Estocástica de Sistemas Hidrotérmicos 

Incluindo a Rede de Transmissão [Rio de Janeiro] 1991 

VIIIJ19 p. 29.7 cm (COPPE/UFRJ, D.Sc., 

Engenharia de Sistemas e Computação, 1991) 

Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 

1. Otimização da Operação de Sistemas Hidrotérmicos 

I. COPPE/UFRJ 11. Título (série) 



AGRADECIMENTOS 

Ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) pelo apoio e suporte 

material necessário à realização deste trabalho. 

Aos professores Dina F. Cleiman e Sérgio Granville pelo apoio ao meu 

programa de doutorado. 

Ao amigo Mario Veiga Ferraz Pereira pelo incentivo, orientação e 

participação no desenvolvimento da metodologia. 

Aos colegas e amigos Nora Marcela Campodónico, Joari Paulo da Costa e 

Herminio José da Cunha P. Pinto pela colaboração neste trabalho. 



Resumo da tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte 

dos Requisitos necessários para a obtenção do grau 

de doutor em Ciências (D.Sc.) 

OTIMIZAÇÃO ESTOC~STICA DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS 

INCLUINDO REDE DE TRANSMISSÃO 

Boris Garbati Gorenstin 

Outubro de 1991 

Orientador: Sergio Granville - Dina F. Cleiman 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

O objetivo da operação ótima de um sistema hidrotérmico consiste na 

determinação de uma estratégia de geração em cada usina do sistema que minimize 

os custos de operação no período de planejamento. O custo de operação é composto 

por gastos com combustíveis nas unidades térmicas, compras de energia em 

subsistemas vizinhos e penalidades por não atendimento à demanda. Este problema 

é essencialmente estocástico, devido à impossibilidade de se prever com exatidão as 

vazões afluentes aos aproveitamentos, e de grande porte, devido à existência de 

múltiplos reservatórios interconectados, restrições da rede de transmissão e a 

necessidade de uma otimização multiperíodo para obtenção da operação ótima. 

Este trabalho descreve um algoritmo de otimização estocástica para sistemas 

hidrotérmicos incluindo restrições da rede de transmissão, baseado em técnicas de 

decomposição e simulação e em algoritmos especializados de programação linear 

que tomam partido das características do problema. É também descrita uma 

metodologia para repartição dos custos e benefícios associados à operação 

interligada de sistemas hidrotérrnicos, baseada na teoria de custos marginais. 

Exemplos e casos testes com o sistema interligado Sul-Sudeste e com o sistema da 

INECEL (Equador) são apresentados e discutidos. 
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The objective of the optimal operation of a hydrothermal system is to 

determine an operation strategy which, for each stage of the planning period, given 

the system state, produces generation targets for each plant. This strategy should 

rninimize the expected value of the operation cost along the period, composed of 

fuel costs plus penalties for failure in load supply. This problem is essentially 

stochastic, because it is impossible to have perfect forecasts of the future inflows, 

and large scale, due to the existente of multiple interconnected reservoirs, the need 

for multiperiod optirnization, network constraints and static security constraints. 

This work describes an algorithm for the optimal stochastic operations scheduling 

of multireservoir hydrothermal system with power network constraints based on 

decomposition, simulation techniques and specialized linear programming 

algorithms. It is also presented a metodology for calculating marginal costs in a 

hydrothermal system. Examples and case studies with a Brazilian 

Sout hern-Shouteastern system and INECEL sys tem (Equador) are presented and 

discussed. 
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1.1 Introdução 

O parque gerador brasileiro é predominantemente hidroelétrico, cerca de 

90% da capacidade instalada em 1990, sendo caracterizado por grandes 

reservatórios existentes nas principais bacias hidrográficas situadas nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul do país. O parque térmico, concentrado nas regiões Sul 

(usinas a carvão) e Sudeste (usinas convencionais e nucleares), é utilizado para 

complementar a produção de energia em períodos de hidraulicidade desfavorável. 

Em dezembro de 1990 a capacidade instalada por região era [I]: 

Região Tot a1 Hidro Térmica 

(W (W (W 

Norte 4 759 3 979 780 

Nordeste 7 897 7 217 680 

Sudeste 35 963 34 607 1 956 

Sul 6 738 5 586 1 152 

Central 646 545 101 

Total 55 203 50 534 4 669 

Tabela 1.1 Capacidade instalada 

Os sistemas regionais de geração, inicialmente concebidos para atendimento 

aos mercados locais, vêm sofrendo um processo de interligação para tomar partido 

da complementaridade dos regimes hidrológicos entre regiões (Sudeste-Sul e 

Norte-Sudeste) e permitir a transmissão de energia de aproveitamentos distantes 

dos centros de carga (Norte-Nordeste). 

O planejamento da operação de um sistema com as características 

mostradas acima é bastante complexo, já que a análise do desempenho do sistema 

deve considerar efeitos de longo prazo (valor esperado do custo de operação do 

sistema, possibilidade de déficits futuros etc) e efeitos de médio e curto prazo 

(contratos anuais para suprimento de energia entre empresas, programação das 



manutenções nas unidades do sistema etc). De um modo geral, o objetivo da 

operação de um sistema hidrot érmico consiste na determinação de uma estratégia 

de geração em cada usina que minimize os custos de operação no período de 

planejamento. O custo de operação é composto de gastos com combustíveis nas 

unidades térmicas, eventuais compras de energia em susbsistemas vizinhos e 

penalidades por não atendimento à demanda. 

Algumas das características deste problema serão mostradas a seguir. A 

programação da operação de sistemas hidrotérmicos é um problema essencialmente 

probabilístico, devido à impossibilidade de se prever com exatidão as afluências aos 

aproveitamentos do sistema. Outras fontes de incertezas são: a demanda a ser 

atendida, a disponibilidade dos equipamentos, preços dos combustíveis fósseis, 

atrasos na entrada em operação de equipamentos etc. Na referência [2] são listadas 

cerca de 60 fontes de incerteza internas ao setor (vazões afluentes às usinas, 

disponibilidade de equipamentos etc) e externas (preços dos combustíveis fósseis, 

crescimento da demanda, restrições ambientais, variação da temperatura etc) ao 

setor elétrico, que podem ter um impacto relevante nas condições de suprimento de 

energia ao mercado. 

A limitação na disponibilidade de energia hidroelétrica armazenada sob 

forma de água nos reservatórios cria uma relação entre as decisões tomadas em um 

estágio qualquer e suas conseqüências futuras [3]. Torna-se necessário o emprego 

de um período longo de estudo, caracterizando o problema de operação 

multireservatório como um problema de grande porte. Como os benefícios da 

geração de uma usina hidráulica não podem ser medidos diretamente como função 

da geração na usina, mas em termos da economia de combustíveis utilizados, 

tem-se que as variáveis envolvidas são não separáveis. 

O planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos deve considerar 

também as restrições de origem hidraúlica (limitação mínima e máxima de 

defluência em aproveitamentos, restrições para controle de cheias etc), restrições 

da rede de transmissão (limites de fluxo nos circuitos, tensão em barramentos, 

restrições associadas à estabilidade dinâmica do sistema et c) e restrições 
operacionais (contrato de suprimento entre empresas, programação de manutenção 

et c). 

O despacho obtido considerando-se desde a a otimização plurianual das 

reservas de água armazenada nos reservatórios até o despacho horário das usinas 

pode ser ainda inseguro, ou seja, pode não ser possível continuar atendendo à 



demanda após um distúrbio no sistema (perda de um gerador ou circuito). A 
representação das restrições de segurança tem por objetivo garantir que o sistema 

continue operando atendendo completamente a demanda após a ocorrência de um 

disturbio. A análise de segurança do sistema leva a implementação de ações de 

controle preventivas possibilitando um nível maior de segurança. 

Uma outra questão interessante refere-se a repartição dos custos e 

benefícios associados a operação de sistemas hidrotérmicos. No Brasil, por exemplo 

o planejamento da operação é realizado de maneira coordenada através de um 

organismo multilateral (GCOI), o que resulta em substancial benefício econômico 

tanto em termos de custo de operação (por exemplo, utilizando energia mais 

barata disponível em outras empresas, ou evitando déficit em uma região através 

da transferência de energia) quanto em termos do aumento da confiabilidade 

(através da utilização de capacidade excedente de outras áreas). Uma questão que 

naturalmente se coloca em toda a atividade coordenada é a repartição, ou rateio, 

dos benefícios e custos decorrentes destas atividades. Entre as alternativas 

metodológicas de rateio existente destacam-se os critérios baseados na 

remuneração a custo marginal [4,5], que apresentam uma série de atrativos em 

termos de coerência econômica e incentivo à otimização de investimentos e 

operação. 

Esta tese propõe-se a dar uma contribuição para a análise do problema de 

programação da operação do sistema hidrotérmico. O algorit mo proposto, baseado 

em técnicas de programação linear estocástica, permite representar as usinas de 

forma individualizada, a estocasticidade das vazões afluentes aos reservatórios, as 

restrições da rede elétrica e de segurança do sistema. É apresentada e discutida 

uma metodologia para repartição dos custos e benefícios associados à operação 

interligada do sistema hidrotérmico. 

No Capítulo I é formulado o problema de programação da operação para 

sistemas hidrotérmicos e feita uma revisão bibliográfica dos algoritmos de solução 

existentes. 

No Capítulo I1 são analisados os modelos dos componentes do sistema 

hidrotérmico e a formulação do modelo para programação da operação de sistemas 

hidrotérmicos. 

No Capítulo I11 é apresentada uma possível estratégia de solução para o 

modelo definido no capítulo anterior, sendo mostrada a decomposição do problema 



multiestágio em uma sucessão de subproblemas de um único estágio. São 

incorporadas as restrições provenientes da rede elétrica ao problema de 

planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos. 

No Capítulo IV o algoritmo proposto é detalhado, são definidos o 

subproblemas energético e elétrico e são analisadas as estratégias de solução para 

cada subproblema. 

No Capítulo V, a partir do algoritmo proposto para o planejamento da 

operação, é descrita uma metodologia para repartição dos custos e benefícios 

associados à operação coordenada de sistemas hidrotérmicos. A met odologia 

proposta baseia-se na teoria dos custos marginais e leva em consideração as 

características particulares do problema. 

No Capítulo VI, são apresentados e discutidos casos testes com o sistema 

interligado Sul-Sudeste e o sistema INECEL (Equador). Finalmente no Capítulo 

VII, são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

1.2 Formulação matemática 

Supondo que os volumes afluentes às usinas sejam conhecidos no início de 

cada estágio, o problema de planejamento da operação pode ser formulado como 

um problema de programação dinâmica estocástica [6]. 

onde: 

t Indexa estágios 



Vetor de estado no início do estágio t 

Valor esperado do custo de operação do estado xt até o final do 

período de planejamento considerando a política de operação ótima. 

Distribuição de probabilidade do vetor de afluências at condicionado 

pelo estado xt. 

Operador valor esperado 

Vetor de decisão associado ao estágio t 

Vetor de custos associados à decisão ut 

Fator de atualização 

Função de transição 

Limites no vetor de estado 

Limites no vetor de decisão. 

programação dinâmica é um procedimento em que um problema 

complexo é transformado em uma sequência de problemas de solução mais simples. 

Cada ponto em que uma decisão pode ser realizada é chamado de estágio. Em cada 

estágio, as características do sistema (por exemplo volume armazenado no início do 

estágio) são definidas pelo vetor de estado. A relação entre os vetores de estado em 

estágios subsequentes é dada pela função de transição (I. 1.2). A função que conecta 

os valores ótimos dos subproblemas é conhecida como função de recorrência (1.1.1). 

A relação de recorrência expressa o fato que at+l a solução do problema para 

os estágios t+l, ..., T,  independe do estado inicial e da decisão no estágio t .  Esta 

propriedade é chamada de princípio da otimalidade e é base para a solução de 

problemas de decisões sequenciais [62]. 

As variáveis de estado, no caso de otimização da operação de sistemas 

hidrotérmicos, incluem usualmente o nível dos reservatórios e a tendência 

hidrológica, fornecida por exemplo através das afluências laterais às usinas nos 

estágios anteriores. A utilização da tendência hidrológica como variável de estado 

pode ser entendida considerando-se que as vazões afluentes aos aproveitamentos 

que ocorreram no passado fornecem um indicador sobre as vazões futuras. 

Usualmente se representa como tendência hidrológica a vazão do mes anterior. As 

variáveis de decisão utilizadas são os volumes turbinados (qt) e os volumes vertidos 

(st). No capítulo I1 esta formulação será apresentada detalhadamente para o 

problema de programação da operação de sistemas hidrotérmicos. 

1.3 Revisão bibliográfica 

A utilização de técnicas de programação dinâmica para a solução do 



problema de planejamento da operação da operação de sistemas hidrotérmicos tem 
uma limitação severa associada à dimensão do problema, ou seja, sua 
aplicabilidade está restrita a problemas de dimensões bastante reduzidas. Algumas 

das estratégias utilizadas para a solução de problemas com maiores dimensões 
serão descritas a seguir. 

A técnica de equivalentes determinísticos [7,8,9] consiste em eliminar a 

representação explícita da natureza estocástica das vazões afluentes às usinas. 
Estes métodos são baseados no princípio do equivalente deterministico, que 
estabelece que a estratégia ótima para a solução de problemas estocásticos pode ser 
obtida de forma aproximada através da substituição das variáveis estocásticas por 

seus valores esperados, possibilitando a utilização de algoritmos de otimização 
determinística para a solução do problema. Normalmente estes modelos são 
utilizados de forma adaptativa, ou seja, a partir de novas medições da variável 

aleatória é possível refazer as previsões, o que permite um refinamento da solução 
anteriormente obtida. Na referência [8], esta metodologia é aplicada ao sistema 

interligado Sul-Sudeste utilizando-se técnicas de otimização não linear em redes 
capacitadas. 

Uma característica dos métodos de equivalentes determinísticos é sua 
tendência otimista, ou seja, o custo de operação do sistema é sempre menor ou 
igual ao custo de operação caso fosse mantida a estrutura estocástica do problema. 
A tendência otimista pode ser explicada pela inequação de Jensen [63] que 
estabelece que o valor esperado de uma função convexa de variável aleatória 
(E(g(x))) é maior ou igual que o valor da função no ponto valor esperado da 

variável aleatória (g(E(x))). Uma tentativa para reduzir a tendência otimista é a 
representação de cenários alternativos para as variáveis aleatórias [10]. 

A programação dinâmica, quando aplicada a problemas com variáveis reais, 

requer a discretização do espaço de estados. Alguns trabalhos sugerem reduzir o 
esforço computacional através da redução da dimensão do problema utilizando-se 
uma representação agregada para o sistema hidrotérmico [11,12]. A técnica de 
agregação [I 11, conhecida como representação a reservatório equivalente, é baseada 
na estimação da energia produzida pelo completo deplecionamento dos 

reservatórios para um dado conjunto de volumes iniciais. Uma estratégia de 
operação simplificada é assumida, como descrito em [13]. A representação a 
reservatório equivalente é razoavelmente precisa se os reservatórios tiverem grande 
capacidade de regularização e as vazões afluentes aos reservatórios forem 
correlatadas. 



Alguns autores sugerem, para a redução do esforço computacional, a 
utilização de técnicas de agregação analítica das variáveis de estado. Saad e 
Turgeon [14] propõem a utilização da técnica de componentes principais. Este 

algoritmo é baseado na otimização determinística para cada cenário de um 

conjunto de afluências definido previamente. Os resultados das otimizações são 

analisados utilizando-se a técnica de componentes principais para a determinação 

de um conjunto reduzido de variáveis de estado que definam a operação do sistema 

para a programação dinâmica estocástica. Esta técnica reduz o número de 

variáveis de estado desde que exista um certo grau de interdependência entre as 

variáveis. Na literatura não há referências à aplicação desta metodologia a sistemas 

reais. 

Provonost e Davis [15] sugerem a definição de um modelo estocástico de 

afluências como função da energia armazenada. Esta técnica se baseia na 

observação de que a energia armazenada no sistema depende das afluências 

passadas e contém, portanto, alguma informação sobre a "tendência hidrológica". 

O modelo estocástico de afluências é então expresso como função da energia 

armazenada. Tavares [16] utiliza uma variável de estado composta por uma 

combinação linear entre a energia armazenada no início do período e a variável 

"tendência hidrológica" representada pela afluência aos reservatórios no estágio 

anterior. Esta técnica visa a reduzir a dimensionalidade do problema estabelecendo 

uma relação funcional entre a variação da energia armazenada num mes e o valor 

esperado da energia afluente futura. 

Outros autores sugerem, para a redução do esforço computacional, a 

utilização de uma aproximação analítica para a função de custo futuro. Esta 

representação permite reduzir o número de variáveis de estado a examinar em cada 

estágio da recursão, já que é necessário apenas calcular a função para alguns pontos 

e estimar a partir destes pontos os parâmetros desta função. O valor da função 

para todos os demais pontos é obtido através da função aproximada. Gal [17] 

sugere a utilização de aproximações quadráticas ou cúbicas para a função de custo 

futuro. Foufula-Georgiou e Kitanidis [18] sugerem a utilização de uma 

aproximação baseada nos polinômios de Hermite. Recentemente Stedinger [19] 

demonstrou que se pode obter um desempenho semelhante ao obtido por [18] 

utilizando-se aproximações polinomiais do tipo "splines" para a função de custo 

futuro com menor esforço computacional. Uma aplicação da técnica de 

aproximação analítica da função de custo futuro para o sistema equivalente do 

Sudeste do Brasil é apresentada em Costa [20]. 



Nos algori t mos mostrados anteriormente a "tendência hidrológica" é 

representada por modelos auto-regressivos de ordem um, nos quais a distribuição 

de probabilidade das afluências em um dado período é condicionada pela afluência 

observada no período anterior. Entretanto, Kelman [21] mostrou que modelos 

auto-regressivos de ordem um em escala mensal são otimistas. Como 

conseqüência, o modelo tende a atribuir probabilidades excessivamente baixas a 

secas de longa duração que efetivamente ocorreram no passsado. A representação 

de modelos de afluência mais complexos requer variáveis de estado adicionais, 

aumentando o esforço computacional. Kelman e outros [22] propõem a utilização 

do algoritmo de programação dinâmica amostral que substitui a representação 

explícita do modelo de afluências por uma representação ímplicita dada por uma 

grande amostra de seqüências de afluências. Este método baseia-se na definição de 

um conjunto de cenários para a afluência ao sistema que são usadas na simulação 

da operação dos reservatórios para todas as possíveis combinações entre nível de 

armazenamento e estado hidrológico. Stedinger [23] sugere a utilização da previsão 

da afluência futura, em vez do vetor de afluências passadas, como variável de 

estado. Em Maceira [24] esta alternativa, combinada com a programação dinâmica 

amostral, foi aplicada para o sistema interligado Sul-Sudeste Brasileiro. 

Recentemente foi proposto um método que aproxima a função de custo 

futuro de forma analítica que não requer a discretização do espaço de estados. O 

algoritmo, conhecido como programação dinâmica dual estocástica (PDDE) 

combina técnicas de otimização de grande porte com a técnica de simulação de 

Monte Carlo [6]. O algoritmo de PDDE não requer a utilização de técnicas de 

agregação para as usinas e permite representar modelos auto-regressivos para as 

vazões afluentes de qualquer ordem sem um aumento excessivo do esforço 

computacional. Este algoritmo pode ser aplicado desde que as funções que 

governam o comportamento do sistema sejam convexas. 

Os modelos descritos acima não representam a rede elétrica. O despacho da 

geração obtido através destes modelos pode, portanto, ser eletricamente inviável. A 
introdução das restrições da rede aumenta consideravelmente a complexidade do 

problema devido à introdução de um número considerável de restrições e variáveis. 

Na literatura encontram-se referências à introdução das restrições da rede 

dentro do contexto da otimização determinística multireservatório. Os trabalhos 

[25,26,27] representam a rede elétrica através de um modelo de transportes (limites 

de capacidades dos ramos), não representando a segunda lei de Kirchhoff. 



A referência [27] decompõe o problema nos subproblemas energético e elétrico. O 

subproblema energético é solucionado através de um algoritmo de fluxo de custo 

mínimo, enquanto no subproblema elétrico a solução é obtida através de utilização 

de programação linear e técnicas de programação heurística. 

1.4 Objetivos da tese 

Este trabalho apresenta um método de solução para o problema da 

otimização estocástica de sistemas hidrotérmicos incluindo restrições da rede de 

transmissão. O algoritmo utilizado baseia-se em programação dinâmica dual. O 

problema multiperíodo é decomposto em uma sucessão de problemas de um único 

período. Cada subproblema é por sua vez dividido em dois subproblemas. 

No subproblema energético todas as barras do sistema são agrupadas em 

uma única barra, e a configuração hidráulica é representada de maneira detalhada. 

É utilizado para a solução do subproblema um algoritmo de fluxo de custo mínimo 

com restrições adicionais [29]. 

No subproblema elétrico é testada a viabilidade elétrica do despacho de 

geração obtido no subproblema energético e realizada uma análise de segurança do 

sistema. É utilizado um algoritmo de programação linear eficiente para a solução 

de problema com a estrutura apresentado pelo subproblema elétrico [30]. São 

apresentados e discutidos casos exemplos com o sistema interligado Sul-Sudeste e 

com o sistema do Equador. 

Adicionalmente, é discutida uma metodologia para repartição dos custos e 

benefícios associados à operação interligada de um sistema hidrotérmico baseada 

na teoria de custos marginais. Esta metodologia pode ser utilizada para rateio dos 

benefícios associados a produção de energia elétrica, estabelecimento de tarifas de 

pedágio para acesso ao sistema de transmissão de uma empresa, e na definição de 

critérios para postergação de obras em caso de restrições financeiras. 



CAPÍTULO I1 PROBLEMA DE OPERAÇAO DE UM SISTEMA HIDROTÉRMICO 

11.1 Introdução 

A operação estocástica de um sistema multireservatório é um problema de 

grande porte, não separável e não linear. O objetivo do problema é minimizar o 

valor esperado do custo de operação constituido por gastos com combustíveis nas 

usinas térmicas e penalidades por não atendimento à demanda. O horizonte de 

otimização varia de um a cinco anos, dependendo da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios do sistema. A discretização varia de uma semana 

a um mês, dependendo da variação da demanda elétrica, restrições hidraúlicas etc. 

Os sistemas hidrotérmicos de geração são compostos de usinas 

termoelétricas convencionais ou nucleares e usinas hidroelétricas, conectadas aos 

centros de carga através de um sistema de transmissão. No item 11.2 são descritos 

os modelos adotados para as usinas hidroelétricas e sua representação por uma 

estrutura em redes. 

No item 11.3 é descrito o modelo utilizado para a representação das usinas 

térmicas. 

No item 11.4 é descrito o modelo linear utilizado para descrever a rede de 

transmissão. No item 11.5 são modeladas as restrições de segurança para o sistema 

elétrico. 

No item 11.6 é formulado o modelo matemático para a operação estocástica 

de um sistema multireservatório e discutidas as dificuldades para a solução do 

problema. 



11.2 Modelo de usinas hidroelétricas 

As usinas hidroelétricas convertem a energia potencial da água armazenada 

nos reservatórios em energia cinética, que é utilizada para acionar um conjunto 

turbina-gerador. As usinas hidroelétricas podem ser classificadas em usinas com 

reservatório e usinas a fio d'água (sem reservatório). Uma usina hdroelétrica pode 

ser representada por 3 variáveis (volume armazenado, volume turbinado e volume 

vertido) e 3 restrições (balanço hídrico, limites de armazenamento e turbinamento 

e produção energética). 

(i) balanço hídrico: 

para t = 1, ..., T 

onde: 

t Indexa estágios 

T Horizonte de planejamento 

v, Vetor de volumes armazenados no início do estágio t (ma) 

at Vetor de volumes afluentes incrementais no estágio t (m3) 

qt Vetor de volumes turbinados no estágio t (ma) 

st Vetor de volumes vertidos no estágio t (m3) 

M Matriz de incidência de usinas hidroelétricas definida por: 

Mij= 1 se a usina j estiver imediatamente a montante da 

usina i 

Mi i=-1 

Mij= 0, para os demais elementos da linha i 

OS vetares vt = [ví,t, v2,t) ~ n , t ] ,  at = [aí,t, a2,t, -..I anjt], qt = [qíjt, ~ 2 t )  

..., Qnjt] e st = [sl,t, sa,t, .. . , s,,~], tem dimensão igual a n, onde n é o número de 
usinas do sistema; A matriz M tem dimensão (nx n). Note que para uma usina a fio 

d'água vt+l= vt= O.  



(ii ) limites de armazenamento e turbinament o: 

qt 5 i 
e para t=1, ..., T 

vt < ii 

onde: 

- - 
q, v Vetores de dimensão (n) com as capacidades de turbinamento e 

armazenamento respectivamente. 

(iii) produção de energia: 

A geração hidroelétrica de uma usina i está relacionada com o volume 

turbinado qi,t no estágio t por: 

onde pi  é o coeficiente de produtibilidade da usina i, dado por: 

onde: 

9hit Geração hidráulica na usina i durante o estágio t (Mw-mes) 

Qit Volume turbinado na usina i durante o estágio t (m3) 

Mit Altura líquida da usina i durante o estágio t (m) 

@it Rendimento da turbina da usina i durante o estágio t 

Pgit Rendimento do gerador da usina i durante o estágio t. 

Neste trabalho a produtibilidade de uma usina será considerada constante, 

calculada na altura líquida média e utilizando-se os valores médios dos 

rendimentos da turbina e gerador da usina. Esta aproximação é válida no caso 

brasileiro devido à existência de reservatórios com grande capacidade de 

regularização e pequena variação da altura de queda para a maioria dos possíveis 

cenários hidrológicos. 



Considerando a produtibilidade constante, a limitação de geração hidraúlica 

em uma usina i é dada por: 

Algoritmos recentes [64] desenvolvidos para a solução do problema da 

otimização de sistemas hidrotérrnicos aproveitam o fato que as equações de balanço 

hídrico e as restrições de limite de turbinamento e armazenamento tem uma 

estrutura de fluxo em redes que permite a utilização de algoritmos de fluxo de 

custo mínimo em redes capacitadas. Esta equivalência é ilustrada na figura 11.1 

para um sistema com duas usinas (um reservatório e uma usina a fio d'água) em 

série e três intervalos de tempo. 

eslagio t estagio 1+1 

Figura 11.1 - Estrutura em redes 

Os nós da figura 11.1 representam as equações de balanço hídrico em cada 

usina, os ramos representam as variáveis armazenamento, turbinamento e 

vertimento. O fluxo de cada ramo está limitado pela capacidade do ramo. Note que 

uma usina a fio d'água não possui um ramo associado à variável armazenamento. 



11.3 Modelo de usinas térmicas 

As usinas termoelétricas podem ser classificadas em dois grupos: 

(i) Convencionais 

(ii) Nucleares 

As usinas convencionais utilizam como combustível materiais fósseis como 

carvão, óleo combustível, gás natural etc. As usinas nucleares utilizam como 

combustível materiais físseis como urânio, plutônio etc. As usinas térmicas, de um 

modo geral, produzem vapor, através da queima de combustíveis, que é utilizado 

para acionar o conjunto turbina-gerador. A representação das usinas térmicas nos 

estudos de planejamento da operação é feita por uma única variável (geração da 

usina) com seu custo incremental associado e de uma restrição limitando a 

capacidade de geração da usina. 

(i) limite de geração: 

gtt I 8 para t=1, ..., T 

onde: 

gtt Vetor de geração térmica no estágio t 
- 
gt  Vetor de capacidades de geração 

- 
onde não há geração térmica gtti = gtti = O para t=1, ..., T. 

11.4 Modelo de rede de transmissão 

A rede de transmissão, composta por linhas e transformadores, é utilizada 

para transportar a energia gerada nas usinas até os consumidores. Neste trabalho o 



sistema elétrico será representado através de um modelo linear, que relaciona os 

fluxos de potência ativa com as injeções de potência de acordo com [31]: 

onde: 

Número de barras 

Número de circuitos 

Matriz de incidência barra-circuito (dimensão: nbxnl) 

(Aij=l, se a barra i for a barra origem do circuito j; 

Aij=-1, se a barra i for a barra destino do circuito j; 

Aij =O, caso contrário) 

Vetor de fluxo nos circuitos (dimensão: nl) 

Vetor de gerações hidroelétricas e térmicas (dimensão: nb) 

Vetor de demanda (dimensão: nb) 

Vetor de ângulos de tensão nas barras (dimensão: nb) 

Matriz primitiva. Os elementos da diagonal desta matriz são os 

inversos das reatâncias dos circuitos. Os demais elementos são 

nulos (dimensão: nlx nl) 

Indica transposição 

O conjunto de equações (11.8) corresponde às leis de Kirchhoff. A equação 

(11.8.1) está associada à conservação de fluxo na rede, e a equação (11.8.2) 

representa a segunda lei de Kirchhoff, que estabelece que o fluxo em um circuito é 

igual ao produto entre a susceptância do circuito e a diferença angular entre as 
barras terminais do circuito. 

Utilizando-se (11.8.2)) o fluxo em um circuito k-m pode ser calculado 

como: 

onde xm é O inverso da reatância do circuito k-m. 

Note que no modelo linear as perdas de transmissão são desprezadas, já que 

.&m = - f m k -  



A equação (11.8) pode ser expressa de uma forma mais compacta 

substituindo-se (11.8.2) em (11.8.1): 

onde B = A I' At é a matriz de susceptância definida como: 

onde: 

Qi conjunto de barras diretamente conectadas a barra i. 

A matriz B que aparece em (11.9) é singular, pois a soma dos componentes 

de d - g é nula. Ou seja, a injeção líquida de potência em uma barra qualquer pode 

ser obtida a partir da soma das demais. Para que a matrix B seja inversível 

elimina-se uma das equações de (11.9) e adota-se esta barra como referência 

angular (usualmente é adotado o valor zero). A partir das considerações acima, 

dados g e d, o conjunto de equações lineares (11.9) pode ser solucionado 

utilizando-se técnicas de esparsidade para obtenção do vetor 8 [31]. Conhecido 8, 

os fluxos nos circuitos podem ser obtidos utilizando-se (11.8.2). O fluxo em um 

circuito está limitado por sua capacidade. 

Caso o fluxo de algum circuito exceda a capacidade do circuito, o sistema 

estará sobrecarregado. A eliminação de sobrecargas requer o redespacho da geração 

e, se necessário, medidas mais severas como corte de carga em uma ou mais barras. 

11.5 Restrições de segurança 

A segurança de um sistema elétrico pode ser definida como a capacidade do 

sistema em suportar uma perturbação (perda de um componente) e continuar 

atendendo à demanda. As restrições de segurança são usualmente representadas 



através de uma lista de contingências de equipamentos. Dada uma lista de 

contingências, um ponto de operação seguro deve satisfazer ao seguinte conjunto de 

restrições [32]: 

onde: 

nc Número de contingências de equipamentos representadas 

O Grandeza associada ao caso base 
i Grandeza associada à contingência i. 

11.5 Esquema de solução conceitual 

O problema (1.1) pode ser reescrito como: 



Utilizando-se um modelo linear para o sistema elétrico e relaxando-se por 

simplicidade de notação as restrições de segurança, obtém-se o custo imediato de 

operação através da solução de: 

ct(ut) = min ct gtt + wt rt 
s.a 

Aft + gtt + rt = dt - pqt 
ft-r At e =  O 

onde: 

rt Vetor de cortes de carga no estágio t 

wt Vetor de penalidades associados ao corte de carga no estágio t 

A função de transição (II.12.2), no caso da otimização estocástica se 

sistemas hidrotérmicos corresponde à equação do balanço hídrico (11.1). As 
restrições (11.12.3, 11.12.4) correspondem respectivamente às restrições de limite de 

armazenamento nos reservatórios (11.2) e de limite de turbinamento (11.3). O custo 

imediato (11.13) é dado pelos gastos com combustíveis nas unidades térmicas 

utilizados para complementar o suprimento de energia, respeitando-se a as 

equações de conservação de energia (II.8.1), segunda lei de Kirchhoff (11.8.2) e o 

limite de fluxo nos circuitos (11.10). 

O problema como definido em (II.12), é um problema de decisões 

sequenciais em que a otimalidade de uma decisão depende do conjunto de 

acontecimentos futuros. Por exemplo, se em um estágio qualquer se decidir 

deplecionar os reservatórios e no futuro ocorrerem baixos volumes afluentes, 



provavelmente será necessário ligar as usinas térmicas, consumindo combustível e 

portanto com alto custo de operação; se, por outro lado, a decisão for manter os 

reservatórios cheios através do uso intensivo da geração térmica, e se ocorrerem no 

futuro volumes afluentes grandes, provavelmente será necessário verter água, 

causando desperdício de energia e custos de operação mais altos. 

Supondo o espaço de estados em cada estágio discretizado em m valores e 

conhecido o estado inicial xi,l. O algoritmo geral de programação dinâmica pode 

ser expresso através de: 

L ~ ~ ( x ~ , ~ )  = O para i = 1, ..., m 

(b) recursão "backward" 

para t = T-1, ..., 2 calcular: 

para i = 1, ..., m 

onde i é o índice do intervalo de discretização mais próximo do 

estado obtido no estágio t+l a partir do estado Xj , t  do estágio t. 

calcular para o estado inicial xi,l: 

A recursão feita no sentido inverso do tempo se inicia em um estágio T 

qualquer suficientemente distante no futuro. O estágio b consiste no cálculo 

recursivo da função at respeitadas as restrições do problema. A solução de (11.12) 

requer a discretização do espaço de estados, que ocasiona um aumento exponencial 

do esforço computacional em relação à dimensão do vetor de estados, tornando-se 

necessário o desenvolvimento de métodos alternativos para a obtenção de sua 

solução. 



111.1 Introdução 

No Capítulo 11, o problema de operação de um sistema multireservatório foi 

modelado como um problema estocástico, de grande porte, multiperíodo e não 

linear. Pode-se simplificar este problema, t o r n a n d ~  linear, caso as 

produtibilidades das usinas forem consideradas constantes, neste caso, sua solução 

pode ser obtida através de algoritmos convencionais de programação linear. 

Entretanto a utilização de técnicas que tomam partido da estrutura do problema 

permite uma melhoria no desempenho do algoritmo simplex. As referências 

[33,34,35,36] utilizam a decomposição de Benders [37] para a solução do problema 

linear, determinístico, multiestágio. Esta técnica decompõe o problema original em 

um conjunto de subproblemas de um único estágio. Cada subproblema envia para o 

subproblema subseqüente a sua solução, e recebe deste uma restrição relacionando 

a variação marginal do valor da sua função objetivo em relação à variação da 

solução enviada pelo problema precedente. 

Estes algoritmos tem o inconveniente da explosão combinatória, como será 

visto posteriormente. A programação dinâmica dual estocástica, para evitar a 

explosão combinatória, estima o valor esperado do valor da função objetivo com 

uma precisão aceitável utilizando uma amostra aleatória do espaço de estados. 

Esta algoritmo permite obter a solução ótima com uma precisão compatível com o 

tamanho da amostra escolhido, ou seja, a incerteza da solução para uma amostra 

de cenários pequena é maior do que para uma amostra maior de cenários. 

No item 111.2 é apresentado o problema de decisões sequenciais 

determinístico e as técnicas de solução deste problema. No item 111.3 é discutido o 

problema multiestágio estocástico e apresentado o algoritmo de programação 

dinamica estocástica dual. 



111.2 Caso determinístico 

O problema de decisões sequenciais será ilustrado primeiramente para o 

caso determinístico. 

T 
Min I: ct g 

t = l  

onde: 

T Horizonte de planejamento 

q Vetor de dimensão nt 

At Matriz de dimensão mt x nt 

Ht Matriz de dimensão mt x nt 

Todos os outros vetores e matriz tem dimensões compatíveis com xt e At. A 
matriz de coeficientes de (111.1) tem uma estrutura particular na qual os blocos de 

elementos não nulos se encontram imediatamente abaixo dos elementos da 

diagonal. Esta estrutura é conhecida como dual angular ("staircase"). A Figura 
111.1 ilustra a estrutura da matriz de coeficientes para o problema definido em 

(111.1). 



Figura 111.1 - Estrutura dual angular 

111.2.1 Técnicas de solução 

O método simplex pode ser utilizado diretamente para resolver o problema 

(111.1)) Entretanto, testes em [38] demonstraram que sua solução requer um esforço 

computacional maior que problemas de tamanho e densidade semelhantes que não 

possuem a mesma estrutura. Para aumentar a eficiência comput aciona1 do 

algoritmo simplex são propostas na literatura os seguintes esquemas de solução: 

(i) Redução de base 

No algoritmo simplex de programação linear, a maior parte do esforço 

computacional está relacionado com a obtenção das soluções dos sistemas de 

equações lineares utilizados para a determinação das variáveis primais e duais a 

cada iteração. O esquema de base reduzida emprega uma representação especial da 

base, inversa da base, ou de uma substituta da base ou de sua inversa para a 

obtenção das soluções destes sistemas. A utilização deste esquema foi sugerida por 

Dantzig em 1955 [39]. Heesterman e Sandee [40] e Propoi e Krivonoshko [41] 

empregaram esta técnica para a solução de problemas de decisões sequenciais. 

Porém, existem poucas informações sobre o desempenho do método em problemas 

de grande porte. 



(ii) Decomposição 

Este esquema é baseado em métodos que decompõe o problema em uma 

sucessão de subproblemas associados a cada estágio. Na literatura encontram-se 

diversas referências [35,36,43] sobre a aplicação deste método em problemas de 

decisões sequenciais. No item seguinte este método será descrito para um problema 

determinístico de dois estágios. 

111.2.2 Esquema de decomposição 

Os conceitos serão ilustrados através da solução do problema de decisão em 

dois estágios: 

z = min clxl + ~ 2 x 2  
s.a 

O problema (111.2) pode ser interpretado como um processo de decisão em 

dois estágios. No primeiro estágio obtem-se uma solução viável que satisfaz 

(III.2.a). Dado o vetor o problema de segundo estágio pode ser representado 

por: 

= min ~ 2 x 2  

s.a 

var 
dual 



O dual do problema (111.3) é: 

~ ( 2 ~ )  = max a (B2 - Hl 21) 

s.a 

Onde a é o vetor de variáveis duais. 

No caso do problema da programação da operação de sistemas 

hidrotérmicos, os vetores xl e 22 representam as gerações hidráulicas e térmicas, 

volumes armazenados e vertidos no primeiro e segundo estágio respectivamente. As 

restrições de operação do primeiro e segundo estágio estão representadas através de 

(III.2.a e III.2.b). Os custos associados aos estágios referem-se aos gastos com 

combustíveis. 

No problema (111.4) o vetor de decisão 21, tomado no primeiro estágio, 

aparece apenas na função objetivo, e não afeta o conjunto de soluções viáveis do 

problema. Pela teoria de programação linear sabe-se que a solução ótima dos 

problemas (111.3) e (111.4) coincidem, quando existirem. Supondo que o problema 

dual tenha solução ótima finita, é possivel provar que a função objetivo atinge a 

solução ótima em pelo menos um vértice. Isto significa que a solução ótima 

associada a cada decisão de primeiro estágio pode ser caracterizada a priori, sem a 

necessidade de se resolver (111.4) para cada decisão xl. Seja portanto I1 = { ?ri, i=l ,  

..., r } o conjunto de vértices tal que { a r R:[ aA2 .Az c2 }. O problema (111.4) pode 

ser reescrito como: 

421) = max ai (B2 - Hlil) p a r a i = l ,  ..., r (111.5) 

Este problema pode ainda ser expresso em forma equivalente por: 



a(?l) = min a 
s.a (111.6) 

para i = 1, ..., r 

onde a é uma variável escalar. 

A equivalência entre as duas formulações pode ser facilmente verificada 

observando que se a é maior ou igual do que ãi (B2 - H1&), é maior ou igual a 

max { ri (B2 - H1ii1) ). Como O objetivo é minimizar a, seu valor ótimo é 

max { ãi(Bz - HIZ1) ). O problema (111.6) pode ser interpretado geometricamente 

como uma função linear por partes, constituida por hiperplanos suportes da função 

de custo futuro como mostrado na figura 111.2. Este fato permite a caracterização 

da função de custo futuro sem a necessidade de sua discretização como nos 

algoritmos baseados em programação dinâmica. 

Figura 111.2 - Função de custo futuro 

Pode-se reescrever o problema (111.2) como: 



z = min { ~1x1 + max si (Bz - 4x1)  } 
i-1 . . , r  

Ou utilizando-se (111.6): 

z = min c1 xl + a 
s.a. 

O número de restrições a 2 s 1  (B1 - Hlxl) deste problema é igual ao número 
de vértices do conjunto de soluções viáveis de (111.3). Entretanto, é possivel 

demonstrar que o número de restrições ativas (atendidas na igualdade) na solução 

ótima não excede a nt+l, onde nt é o número de variáveis xl. Portanto é 
interessante a utilização de técnicas de relaxação. Experiências demonstram que o 

número de cortes atendidos no limite na solução ótima é bem menor na maioria 

dos problemas do que este limite téorico, mesmo em problemas de dimensões 

elevadas [45]. 

111.2.3 Algoritmo de soluçáo 

Como mostrado no item anterior, apenas um número pequeno de restrições 

a 2 ãi (B2 - H2 si) para i = 1, ..., r está atendido na igualdade na solução ótima. A 
estratégia de solução baseia-se na construção iterativa da função que relaciona a 

solução ótima do segundo estágio com a decisão do primeiro estágio. 

Inicialmente, é escolhido um valor para a decisão de primeiro estágio (Z1). 

Dado ?i1, é resolvido (111.4)) obtendo-se um vetor de decisão associado ao segundo 

estágio (?i2). A solução obtida atende às restrições de primeiro e segundo 



estágio. Portanto, é um limitante superior para o valor ótimo do problema (111.2)) 

já que sua solução ótima deve ter um custo menor ou igual do que qualquer solução 

viável. Pode-se construir uma aproximação para o problema (111.8) através de: 

z = min clxl + a - 
s.a 

Como o problema (111.9) é construido relaxando-se todas as restrições 

associadas ao segundo estágio, 2 é um limitante inferior para z, no sentido de que o 

valor da solução ótima de (111.9) deve ser inferior ao valor da solução de (111.8). 

Portanto, a solução ótima do problema (111.8) pertence ao intervalo definido por 

[z , 21. Esta diferença pode ser utilizada para verificar a precisão da solução de 

(111.9). Considerando que o termo clxl aparece nas expressões dos limitantes 

inferior e superior da solução de (III.9), verifica-se que 2 - 3 mede a diferença 

entre o valor do custo do segundo estágio e o valor previsto utilizando-se (111.8). 

A diferença entre o valor previsto e o custo do segundo estágio indica que 

pelo menos uma das restrições de (111.8) está violada na solução de (111.9). O 

algoritmo evolui incorporando uma destas restrições. A seguir será descrito como a 

partir da solução do problema (111.4) pode-se obter uma das restrições de (111.8) 

violadas na solução de (111.9). Dada uma decisão de primeiro estágio kl, o custo de 

operação do segundo estágio é sempre maior que o valor previsto por (111.9) (a). 

Utilizando-se o fato que a solução ótima dos problemas primal (111.4) e 

dual (111.5) coincidem, tem-se que: 

Substituindo-se (111.11) em (111.10) e cancelando os termos iguais tem-se: 



O que mostra que a restrição: 

está violada na solução corrente (gl, 2). Note que a própria solução do problema de 

segundo estágio fornece a restrição violada no problema relaxado. 

Incorporando-se a restrição violada ao problema (III.9), este passa a ser 

expresso por: 

z = min clxl + a - 
s.a 

A incorporação de restrições violadas na solução do problema relaxado se 

processa até que a diferença entre Z e 3 seja inferior a uma determinada tolerância. 

A convergência finita do algoritmo pode ser demonstrada verificando-se que o 

número de restrições de (111.8) é finito, já que cada uma está associada a um 

vértice do conjunto de restrições, e que o algoritmo gera restrições diferentes das já 

incorporadas ao problema relaxado, considerando que as restrições a serem 

adicionadas devem estar violadas na solução corrente. 

A expressão (111.13) pode ser expressa de uma forma mais conveniente 

utilizando-se a igualdade primal-dual entre os problemas (111.3) e (111.4): 

Subtraindo-se (111.15) de ambos os lados da restrição (111.13) obtém-se: 



É interessante observar que (111.17) pode ser interpretada como a expansão 

de Taylor de primeira ordem da função de custo do segundo estágio expressa em 

função das variáveis do primeiro estágio. O problema (111.14) pode ser reescrito 

utilizando-se (111. li') como: 

z = min ~ 1 x 1  + a! - 
s.a 

Finalmente é possível demonstrar que o método converge mesmo que o 

subproblema do segundo estágio seja resolvido de maneira aproximada [35]. 

O algoritmo de decisões sequenciais para o caso determinístico com dois 

estagios pode ser resumido nos seguintes passos: 

Obtenção da estimativa do custo futuro 

Resolver (111.14) ou (111.18). Seja 21 a decisão de primeiro estágio e z a 

estimativa para o custo do segundo estágio dada a partir da decisão 21. 

Cálculo do custo futuro associado à decisão X1 

Utilizando-se 21, resolver (111.3). Seja k2 a decisão de segundo estágio e 

421) o valor ótimo da função objetivo. 

Melhor solução obtida 

- 
z = min (2, clxl + 



(e) Teste de convergência 

Se 2 - 3 < tolerância, FTM. 

Caso contrário, incorporar a restrição violada expressa sob a forma de 

(111.13) ou (111.17) ao problema de primeiro estágio: 

onde ai é o vetor de variáveis duais associado a solução de (111.3) 

(f) voltar para o passo b 

111.2.4 Extensão para problemas multiestágio 

A extensão do algoritmo descrito acima para problemas determinísticos 

multiestágio é imediata. Na extensão do algoritmo para problemas multiestágio 

soluções primais (xt) são passadas aos problemas associados a estágios 

subseqüentes alterando o termo independente do problema associado ao estágio 

t+l; soluções duais (at) são calculadas no problema associado ao estágio t+l e 

enviadas ao estágio t sob a forma de restrições que relacionam a variação marginal 

do custo de operação do estágio t+l até o final do horizonte de planejamento com 

a variação marginal da solução primal fornecida pelo estágio t. A figura 111.3 

ilustra o conceito mostrado. 



Figura 111.3 - Esquema geral de decomposição 

do problema multiestágio 

Existem diversas estratégias que podem ser aplicadas ao algoritmo geral 

para a solução do problema: a mais simples consiste em percorrer todos os estágios 

do primeiro até o estágio final, passando a solução primal de um estágio para o 

estágio subseqüente. Uma vez o atingido o estágio T, a direção é alterada e cortes 

são gerados para os estágios anteriores. Quando o estágio 1 for atingido, o ciclo é 

repetido até ser obtida a convergência do algoritmo. Uma outra possível estratégia 

consiste em passar as soluções primais e duais entre os subproblemas até um 

estágio pré-estabelecido nas primeiras iterações. Nas próximas iterações mais 

alguns estágios são considerados. Este processo é repetido até se alcançar o 

subproblema associado ao final do período de planejamento. Outras estratégias 

para a solução do problema multiestágio determinístico podem ser encontradas na 

referência [43]. 

Utilizando a estratégia descrita acima, o algoritmo para a solução do 

problema multiestágio pode ser representado pelos seguintes passos: 



(a) Inicialização 

T - Horizonte de Planejamento 
- 
Z = m  

z = o  - 

g t ( 4  = O para t = O, ..., T 

2,,= o 

onde é a aproximação corrente para a função de custo futuro dada 

uma decisão xt no estágio t. 

(b) Simulação "forward" 

para t = 1, ..., T 

Resolver o seguinte problema de otimização: 

Seja ?it, a solução de (111.20). 

(c) Melhor solução obtida 

- - 
z = min (i, E ctkt) 

t = l  

(d) Simulação "backward" 

para t = T, ..., 1 



Calcular as soluções duais associadas ao problema de otimização: 

va r i ável 
dual 

(111.21) 

A solução dual ( r t )  é utilizada para a construção de mais um hiperplano 

suporte da função CUt 

(e) Cálculo da estimativa do custo de operação 

(f) Teste de convergência 

Se Z - 2 < tolerância, FIM. 

Caso contrário, incorporar a restrição violada expressa por (111.13) ou 

(111.18) ao problema associado ao estágio anterior e retornar para o passo b. 

Como observação final sobre o problema multiest ágio determinístico cabe 

observar que todos os subproblemas associados aos estágios são idênticos, a exceção 

do vetor de recursos e dos cortes gerados. Este fato pode ser utilizado para a 

construção de algoritmos mais eficientes que exploram esta característica. 

111.3 Caso estocástico 

O problema de otimização de recursos estocásticos com horizonte finito 

pode ser formulado matematicamente através de: 



min crxl + E min ( ~ 2 x 2  + E min (c3x3  + E min (c4x4  + ... min cTxT)) )  
B 2  B 3 B 4  

onde as matrizes de restrições At, Ht e o vetor ct são variáveis 

determinísticas e o vetor Bt é um vetor aleatório com densidade de probabilidade 

conhecida. Considerando as variável aleatória Bt discreta com um número finito de 

realizações com probabilidades conhecidas, pode-se reescrever este problema 

utilizando-se o problema determinístico equivalente mostrado a seguir: 

onde: 

h Número de nós do estágio t 

Pi ,  t Probabilidade associada a realização Bi,t 

a( i , t)  Nó predecessor do nó i no estágio t 

Bi,t i-ésima realização do vetor aleatório Bt 



O problema (111.23) pode ser visualizado através da árvore de cenários 

mostrada abaixo. 

Figura 111.4 - Arvore de cenários 

Os ramos da árvore estão associados às possíveis realizações do vetor 

aleatório Bt; os nós da árvore estão associados às decisões em um dado estágio para 

os cenários com as mesmas realizações até o estágio t. Para o problema de operação 

estocástica de um sistema multireservatório, o vetor Bi,t corresponde ao vetor de 

afluências, enquanto as decisões Xi , t  correspondem ao volume armazenado nos 

reservatórios do sistema ao final do período t. 

111.3.1 Esquema de decomposição 

Como foi visto no item anterior, o algoritmo básico decompõe o problema 

multiestágio em uma sequencia de subproblemas de um único estágio, 

representando as restrições operacionais de cada estágio e utilizando uma 



aproximação linear por partes da função de valor esperado do custo de operação. A 
extensão do algoritmo para problemas estocáticos será ilustrada através de um 

problema de otimização de dois estágios. 

variáveis 
duais 

(111.24) 

O problema (111.22) pode ser interpretado da seguinte forma: no primeiro 

estágio é tomada a decisão kl. Dada esta decisão é possivel desacoplar o problema 

de segundo estágio em m subproblemas: 

O objetivo é minimizar a soma dos custos de primeiro estágio (clxl) e o valor 

esperado dos custos associados ao segundo estágio. O valor esperado do custo 

futuro de operação dada a decisão gl, associada ao primeiro estágio, pode ser 

representado por: 

Como (111.13) e (111.17)) as restrições violadas na solução corrente do 

problema relaxado podem ser expressas por: 



onde: 

i  é o i-ésimo hiperplano suporte gerado 

111.3.2 Algoritmo I 

A extensão para o algoritmo estocástico multiestágio é imediata. A seguir 

será mostrado o algoritmo básico para este caso. 

(a) Inicialização: 

T - horizonte de planejamento 

x = o  - 
- 
2 = m  

h,t(%t) = 0 para t =  1, ..., T; i =  1, ..., Kt 

(b) Simulação "forward" 

para t = 1, ..., T 
para i  = 1, ..., Kt 

Resolver o problema de otimização: 

(c) Calcular o valor esperado de E: 

- 'r K t  
z = min (2, E E p i , t ~ t ~ i , t )  

t = l  i = l  



(d) Simulação "backwardl' 

para t = T,  ..., 1 

para i = 1, ..., Kt 

Calcular as soluções duais associadas ao seguinte problema de 

otimização: 

var i ável 
dua 1 

(111.30) 

(e) Cálculo do valor esperado dos multiplicadores simplex 

O valor E(xijt) será utilizado para a construção de mais um hiperplano 

suporte para a função de valor esperado do custo futuro. 

(f) Cálculo da estimativa inferior do valor esperado do custo de operação 

(g) Teste de convergência: 

Se Z - < tolerância FIM. 

Caso contrário incorporar mais um hiperplano suporte à função de valor 

esperado do custo futuro e retomar para o passo b. 

O algoritmo para a solução de problemas multiperíodo estocásticos utiliza a 

estratégia de resolver os subproblemas associados aos estágios em sequencia 



iniciando no estágio 1 até atingir o estágio T. Uma vez o estágio T sendo atingido, 

o algoritmo evolui gerando cortes do estágio T até atingir o estágio 1. 

P o d m e  utilizar outras estratégias para tentar melhorar a convergência do 

algoritmo. Por exemplo, verificando-se que o esforço computacional é crescente 

com o número do estágio (ver Figura III.3), é possível alterar o algoritmo básico 

(especificamente os passos b e d) da seguinte maneira: 

Após resolverse todos os problemas associados ao estágio t. 

i) Volta-se a resolver os problemas associados ao estágio t-1, indo para o 

estágio t+l apenas quando não for possível gerar novas restrições. 

ii) Resolve-se os problemas associados ao estágio t+l,  e posteriormente os 

problemas associados ao estágio t com os novos cortes gerados, retomando 

ao estágio t+l com as novas soluções primais, repetindo-se o processo até 

não ser possível obter novas soluções primais. 

O algoritmo mostrado acima para a solução de problemas multiperíodo 

estocástico torna-se computacionalmente inviável mesmo para problemas de 

dimensões não muito elevadas; por exemplo, supondo um horizonte de 

planejamento de 20 períodos e uma abertura da árvore igual a 5 (3 cenários por 

período), tem-se 9.54 x 1013 subproblemas a resolver por iteração. No próximo 

item será mostrado um algoritmo chamado de programação dinâmica dual 

estocástica [6] que tem por objetivo eliminar a relação combinatória entre o 

número de cenários e estágios. 

111.3.3 Algoritmo 11: Programação Dinâmica Dual Estocástica 

O algoritmo de programação dinâmica dual estocástica (PDDE) [6], para 

evitar a explosão combinatória entre cenários e estágios, propõe que o valor 

esperado do custo de operação seja estimado utilizando-se uma simulação 

Monte-Carlo para uma amostra de cenários. O método de Monte Carlo [65] é uma 

forma de estimar estatísticas de interesse em um sistema qualquer a partir da 

análise do desempenho do sistema para estados de uma amostra aleatória do 

espaço de estados. No algoritmo de programação dinâmica dual estocástica, o 

método de Monte Carlo permite estimar o valor esperado do custo de operação a 

partir de uma amostra aleatória de afluências as usinas do sistema. 



O método de Monte-Carlo, 

valor esperado do custo de operação 

dada uma amostra de ns cenários, estima o 

através de: 

onde zi é o custo total de operação para o cenário i, dado por: 

A estimativa i é uma variável aleatória com distribuição normal de média 

igual ao valor esperado do custo de operação e variância igual a: 

Na apresentação do algoritmo de programação dinâmica dual estocástico 

será assumido que: 

i) Os vetores Bt são variáveis aleatórias independentes. 

ii) Cada vetor Bt será discretizado em ndt cenários com uma probabilidade 
dada por pt,j j = 1 ,. . . , ndt. 

Representando-se as afluências como variáveis aleatórias independentes, a 

função de valor esperado do custo futuro não depende do cenário + 1,. . . , ndt. Em 

outras palavras pode-se construir uma única aproximação da função de custo 

futuro em cada estágio. Portanto cada recursão "backward" gera um segmento 

linear adicional que é válido para todos os cenários do estágio anterior e não só 

para o cenário predecessor. O resultado acima pode ser estendido para qualquer 

modelo estocástico de vazões do tipo aut oregressivo. 

O algoritmo de programação dinâmica dual é semelhante ao algoritmo de 

programação estocástica multiperíodo mostrado no i tem anterior, alterando-se 

apenas a obtenção do valor esperado do custo de operação, que no PDDE é 



estimado através de uma amostra de cenários, e modelado com uma variável 

aleatória com distribuição normal e média e variância dadas respectivamente por 

(111.31) e (111.32). 

O algoritmo de PDDE é implementado através de: 

(a) Inicialização 

para i = 1, ..., ns 
para t = 1, ..., T 

&t(xi,t) = O 

(b) Simulação "forward" 

para t = 1, ..., T 

para i = 1, ..., ns 
sortear um vetor Bti 

resolver o problema de otimização: 

(c) Cálculo da estimativa de i e a incerteza associada. 

(d) Simulação "backward" 



para t = T, ..., 1 

para z = 1, ..., ns 

para j = 1, ..., nd 

Resolver o problema de otimização: 

(e) Cálculo do valor esperado de .nt-l,i. 

var i ável 
dual 

(111.37) 

O valor de E(T+,-~,~) será utilizado para a construção do hiperplano suporte 

para a função objetivo. 

(f) Cálculo da estimativa do custo de operação. 

(g) Teste de convergência. 

O teste de convergência será detalhado a seguir. Caso o problema não tenha 

convergido é incorporado mais um hiperplano suporte a aproximação da 

função valor esperado do custo futuro e retoma-se ao passo d. Caso 
contrario, FIM. 

111.3.2.1 Teste de convergência 

No algoritmo de PDDE, o valor esperado do custo de operação e a incerteza 

deste índice são estimados através de uma simulação Monte-Carlo. Utilizando 

essas informações é possível obter um intervalo de confiança para o valor de 2 
(população), por exemplo para um intervalo de confiança de 95%. O valor de 



Figura 111.5 - Distribuição de E. 

O critério de convergência mostrado não depende do grau de precisão da 

função aproximada de valor esperado do custo futuro (at). Pode-se incorporar esta 

informação ao processo de convergência através de um critério constituido por dois 

passos 

(i) O valor da função aproximada do custo esperado de operação (2) deve estar 

dentro do intervalo de confiança de Z. 

(ii) A diferença entre as estimativas de e 2 entre duas iterações consecutivas 
for menor que um determinada tolerância. 

111.3.2.1 Extensão para Modelos Autoregressivos 

6 possível representar processos estocásticos nos quais a distribuição de 

probabilidade de Bt é condicionada pelas realizações dos estágios anteriores t-1, . . . , 
t-p. Supondo, por exemplo, um modelo autoregressivo de ordem p. 



onde: 

P Ordem do modelo autoregressivo , 
R; Matriz de coeficientes de regressão de ordem i 

q Vetor de ruidos com distribuição normal de média nula e desvio padrão 1. 

Para a representação de processos autoregressivos, as seguintes modificações 

devem ser introduzidas no algori tmo descrito no item anterior . 

i) Discretização do vetor de ruidos em ns cenários para a simulação forward e 

cálculo de Bt utilizando a equação (111.39). 

ii) Alteração da função aproximada de custo futuro que passa a depender dos 

valores de afluências anteriores e da discretização do vetor de ruidos. 



CAPÍTULO EV INCLUSÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO 

IV. 1 Introdução 

Será mostrado neste capítulo a incorporação das restrições da rede elétrica 

ao problema de operação est ocástica de um sistema multireservatório. O algoritmo 

de solução baseia-se na técnica de programação dinâmica dual mostrada no 

capítulo anterior. Como foi visto anteriormente, neste algoritmo o problema 

multiestágio é decomposto em uma sucessão de subproblemas de um único estágio. 

Incorporando-se as restrições da rede elétrica, cada subproblema passa a ser 

constituido por restrições provenientes do problema energético (balanço hídrico, 
limites de armazenamento nos reservatórios, limites de turbinamento nas usinas do 

hidroelétricas, atendimento a demanda de energia etc), por restrições do sistema 

elétrico (conservação de energia, segunda lei de Kirchhoff, limites de fluxos em 
circuitos etc) e por restrições relacionadas ao nível de segurança do sistema. 

Cada subproblema de um único estágio é um problema de grande porte 
mesmo para sistemas elétricos de pequenas dimensões. O algoritmo proposto para 

a solução de cada subproblema é decomposto em duas fases. 

Na primeira fase (subproblema energético) são representadas as usinas 
hidroelétricas de maneira detalhada, as usinas térmicas são agrupadas por classes 

de mesmo custo de combustível e é representada uma única barra onde é 
consumida a demanda de energia do sistema. Em outras palavras, nesta fase não 
são representadas as restrições provenientes da rede elétrica. 

Na segunda fase (subproblema elétrico), o despacho de geração obtido na 
fase anterior é modificado para eliminar eventuais violações nas restrições de 
transmissão. O ponto de operação obtido na segunda fase pode ainda ser alterado 
para se obter um ponto de operação seguro, no qual o desempenho do sistema 
elétrico é analisado de maneira que ocorrendo um distúrbio qualquer seja ainda 
possível continuar atendendo completamente a demanda. 



IV.2 Formulação matemática 

O algoritmo PDDE decompõe o problema multiestágio em uma sucessão de 

subproblemas de um único estágio. Supondo conhecida a afluência no inicio do 

estágio t e utilizando um modelo linear para representar a rede de transmissão, 

cada subproblema pode ser formulado através de: 

equações de balanço hídrico: 

vt+i+ q t + s t - M ( q t + s t )  = v t +  at 

limites de armazenamento: 

0 5 vt+i 5 i 

limites de turbinamento: 

o í  q t < Q  

conservação de fluxo: 

Ah + gtt + pqt + rt = dt 

representação da admit ância: 

t  
f t = r ' A  et 

limites de fluxo: 

Ihl í 3j 



(g) limites de corte de carga: 

rt < dt 

(h) função aproximada de custo futuro: 

onde: 

nb Conjunto de barras 

r Número de hiperplanos suportes da função de custo futuro 

Wi Penalidade por não atendimento a demanda da barra i 

Na equação de balanço hídrico (restrição a), o volume armazenado ao final 

do estágio t-1 (vt) foi colocado a direita da igualdade para enfatizar que este é um 

recurso que o estágio anterior fornece ao estágio corrente. 

Na função aproximada de custo futuro (restrição h), o termo corresponde 
ao volume armazenado ao final do estágio t (vttl), enquanto o termo Et refere-se 

ao coeficiente desta variável na restrição de balanço hídrico, que é igual a 1. A 
restrição h pode ainda, ser expressa de uma forma alternativa, conforme mostrado 

no capítulo 111, por: 

i 
Onde: E(rh,t,l) é O vetor contendo os valores esperados das variáveis duais 

asssociadas às equações de balanço hídrico no estágio t+l. 

Adicionalmente às restrições (a-h), pode-se ainda incorporar as restrições 

de segurança representadas por: 



k k t  k 
- ( A )  8 = O  

para Ic .E K 

Onde K é o conjunto de contingências representadas. 

O subproblema (IV.l) é um problema de programação linear de grande 

porte podendo ser solucionado por algoritmos convencionais de programação 

linear. Entretanto, algoritmos que tomam partido da estrutura particular do 

problema permitem uma redução do esforço computacional. A rnetodoiogia 

proposta consiste em decompor o subproblema de operação em duas fases. 

r Na primeira fase (subproblema energético), são representadas as usinas 

hidroelétricas de maneira detalhada, as usinas térmicas são agrupadas em dasses 

de mesmo custo de operação e a demanda concentrada em uma única barra. Em 

outras palavras, inicialmente verifica-se a viabilidade energética do subproblema 

associado a um estágio, relaxando-se as restrições de transmissão. O problema 

resultante, à exceção de algumas poucas restrições, possui uma estrutura de fluxo 

de custo mínimo em redes capacitadas. O algoritmo de solução é baseado em um 

algoritmo de fluxo de custo mínimo com restrições adicionais. 

a Na segunda fase (subproblema elétrico), o despacho de geração obtido na 

fase anterior é modificado para eliminar eventuais violações nas restrições de 

transmissão. O ponto de operação obtido na segunda fase pode ser alterado para se 

obter um ponto de operação seguro, no qual o desempenho do sistema elétrico .é 

analisado de maneira que ocorrendo um distúrbio qualquer seja ainda, possível 

continuar atendendo completamente à demanda. No subproblema elétrico, a rede 

de transmissão é representada por um modelo linear como mostrado no capitulo 11, 
e é solucionado através de um algoritmo de fluxo de potência ótimo linearizado. A 
técnica de solução baseia-se em programação linear e toma partido das 

características particulares deste tipo de problema. 



IV. 3 Subproblema energético 

O subproblema energético pode ser formulado como: 

at(vt) = min E (ci gtit) + Wt rt 
ienb 

A restrição (IV.4.4) corresponde ao atendimento a demanda agrupando-se 

todas as barras do sistema. As restrições do subproblema energético, à exceção da 

restrição (PV.4.4)) podem ser representadas por um modelo de fluxo de custo 
mínimo em redes capacitadas, como mostrado no capítulo 11. Para tomar partido 

da estrutura de grafos das restrições (IV.2.1 a IV.2.3) é possivel utilizar um 
esquema de partição de base [29] que tenta preservar esta estrutura nas bases 
associadas as iterações do algoritmo de programação linear. 

Figura IV. 1 - Matriz base 

As restrições associadas a fluxo em redes são agrupadas na parte superior da 

base, enquanto que as restrições não associadas a fluxo em redes são posicionadas 
na parte inferior da base. As variáveis relacionadas somente com as restrições 
"não-fluxo em redes" (geração térmica e corte de carga) são posicionadas à direita 



das demais variáveis. As dimensões das submatrizes B, C, D, F são 

respectivamente (mlx ml),(mlx m2),(m2x ml) e (m2x ml), onde ml é o número de 

restrições tipo fluxo em redes e m2 é o número de restrições sem a estrutura de 

fluxo em redes. Caso a submatriz B seja inversível é possivel relacionar a inversa 

da matriz B com a inversa da matriz B através de: 

Figura IV.2 - Matriz inversa de B 

onde Q = F - DB-'C 

Como pode ser visto no anexo I, é possivel demonstrar que sempre que a 

matriz B for inversível, a matriz Q tambem o será. Para obter a inversa de B é 

necessário inverter as matrizes B e Q. A matriz B-1 pode ser obtida sem a 

utilização de operações matemáticas de ponto flutuante, usando-se apenas 

algoritmos para determinação de caminhos em uma árvore. A matriz Q-1 é uma 

matriz densa, porém de menor dimensão (m2xm2), permitindo uma redução do 

esforço computacional. Em outras palavras, a eficiência computacional deste 

metodo depende da relação entre o número de restrições de fluxo em redes e as 

restantes. Por exemplo, no subproblema energético a cada estágio existem Nnós e 

3 x  N ramos no problema de fluxo em redes (correspondentes as equações de balanço 

de água e variáveis de armazenamento, turbinamento e vertimento) e uma única 

restrição adicional associada ao atendimento à demanda neste estágio.. 

O ponto chave do algoritmo consiste em manter a base B inversível. O 

procedimento adotado consiste em: 

Supondo que a base B inicial seja inversível e que uma variável básica (i) 
associada a B seja removida da base. Alguma outra variável deve substituir a 

variável i para manter a estrutura da matriz B. Seja j uma coluna da matriz C 

linearmente independente das colunas restantes de B. As colunas i e j podem ser 

trocadas mantendo a matriz B inversível. No anexo demontra-se que caso não 

exista nenhuma coluna em C linearmente independente das colunas restantes de 

B, a variável que entra na base manterá a inversibilidade de B. Uma descrição 



detalhada do algoritmo de fluxo de custo mínimo com restrições adicionais pode 
ser encontrada no anexo ou nas referências [29,44]. 

IV.4 Subproblema Elétrico 

Na segunda fase (subproblema elétrico), a rede de transmissão é 

representada através de um modelo linear como mostrado no capítulo EI. O 
despacho obtido na fase 1 é analisado para eliminar possiveis violações nas 

restrições da rede. Este problema pode ser resolvido de maneira eficiente através de 

um algoritmo dual simplex utilizando uma formulação compacta e técnicas de 
relaxação e partição de base. O subproblema elétrico pode ser formulado através 

de: 

at(Avt)= min 2: ciAgtit + wi Arit + atti 
i m b  

M(Aqt + AS,) - Aqt - AS, = O (IV.6.1) 

o o 
-rt 5 Art dt - rt (IV. 6.2) 

O O 
-V, 5 AV, i- vt (IV.6.4) 

A vt Vetor de variações dos volumes armazenados durante o estágio t em 
relação a mesma grandeza na fase 1. 

A 9t Vetor de variações dos volumes turbinados durante o estágio t em 
relação a mesma grandeza na fase 1. 

A st Vetor de variações dos volumes vertidos durante o estágio t em 

relação a mesma grandeza na fase 1. 



A& Vetor de variações das gerações térmicas durante o estágio t em 

relação a mesma grandeza da fase 1. 

A ot Vetor de variações dos ângulos da tensões nodais no estágio t em 

relação a mesma grandeza na fase 1. 
O Valor da grandeza na fase 1 

nr Conjunto de reservatórios do sistema 

2 Termo independente do z-ésimo hiperplano suporte definido por: 

$,t+,,j (v t  + 
jenr 

Embora o problema 

at - qt - st)  

(IV.7) possua um grande número de restrições, 

observa-se que na solução ótima apenas um número reduzido de restrições estarão 

atendidas na igualdade. Neste caso é vantajoso utilizar a técnica de partição de 

base conhecida como base reduzida [30] que não representa explicitamente as 

colunas da matriz de coeficientes associadas às variáveis de folga. A dimensão da 

base reduzida é igual ao número de restrições atendidas na igualdade, reduzindo o 
esforço computacional associado às operações matriciais em cada iteração do 

algoritmo. A figura IV.3 mostra a estrutura de uma matriz base ordenada 

convenientemente. 

Figura IV.3 - Matriz base 

A base reduzida é obtida posicionando-se as linhas correspondentes às 

restrições do problema atendidas no limite na parte superior da base, as restrições 

não atendidas na igualdade são posicionadas na parte inferior da base. As coIunas 

da base associadas às variáveis de folga básicas são posicionadas à direita das 

demais variáveis básicas. A inversa da matriz base é: 



Figura IV.4 - Inversa da matriz base 

Na figura IV.4 verifica-se que para inverter a matriz é necessário inverter 
a matriz R (base reduzida) de menor dimensão. A eficiência do dgoritmo está 

relacionada com a relação entre o número de restrições atendidas no limite e o 

número de restrições relaxadas. No caso do subproblema elétrico, o número de 

restrições atendidas no limite é sempre muito inferior ao número total de 

restrições. 

No problema (IV.6) estão presentes dois conjuntos de restrições de 

igualdade (limites de armazenamento em usinas fio d'água e balanço de energia nas 

barras). Estas restrições sempre devem ser atendidas na igualdade e, portanto, 
estão presentes na base reduzida. A existência de restrições de igualdade no modelo 

aumenta a dimensão da base reduzida e conseqüentemente aumenta o esforço 

computacional. Neste trabalho adotou-se uma representação ímplicita das 

restrições de igualdade que será mostrada a seguir. 

As restrições de atendimento à demanda (IV.6.5) podem ser tratadas 
implícitamente através da equação. 

(IV. 7) 

A equação (IV.7) tem a seguinte interpretação: dado os vetores de geração 
hdroelétrica, térmica e corte de carga obtidos na fase 1, que atendem à demanda 

do estágio t, para que a demanda continue sendo atendida no subproblema elétrico, 
a soma das variações incrementais destas grandezas deve ser nula. k possível 
mostrar que a condição necessária e suficiente para que um vetor de injeções 
satisfaça (IV.6.3) é que o somatório das gerações hidroelétricas, térmicas e cortes 
de carga seja igual à demanda no estágio. Os ângulos das tensões nodais (8) são 

obtidos posteriormente utilizando (11.9). 

As restrições de limite de armazenamento em usinas a fio d'água podem ser 
tratadas implicitamente representando-se o vertimento da usina como fun~ão  das 



vazões turbinadas e vertidas dos reservatórios a montante e da vazão turbinada da 

usina a fio d'água, ou seja: 

onde: 

Fi Conjunto de usinas a fio d'água existentes entre a usina i e o primeiro 
reservatório a montante, incluindo a usina i. 

Ri Conjunto de reservatórios imediatamente a montante da usina i. 

Utilizando-se (IV.8) pode-se reescrever a expressão (IV.6.1) como: 

a) para as usinas com reservatório: 

b) para as usinas a fio d'água: 

Portanto, o problema (IV.6) pode-se reescrito como: 

át(^vt) = min E (ci  Agti,t + W i  A T ~ , ~ ) +  at+i 
icnb  

a) para as usinas com reservatório: 

(IV. 1 o) 

b) para as usinas a fio d'água: 



O o 
-rt 5 Art I dt - rt 

( ~ A q i , t  + Agti,t+ Aii ,t)  = O 
ienb 

I r A  W P  Aqt+ Agtt) I 5 7 - 1  

atti - ~(Thhttl) M (Aqt + Ast) > l i  

onde: 



CALCULO DOS CUSTOS MARGINAIS EM 
SISTEMAS HIDROTÉRMICOS 

V. 1 Introdução 

O planejamento da expansão e operação no Brasil vem sendo realizado de 

forma coordenada, através de organismos colegiados (GCPS e GCOI). Esta 

coordenação trouxe grandes benefícios em termos de redução de investimentos e de 

custos operativos. A questão da repartição dos benefícios decorrentes desta 

atividades se coloca naturalmente. Este capítulo apresenta uma metodologia de 

rateio de custos e benefícios associados à operação de sistemas hidrotérmicos 

baseada na teoria de custos marginais. Este rateio fornece aos agentes produtores 

os indicadores para a expansão e operação ótima do sistema garantindo a utilização 

eficiente dos recursos existentes. 

O custo marginal de curto prazo de produção de energia elétrica vem sendo 

utilizado em vários estudos de planejamento e operação, tais como a determinação 

de tarifas sazonais, comparação de alternativas de investimentos de expansão, 

postergação de investimentos devido a restrições financeiras, determinação de 

contratos de suprimentos entre empresas etc. Mais recentemente, o custo marginal 

de curto prazo tem sido utilizado na determinação de estruturas tarifárias e de 

cálculo de tarifas de pedágio por utilização de equipamentos. 

O cálculo dos custos marginais para sistemas hidrotérmicos é bastante 

complexo devido à necessidade de representação da estocasticidade das afluências e 

ao acoplamento temporal dado pela energia armazenada nos reservatórios. Além 

disto, é necessário representar as restrições provenientes da rede de transmissão e 

eventuais falhas nos equipamentos. t 

No item IV.2 é feita uma descrição sumária da teoria de custos marginais. 

No item VI.3 é analisada uma forma de rateio dos benefícios de uma coalizão, 

baseada em custos marginais, que garante a estabilidade da coalizão. No item EV.4 
é apresentada e discutida a aplicação da teoria de custos marginais a sistems 

elétricos. 



V.2 Teoria dos Custos Marginais 

A teoria de tarifação a custos marginais inicia-se com os trabalhos de 
Dupuit [45] e Hotelling [46], onde são estabelecidos a teoria da utilidade e o 
princípio de Pareto que são seus fundamentos teóricos. Sua aplicação ao setor 
elétrico tem origem em 1949 com os trabalhos de Boiteux 1471 e Steiner [48] na 

França. Trabalhos recentes propõem o cálculo dos custos marginais considerando o 

impacto da tarifação na demanda [61], incertezas inerentes ao processo [5,49,50,51], 

tais como afluências, disponibiliades dos equipamentos et c. No Brasil já há alguns 

anos são cdculados os custos marginais de produção de energia elétrica para 
comparação de projetos alternativos, cálculo de tarifas horo-sazonais, e 

postergação de investimentos [52]. 

A teoria de custos marginais assume que uma empresa tem por objetivo a 

maximização dos seus lucros. Numa situação de concorrência perfeita, o preço de 
um produto é uma variável definida pelo mercado através da iteração entre 

produtores e consumidores. A maximização do lucro total de uma empresa é dada 

por: 

onde: 

P Preço de mercado, estabelecido com base na igualdade entre a 
oferta total e a demanda do produto pelo mercado 

4 Quantidade produzida 

4 9) Função de produção, dada pela relação entre as quantidades de 

insumos necessários para a produção de uma dada quantidade q 

As condições necessárias para a maximização do lucro são: 

(V. 2) 



A expressão (V.2) mostra que, em concorrência perfeita, o custo marginal 

para o nível de produção que maximiza os lucros é iguai ao preço de mercado deste 

produto. A figura V. 1 ilustra o conceito. 

Figura V.l  - Custo marginal 

Partindo-se dos premissas da teoria de custos marginais, é possivel 
demonstrar que a alocação ótima dos recursos existentes na sociedade se dá quando 
a economia opera em concorrência perfeita [53]. Por alocação ótima entende-se a 
melhor utilização dos insumos e produtos, de maneira a maximizar os ltbenefíciostt 
associados à produção e ao consumo dos bens e serviços gerados pela sociedade. 

V.3 Alocação de custos e bendicios 

Neste ítem os conceitos mostrados anteriormente serão utilizados para a 

repartição dos custos e benefícios associados a uma coalizão de produtores de modo 



que esta permaneça estável, ou seja de maneira que não haja incentivo para o 

abandono da coalizão. Será visto que a teoria de custos marginais fornece uma 

alocação de benefícios que garante a estabilidade da coalizão [54]. 

O problema consiste na maximização da renda proveniente da produção de 

p produtos que para sua fabricação utilizam mr recursos nas quantidades bl, b2, ..., 
bmr. Cada unidade de um produto j consome aij unidades do recursos i trazendo um 

retorno de cj unidades monetárias. Matematicamente o problema pode ser 

formulado através de: 

V = max ~ 1 x 1  + ~2x2 . . . CnpXp variáveis 

duais 

(V.3) 

Suponhamos agora que os recursos (bi, b2, ..., b,,) sejam fornecidos por uma 

coalizão de K empresas. Será demonstrado em seguida que a maximização dos 

benefícios é obtida quando todos os K membros pertencerem à coalizão. 

Seja s uma sub-coalizão com um total de bj(s) unidades do recurso j 

definido por: 

i 
bj(s) = I: bj 

ics  

i 
onde bj é a quantidade do recurso bj fornecido pelo integrante i da coalizão 

O problema de maximização da renda proveniente da produção da 

sub-coalizão s pode ser expresso por: 



V(s) = max eixi + e2x2 + . . . + cpxp 

s.a 

* * * * 
Seja x = (si, x,, ..., xp), o vetor solução de (V.5) para a subcoalizão (s) de 

membros de K. A quantidade total de recursos existentes nesta subcoalizão é 

menor ou igual à existente na coalizão completa, como mostra a restrição (V.6): 

logo: 

A restrição (V.7) mostra que a solução ótima x* para a subcoalizão s é 
também uma solução viável para a coalizão K. Como V(K) é o valor máximo para 

todas as soluções viáveis de (V.5) quando s = K, tem-se que: 

Vs)  5 V($ 

A expressão (V.8) indi ca que o benefício prov 

(K membros) é maior ou igual do que o benefício 

eniente da c 

de qualquer 

oalizão completa 

subcoalizão de 

membros de K. O resultado acima será estendido demonstrando-se que o benefício 

da coalizão completa é maior que a soma dos benefícios de quaisquer subcoalizões. 



Seja o problema dual de (V.5): 

V ( s )  = rnin b,(s) r ,  + b2(s) r ,  + ... + b,(s) r ,  
s.a 

Sabe-se da teoria de programação linear que as soluções ótimas do prima1 

(V.5) e do duaI (V.9) coincidem quando existirem. 

* * 
Seja r* = ( r , , r 2  ,..., r:r), o vetor solução de (V.9) quando s = K, isto é para 

a coalizão completa. Tem-se portanto: 

V ( K )  = b , ( K )  r; + b 2 ( K )  r i  + ... + bp(K) r i  

Para uma subcoalizão s, pode-se afirmar que: 

* 
V ( s )  < b,(s) r; + b2(s) r i  + ... + bp(s) r p  

A expressão ( V . l l )  pode ser interpretada da 

mínimo sobre todos os vetores n viáveis do problema 

seguinte forma: V(s) é o 

(V.9) para uma coalizão s 

qualquer, e r* é a solução deste problema quando s = K. A restrição ( V . l l )  

também é válida para a coalizão complementar S,  formada pelos membros 

restantes da coalizão K. 

Somando-se (V.11) e (V.12)) lembrando que bj(s) + b j ( S )  = b j ( K )  tem-se 

que: 



y s )  + V($ 5 bi(K) r; + b,(K) r; + ... + b,(X) ri  (V. 133 

O lado direito de (V.13) corresponde ao benefício da coalizão completa. 

Conclui-se portanto que o benefício desta coalizão excede a soma dos benefícios de 

quaisquer subcoalizões. Em outras palavras, a maximização dos benefícios para o 

sistema se dá quando todos os membros participam da coalizão. A seguir será visto 

uma política de repartição dos benefícios, baseada em custos marginais, que 

estimula a formação e a manutenção de coalizões, através da maximização da 

renda de cada participante da coalizão. 

Considere a repartição dos benefícios, onde o participante i receba: 

(V. 14) 

* * * 
onde r* = ( r  ,,r ,,... ,r,,) é o vetor solução de (V.9). 

A soma dos benefícios dos participantes da coalizão s é dada por: 

Substituindo-se (V.12) em (V.15) obtém-se: 

(V. 16) 

A expressão (V.16) mostra que os benefícios recebidos pelos participantes 

dentro da coalizão completa (K membros) não é inferior ao recebido se atuassem 

isoladamente ou em qualquer subcoalizão. 

É possivel demonstrar também que, a alocação definida em (V.14) é 

completa, ou seja, reparte completamente os benefícios da coalizão, já que: 



V.4 Custos marginais em sistemas elétricos 

A seguir será apresentada a aplicação dos custos marginais a sistemas 

elétricos de potência. Primeiramente será visto o rateio para sistemas 

termoelétricos de barra única e posteriormente os conceitos serão estendidos para 

sistemas hidrotérmicos considerando a rede de transmissão. 

V.4.1 Sistemas termoelétricos -barra única 

A teoria de custos marginais aplicada a sistemas elétricos será ilustrada 

inicialmente para um sistema de geração composto somente de unidades térmicas. 

Neste caso, o objetivo é minimizar os custos de geração. O despacho ótimo deste 

sistema é representado como: 

nb 
= min Cj gtj 

j = i  

gtj S 3j 

Onde: 

para j =  1, ..., nb 

custo 

marginal 

(V. 18) 

'/rd custo marginal associado à variação do mercado 

'/rg custo marginal associado à variação da capacidade de geração 

Neste problema, o recurso utilizado para a produção de energia elétrica é a 

capacidade de geração térmica. 

O problema (V.18) pode ser resolvido por inspeção: carregue os geradores 
por custo crescente de operação até atender ao mercado. Por simplicidade de 

notação, assuma que os geradores j = 1, ..., nb, já estão em ordem crescente de 



custo e que é a última unidade a ser carregada. O custo marginal associaao à 
variação do mercado ~ d ,  é dado por: 

A equação (V.19) indica que uma variação marginal no mercado será 

atendida por uma variação marginal no gerador jl, cujo custo unitário é cj*. De 

acordo com a abordagem marginal, ~d é a tarifa a ser cobrada aos consumidores. O 
valor total a ser pago pelos consumidores da energia é portanto: 

Os benefícios marginais associados a variações na capacidade de geras20 '~rg, 

são dados por: 

para j =  I, ..., jl 
para j =  j*$l, ..., nb 

A equação (V.21) é interpretada da seguinte forma: se houver um aumento 
na capacidade de um gerador carregado no despacho econômico (cujo custo de 

geração é menor que o da unidade jl), esta capacidade adicional será utilizada para 

substituir parte da geração da unidade P ;  o ganho líquido é portanto a diferença 

entre os custos unitários de geração de ambas unidades. Por outro lado, um 

incremento de capacidade de uma unidade não carregada (custo unitário de 

operação superior a jl) não afeta o despacho e, portanto, o custo de operação. 

De acordo com as regras de alocação mostradas no item anterior, o? Iucro 
total de cada unidade geradora é dado por 

para j =  1, ..., nb (V.22) 

Observe que a expressão (V.22) tem um sinal negativo (lucro), enquanto a 
expressão (V.20) tem um sinal positivo (tarifa). Substituindo (V.22) em (V.21) 
obtém-se: 



Pgj = (cj - cj*) $j para j =  1, ..., p 

Pgi = O x $j para j = j*+l, ..., nb 

As expressões (V.23) podem ser escritas de forma mais intuitiva: 

para j =  1, ..., nb 

De acordo com (V.24), cada unidade i "compra" sua própria produção a um 

custo unitário cj e a "vende" aos consumidores ao t'preço de mercadot1 ~ d ,  que no 

caso é igual à cj ,. 

Aplicando-se a igualdade primal4ual ao problema (V.18) tem-se: 

Na expressão (V.25)) verifica-se que a tarifa total ( rd  d) excede o custo de 

nb 
operação pelo termo associado ao lucro das térmicas (.E Tgj $j). No item V.5 será 

J = 1 

mostrado que este lucro remunera exat amente os investimentos na construção dos 

equipamentos, se a função de custo atualizado de investimento for linear. 

V.4.2 Sistemas Eidrotérmicos 

Neste item serão calculados os custos marginais associados à operação de 

um sistema hidrotérmico. Primeiramente será analisado o caso determinístico, no 

qual supoe-se conhecidas as afluências aos reservatórios ao longo do período de 

planejamento. Posteriormente os conceitos serão estendidos para o caso 

estocástico. 



V.4.2.1 Caso determinístico 

O problema de operação ótima de um sistema hidrotérmico, supondo 

conhecidas as afluências ao longo do período de planejamento, pode ser formulado 

como: 

T nb 
min C Pt .C C j  gttj 

t = 1  J =  1 

vt +i - vt + qt + st - M(qt + st) = at 

variáveis 

duais 

(V.26) 

para t = 1, ..., T 

Neste problema, os recursos utilizados para a produção de energia elétrica 

são: 

Afluências aos reservatórios 

r Capacidade de armazenamento 

Capacidade de geração hidroelét rica 

Capacidade de geração térmica 

Como visto anteriormente, os custos marginais correspondem aos 

multiplicadores simplex associados 8s restrições do problema. A alocação marginal 

para as unidades térmicas é semelhante à alocação do despacho puramente 

térmico. 



Alocação da usina térmica j no estágio t 

Variável dual associada à restrição de capacidade de 

geração térmica na usina j no estágio t 

ou, alternativamente, como na expressão (V.24) através de: 

onde: 

nd,j,t 

(V. 28) 

Váriável dual associada ao atendimento à demanda na 

barra j no estágio t 

a alocação marginal das usinas hidroelétricas tem dois componentes: 

onde: 

Pv) j , t  Alocação associada a capacidade de regularização do 

reservatório j no estágio t 

Pgh> j> t  Alocação associada a capacidade de geração da usina j no 

estágio t 

Tv)j)t Variável dual associada a capacidade de armazenamento 

da usina j no estágio t 

Tgh,j,t Variável dual associada a capacidade de geração na usina 

j no estágio t 

A alocação marginal associada à água é: 



onde: 

Pa,j,t Alocação associada a afluência na usina j no estágio t 

'%j~t Variável dual associada a equação de balanço hídrico na 

usina j no estágio t 

É importante ressaltar que esta alocação não fornece aos participantes da 

coalizão sinais econômicos, já que a existência de água em um determinado 

aproveitamento não depende de decisão de investimento. Entretanto, é necessário 

considera-la para não distorcer a tarifa. Esta parcela pode servir como indicador 

da atratividade de determinados aproveitamentos, ou seja aproveitamentos com 

"valor da água" (rht) alto são em princípio bons lugares para se instalarem usinas, 

no sentido de que uma unidade de afluência em um aproveitamento neste local 

produz um benefício que pode ser estimado por ãht [56] .  

V.4.2.2 Caso probabilístico 

A metodologia pode ser estendida para o caso probabilístico, onde as afluências 

futuras ao sistema não são conhecidas. Neste caso, o problema de operação 

resultante pode ser resolvido através do algoritmo de PDDE mostrado no capítulo 

111: 

variáveis 

duais 



onde: 

T 

para i = 1, ..., r ?ri 
at 

para t = 1, ..., T 

Número de hiperplanos suportes da função aproximada de valor 
esperado do custo futuro. 

Wl= E(a (vi )) 
t+1 t t l  

As alocações marginais para mercado, geração térmica, limites de defluência 
e vazões afluentes são semelhantes às do caso determinístico. Entretanto, a 

alocação associada aos limites de armazenamento pode expressa de uma maneira 

alternativa através de: 

Esta expressão tem uma interpretação econômica interessante: a cada 
estágio t ,  o reservatório i "vende" (depleciona) ou "compra" (armazena) um 
volume de água igual à diferença entre o volumes inicial e o final (vtyi - vttlYí). O 
preço de "mercado" destes volumes é o mesmo da afluência lateral ao reservatório, 

n,i,t- 

A seguir será demonstrado a equivalência entre as expressões (V.29) e 
(V.33)) e verificado que caso a remuneração dos reservatórios seja dada por (V.33), 
a renda total das tarifas ( T ~ , ~  dt), em um cenário qualquer será igual a soma da 
remuneração total dos agentes produtores com o custo de operação para este 
cenário. 

A igualdade primal dual do problema (V.32) fornece: 



O custo reduzido (cr) associado a variável attl é igual a: 

Sendo út,l, uma variável livre, seu custo reduzido é nulo. Portanto: 

Substituindo-se (V.36) em (V.34): 

O custo reduzido da variável vt pode ser expresso por: 

multiplicando-se ambos os lados de (V.38) por vttl obtém-se: 

A expressão (V.39) pode ser verificada considerando-se que quando ut+l = 

O, a expressão (V.39) será igual a zero. Quando vt+l # O,  a expressão (V.39) se 

anulará, já que vt tl  neste caso é uma variável básica e portanto cr(vt ,I)  = 0. 



- 
E lembrando que rv,t v = .~r,,t vt tem-se: 

Substituindo-se (V.40) em (V.37): 

Considerando-se 

+ rgt,t $+ m , t  dt + rtt (id + di $+I) (V.41) 
i = 1 

a identidade: 

A expressão (V.42) pode ser verificada imediatamente para as restrições 
i i 

2 d - di(vt+i - ut+1) atendidas na igualdade = if - si(%+, - utt1)). 
i 

Para as demais os valores dos multiplicadores simplex (.n,t) são nulos fazendo com 
que se anulem os dois lados da expressão. 

Substituindo (V.42) em (V.41) e cancelando-se os termos comuns 
obtém-se: 

Donde se conclui que a utilização da expressão (V.43) permite que a renda 
total das tarifas em cada cenário seja igual a soma entre a remuneração dos 
agentes produtores e o custo de operação. 

A expressão (V.43) pode ser estendida para todos os cenários e estágios 
representados no problema (V.32) fornecendo uma estimativa para o valor 
esperado do custo total de operação. 



O mesmo valor pode ser obtido utilizando-se a variável dual associada ao 

limite de armazenamento: 

Portanto, o valor esperado da remuneração dos reservatórios nas expressões 

(V.45) e (V.46) são iguais, já que todos os demais valores das duas expressões são 

iguais. 

V.4.3 Sistemas de geração e transmissão 

Neste item será discutida a incorporação da rede de transmissão, 

representada por um modelo de fluxo de potência linearizado, definido pelas 

expressões (11.8.1) e (11.8.2). O despacho econômico para um sistema puramente 

térmico pode ser representado por: 

variáveis 

duais 

!lt 5 8 r (V.46.3) 

f < f  rf (V.46.4) 

Assim como no caso barra única, a receita em cada barra é dada por: 

P d k  = rdk dk para k = 1, ..., nb 



Entretanto, em contraste com o caso barra única, em que o custo marginal 

7rd era necessariamente positivo, é possível haver um custo marginal negativo ~ d k  

numa barra Ic; isto indica que um aumento da carga na barra k leva a uma redução 

dos custos de operação; consequentemente, o consumidor na barra k recebe uma 

"conta negativa", isto é, ele é pago para consumir energia na barra. Este 

comportamento, conhecido como incoerência, é devido à segunda lei de Kirchhoff 

1561. 

A alocação marginal de benefícios para as unidades térmicas também é 

semelhante à do caso barra única. A alocação marginal para um circuito k-1 é dada 

por: 

Pc,kl  = r s ,k l  Ykl -k r f , k l  51 (V.48) 

onde: 

Pc,ki  Alocação associada ao circuito k-1 

rs ,k l  Derivada da função objetivo em relação à variação da 

susceptância do circuito k-1 

Observe na expressão (V.48) que tanto a susceptância como os limites de 

transmissão são "recursos" contribuídos pelo circuito. Esta expressão pode ser 

reescrita de forma mais intuitiva. Seja a remuneração de um circuito k-1 expressa 

por: 

A expressão (V.49) tem a seguinte interpretação: o circuito k-1 "compra" 

fkl MW da barra k, pagando o "preço de mercado" 7rd,k , e "vende" estes mesmos 

fkl MW para a barra 1, recebendo o respectivo "preço de mercado" Td,l. O lucro é a 

diferença entre os preços de compra e venda. É interessante observar que, em 

contraste com a geração, que nunca "perde" dinheiro (isto é, Pg,k  é sempre 

não-negativo), um dado circuito k-1 pode ter "prejuízo", isto é, transportar 

energia de uma barra "cara" para uma barra "barata". Assim como o caso das 

barras de carga "incoerentes" mencionadas acima, isto é devido à segunda lei de 

Kirchhoff. 

A equivalência entre (V.48) e (V.49) será mostrada a seguir. 



Da teoria de programação linear, sabe-se que: 

rskl' r x k l  A $1 

onde A Okl é igual a $ - 81. 

Lembrando que a variável h1 é uma variável livre, seu custo reduzido é 

nulo. Portanto axkl pode ser expresso através de: 

r x > k l  = r d , k  - rd , l  - r f ) k l  

Substituindo-se (V.51) em (V.50): 

rsekl = ( ~ d , k  - r d , l  - rf)kl) A gkl  

Substituindo (V.52) em (V.49)) obtém-se: 

Finalmente, lembrando que: 

af,kl h1 = r f ) k l & l  ( v .  54) 

A expressão (V.54) pode ser verificada imediatamente quando h1 = e 

quando &i # &i a variável nf,kl  é nula, tornando os dois lados da expressão nulos. 

De onde se conclui que: 

É interessante observar que a remuneração dos circuitos dada por (V.49) 

apenas redistribui o total alocado para os circuitos que é igual a nf f: Este fato 

pode ser verificado utilizando-se a igualdade primal4ual do problema (V.46). 



Substituindo d em (V.55) por (V.46.1) obtém-se: 

- 
Lembrando que ng gt é numericamente igual a srg gt, e agrupando-se os 

termos associados a gt: 

O termo entre parênteses no lado esquerdo da expressão (V.57) corresponde 

ao custo reduzido da variável gt. Pela teoria de programação linear se gt 2 O este 

termo se anula; caso contrario se gt = 0, este termo será positivo ou nulo. Portanto 

o lado esquerdo da expressão (V.57) é sempre nulo. 

O que demonstra que a soma das remunerações dos circuitos é igual a rnf 3 

Por simplicidade de notação, não serão apresentadas as equações 

correspondentes à operação ótima estocástica de um sistema hidrotérmico com 

restrições de transmissão; entretanto, todas as conclusões referentes à alocação 

marginal de circuitos de transmissão discutidas acima também são válidas para o 

caso hidrotérmico. 

V.4.4 Inclusão de Restrições de Segurança 

Neste item será discutida a incorporação das restrições de segurança, como 

definido em (11.14). O despacho econômico com restrições de segurança para um 

sistema puramente térmico pode ser representado por: 

variáveis 

duais 



A receita em cada barra é dada por: 

A alocação marginal dos benefícios para as unidades térmicas é semelhante 

aos casos anteriores: 

- 
P g k  = ngk gtk para k = 1, . . . , nb (V.61) 

A alocação marginal dos benefícios para um circuito k-1 é dada por: 

A seguir será demonstrado, do mesmo modo que em sistemas com geração e 

transmissão, a alocação (V.62) apenas redistribui a remuneração total alocada aos 

circuitos (que no caso de sistemas de geração e transmissão com restrições de 

nc k 
segurança é igual a I; rf).  

k = i  

Seja a igualdade primal4ual aplicada ao problema (V.59): 



Substituindo d por A i f i + g obtém-se: 

(V. 64) 

- 
Lembrando que rg gt é numericamente igual a rg gt, e agrupando-se os 

termos associados a gt: 

nc k nc k k 
( c -  rd-ng)gt= ( n d ~ ~ f + T f f )  

k=O k = O 

O termo entre parênteses no lado esquerdo da expressão (V.65) corresponde 

ao custo reduzido da variável gt. Pela teoria de programação linear, caso gt >_ 0, 

este termo se anulará; caso contrário, se gt = 0, este termo será positivo ou nulo. 

Portanto o lado esquerdo de (V.65) é sempre nulo. 

O lado direito da equação (V.66) corresponde à expressão (V.62) para 

remuneração dos circuitos. 

V.4.4.1 Cálculo dos Custos Marginais de Demanda 

Como foi visto no item anterior, para o cálculo das remunerações dos 
i 

circuitos e da tarifa a ser paga pelos consumidores é necessário calcular nd para 

i=l,  ..., n. No algoritmo de solução para o problema de otimização estocástica 

incluindo a rede de transmissão mostrado no capítulo anterior não se representam 

explicitamente as equações de atendimento a demanda, e portanto não se tem os 

valores de nd de maneira imediata. Neste item será visto uma forma de obter-se as 

variáveis duais rd sem representar explicitamente as suas restrições associadas. 

Utilizando-se a formulação compacta pode-se reescrever o problema (V.59) como: 

variáveis 

duais 

(V.67) 



gt 5 9t 

O t  O 
lPOW 0 I I 3  

1 i 
Br9 f g t = d  

1 s  1 
lr1W O l  < f  
. . . 
. * .  
. . . 

nc nc 
Br e + g t =  d 

I rnc(~nc)t  gnC 1 < 3  

onde: 

Br Matriz de susceptância onde os elementos da linha e coluna 

correspondentes à barra de referência são anulados, à exceção do 

elemento da diagonal onde é assumido o valor unitário. 

Ar Matriz de incidência nó-ramo onde os elementos da linha 
correspondente à barra de referência são anulados. 

i 
A seguir será demonstrado que utilizando-se (V.67) é possivel calcular Nd, 

para i = 1, ..., nc, sem representar explicitamente as restrições de atendimento à 
demanda em cada condição operativa do sistema. 

O custo reduzido associado ao vetor 0 pode ser expresso por: 



como B: é inversivel tem-se: 

A seguir serão calculadas as remunerações marginais utilizando-se a 
formulação (V.67). 

A igualdade primal4ual do problema (V.67) é expressa por: 

k k  nb 
Substituindo d por B, 6' + gt e .Z d por e  gt, onde e  é o vetor [I, ..., 11, 

i= 1 
tem-se: 

k k k  
c g t =  !?(H (Br 6' + g t ) + N k f ) + N  3+N e g t  

k = 0  d f g s 

Reagrupando os termos associados a gt: 

(V. 7 1) 

O termo entre parênteses no lado esquerdo da expressão (V.72) corresponde 
ao custo reduzido da variável gt. Pela teoria de prqgramação linear, se gt  2 O este 

termo se anula; caso contrário, se g t  = 0, este termo será positivo ou nulo. 

& Portanto o lado esquerdo da expressão (V.57) é sempre nulo. Por outro lado B, 

Assim, 

Como nos casos anteriores, a alocação dada pelo lado direito de (V.73) 

nc L -  
apenas redistribui de uma outra forma a alocação dos circuitos dada por Ç N f. 

k=O f 



A alocação marginal dos benefícios de um circuito lol pode ser expressa 
como: 

A seguir será mostrado o cálculo da tarifa de cada barra, fazendo-se uma 

comparação entre os modelos (V.59) e (V.67). Aumentando-se Ad. unidades a 
1 

demanda na barra i, o acréscimo do custo de operação é estimado por (V.59) é: 

Este mesmo custo é estimado por (V.59) em: 

(V. 76) 

A expressão (V.76) mostra que o acréscimo de demanda na barra i afeta a 
demanda da barra i e a restrição de soma das demandas. 

Comparando as expressões (V.75) e (V.76) obtém-se: 

Utilizando-se (V.77) pode-se reescrever a receita de cada barra como: 

Note que no caso de um incremento de Ad unidades de demanda na barra de 
referência (31, o acréscimo do custo de operação é estimado por (V.59) e (V.67) 
respectivamente por: 



Comparando-se as duas expressões acima obtém-se: 

Portanto a receita associada à barra de referência é: 

Pd. = h de 
J J 

As expressões (V.78) e (V.82) permitem mostrar também 

entre a remuneração do circuito obtida por (V.62) e (V.74), já que 

de um circuito k-1 utilizando-se (V.62) pode ser expressa por: 

a equivalência 

a remuneração 

Ou utilizando-se (V.78) e (V.83) pode ser expressa como: 

V.5 Utilização dos custos marginais na expansão do sistema 

A seguir será mostrado como a metodologia de custos marginais pode ser 

utilizada para determinar a expansão ótima do sistema elétrico. 

O plano de expansão ótimo é a solução de um problema que consiste na 

minimização da soma do custo atualizado de investimento mais o valor esperado 

do custo de operação sujeito a restrições de investimento e operação. 



z = min (cz(u), CO(U,X)) 

s.a 

( w )  c 3 

onde: 

ci( u) Função de custo atualizado de investimento 

4 V )  Função atualizado de custo de operação 

u Variáveis de investimento 

x Variáveis de operação 

S Conjunto de restrições de investimento e operação 

Sejam x* e u*, os vetores solução de (V.85). Caso não hajam restrições de 

investimentos ativas (atendidas de igualdade) de S n a  solução ótima, a seguinte 

condição de otimalidade é verificada: 

A expressão (V.86) pode ser interpretada do seguinte modo: no ótimo de 

(V.85), o custo incremental de investimento do equipamento i é igual à economia 

incremental (diminuição do custo de operação) pelo aumento de capacidade do 

equipamento i. 

Caso a função de investimento seja linear (cii(ui) = ~ i i  x ui) tem-se: 

Multiplicando-se ambos os lados de (V.87) por ui obtém-se: 

(V. 87) 

A expressão (V.88) indica que caso a função de custo de investimento for 

linear, o custo de investimento será igual a remuneração a custos mariginais da 

capacidade do equipamento. A figura V.2 ilustra o conceito. 



remuneração 

capacidade 

Figura V.2 - Remuneração total 



CAP~TULO VI RESULTADOS COMPUTACLONMS 

V1.1 Introdução 

O modelo de planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos incluindo 

as restrições da rede de transmissão foi implementado em um computador VAX 
8810 e em microcomputadores do tipo IBM PC. Foram realizadaos diversos testes 

com dois sistemas reais. 

O primeiro caso estudo é constituido por um modelo equivalente do sistema 

Sul-Sudeste composto por 436 barras. Neste sistema serão realizados os seguintes 

exercícios: cálculo do valor esperado do custo de operação e das remunerações dos 

componentes do sistemas hidrotérmico representando-se as restrições de 

transmissão, Cálculo do dimensionamento ótimo de um componente através da 

análise de seu faturamento. Análise de sensibilidade entre o valor esperado do 

custo de operação, remuneração dos equipamentos e tarifa total com o tamanho da 

amostra de cenários utilizada. 

O outro caso estudo é constituido pelo sistema da INECEL (Equador) 

composto por 107 barras. Neste sistema será estudado o impacto das restrições de 

segurança no valor esperado do custo de operação, tarifa total e na remuneração 

associada a cada componente do sistema. 



V1.2 Caso Estudo I 

VI.2.1 Dados gerais 

O modelo do sistema interligado Sul-Sudeste utilizado no caso estudo I é 

composto por 44 usinas hidraúlicas (capacidade instalada de 55 203 Mw), 11 usinas 

térmicas, 463 barras e 834 circuitos. O modelo de transmissão equivalente foi 

obtido utilizando-se o módulo de equivalentes de redes do progama ANAREDE 

[57]. Neste modelo foram mantidos todos os circuitos existentes com tensão acima 

de 138 KV, e alguns circuitos com tensão inferior para representação da integração 

das usinas à rede de transmissão e de caminhos de fluxo conectando circuitos de 

níveis de tensão mais elevados. A configuração hidraúlica corresponde a um caso de 

planejamento da operação energética de julho de 1988 obtido no Departamento de 

Operação da Eletrobrás [58]. 

O período de simulação considerado é de 9 meses, discretizados em 

intervalos mensais. A demanda é considerada igual a 24 180 MW médios por mes. 

Os níveis iniciais dos reservatórios são 50 % dos respectivos volumes Úteis. A 
estocasticidade das afluências é representada por um árvore de cenários com uma 

abertura de dois cenários por período como mostrado na figura 111.4. Os cenários 

de afluências, supostos igualmente prováveis, foram gerados utilizando-se um 
modelo de geração de séries sintéticas independentes [59]. O custo incremental das 

térmicas é igual a uma unidade monetária (u.m.), enquanto que o custo do defícit é 
igual a 10 u.m. . A taxa de desconto utilizada é de 10 %. 

VI .2.2 Dimensão do problema 

Cada subproblema de um único estágio do algoritmo de PDDE, para este 

problema, contém 1341 restrições (44 equações de balanço hídrico, 463 equações de 

conservação de fluxo e 834 restrições de limites de fluxo). Implicitamente são 

representadas 459 restrições (22 restrições de capacidade de armazenamento, 44 

restrições de capacidade de turbinamento, 11 restrições de limite de geração 

térmica e 382 restrições de limite de corte de carga). O número de variáveis de 

cada subproblema é de 967 (110 variáveis para armazenamento, turbinamento e 
vertimento, 463 variáveis para os ângulos das tensões nodais, 11 variáveis para a 

geração nas usinas térmicas e 382 variáveis para representar o corte de carga nas 



barras do sistema). O número total de cenários representados é de 29-i= 256, 

portanto o número total de restrições e variáveis do problema é de 343 296 e 

247 552 respectivamente. 

VI.2.3 Resultados 

Utlizando-se uma amostra de 20 cenários de afluência, estima-se o valor 

esperado do custo de operação em 2756 unidades. A incerteza deste índice é de 45 

unidades (coeficiente de variação: 0.016). A convergência do algoritmo é ilustrada 

na figura VI.l .  A convergência foi obtida em 14 iterações, para um intervalo de 

confiança de 95 %. O tempo total de CPU foi de 125 minutos em um computador 

VAX 8810. 
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Figura VI.1- Convergência do PDDE 



A seguir serão analisadas as remunerações associadas a cada componente 

para o problema mostrado acima. De acordo com a expressão (V.33), os 
reservatórios "vendemt' (deplecionam) ou "compram" (armazenam) água 

recebendo (pagando) o seu l'valor de mercado1'. Dentre os reservatórios que 
deplecionaram no primeiro estágio, os que receberam as 
estão relacionados na tabela VI.1. 

maiores remunerações 

Reservatório Remuneração 
u.m. 

P. Real 84 (740) 

P. Fundo 69 (191) 
Itumbiara 21 (2848) 
G .  B. Munhoz 15 (275) 
S. Santiago 12 (468) 

Tabela VI. 1 - Remuneração dos reservatórios 

Os valores entre parênteses correspondem aos volumes (Hm3) deplecionados 

pelos reservatórios no primeiro estágio. Note que, embora o reservatório de 
Itumbiara deplecione um volume de água maior que P. Real, sua remuneração é 

menor. Isto pode ser explicado considerando-se que o deplecionamento de P. Real 
evita a utilização da geração térmica (J. Lacerda) para o atendimento às cargas do 
Sul, especificamente o atendimento à área do norte de Santa Catarina (Joinville), 
que por problemas de transmissão, tem de ser atendida pelas usinas do rio Xguaçu 
ou pelas térmicas de J. Lacerda. 

As maiores alocações para os reservatórios que armazenaram água no 
primeiro estágio são mostradas na tabela VI.2. 



Reservatório Alocação 

u.m. 

Emborcação 

Furnas 

São Simão 

G.P. Souza 

Xavant es 

Tabela VI.2 - Alocação dos reservatórios 

Os valores entre parênteses correspondem aos volumes armazenados pelos 

reservatórios expressos em Hm3. Observe que os reservatórios armazenam água 

quando seu "valor" é baixo e a deplecionam quando seu "valor" é alto. Por 

exemplo, o reservatório de P.  Real (depleciona no primeiro estágio) tem um "valor 

da água1' no primeiro estágio igual a 0.11 u.m.lm3ls; enquanto que o "valor da 

águat1 na usina de Emborcação (armazena água no primeiro estágio) é de 0.03 

u.m./m3/s. A remuneração total associada aos reservatórios é de 197 u.m., 

correspondentes a 10 % do faturamento total no primeiro estágio. As maiores 

remunerações associadas à geração hidroelétrica (turbinas) são mostradas na tabela 

VI.3. 

Geração Remuneração 

Hidroelétrica u.m. 

Jacui 

P. Fundo 

A. S .  Lima 

M. de Morais 

S. Simão 

Tabela VI.3 - Remuneração das turbinas 



A remuneração de uma turbina consiste no produto entre a geração 

hidroelétrica e o "valor de mercado" da capacidade de geração desta usina neste 

estágio (expressão V.30). A remuneração total das turbinas é de 103 u.m. (5 % da 

remuneração total no primeiro estágio). A remuneração da usina de Jacuí pode ser 

explicada devido ao fato de ser uma usina a fio d'água que está vertendo no 

primeiro estágio (afluência maior que sua capacidade de turbinamento). As 

maiores remunerações associadas ao recurso água são mostradas na tabela VI.4. 

Remuneração 

u.m. 

Furnas 28 (0.038) 

G .  B.  Munhoz 25 (0.14) 

P .  Real 21 (0.41) 

Itumbiara 20 (0.019) 

P .  Fundo 18 (1.0) 

Tabela VI.4 - Remuneração da água 

Os numeros entre parênteses correspondem aos valores da água expressos 

em u.rn./ms/s. A remuneração do recurso água consiste no produto entre o valor 

da água e a vazão afluente ao aproveitamento no primeiro estágio. Observe que o 

"valor da água" é função da localização do reservatório e da rede de transmissão 

que conecta este reservatório aos centros de carga. Por exemplo, o reservatório de 

de Furnas tem um valor da água alto porque está situado no início da cascata, 

enquanto que o reservatório de P. Fundo tem um "valor da água" alto devido à 
problemas de transmissão na área de Sta Catarina. A remuneração total do recurso 

água é de 205 u.m. correspondentes a 10 % do faturamento total no primeiro 

estágio. 

As maiores remunerações associadas aos circuitos são mostradas na  tabela 

VL5. 



Circuito Remuneração 

u.m. 

Curit iba  230-Joinville 230 240 

Curit iba 230-Joinville 230 220 

Blumenau4urit iba 200 

P.  Branco-Xanxere i10 

Campos Novos-Gravatai 96 

Tabela VI.5 - Remuneração dos circuitos 

A remuneração associada aos circuitos que conectam Joinville a Curitiba 

está associada a uma deficiência de transmissão na área do norte de Santa 

Catarina. A ligação fraca entre Curitiba e Joinville impede que o atendimento da 

carga de Joinville seja feito utilizando-se apenas as usinas do rio Eguaçu, 

tornando-se necessário atender parte desta demanda através das térmicas de J. 
Lacerda. O faturamento total dos circuitos é de 1031 u.m. (53 % do faturamento 

total no primeiro estágio), o faturamento total das térmicas é de 28 u.m.(l % do 

faturamento total no primeiro estágio) A figura VI.3 mostra a alocação relativa de 

cada componente do sistema hidrotérmico para o primeiro estágio. Note que neste 

caso, a maior parcela coube a rede de transmissão, o que sinaliza a existência de 

um estrangulamento na rede elétrica. Este fato pode ser verificado considerando 

que o valor esperado do custo de operação sem a representação da transmissão é 

nulo. 



circuitos 

Figura VI.2 - Alocação relativa 

O custo de operação no primeiro estágio é de 388 u.m. correspondentes a 

20 % da tarifa total paga pelos consumidores no primeiro estágio (1953 u.m.). Os 

pontos da rede com maiores custos marginais de demanda são: 

Barras Custo marginal 

de demanda 

u.m./?áü 

Tabela VI.6 - Tarifa dos consumidores 

A deficiência de transmissão na área de Joinville, acarreta um custo de 

demanda elevado nesta área. Esta informação é relevante para sinalizar que um 

acréscimo de demanda nesta área acarretará a necessidade de novos investimentos 



para reforçar a transmissão permitindo o escoamento da geração para esta área 

através do estado do Paraná. 

VI.2.4 Sensibilidade da solução em relação ao tamanho da amostra 

A tabela VI.7 mostra comportamento da solução para diferentes tamanhos 

de amostra. Note que o intervalo de confiança diminui à medida que o tamanho da 

amostra aumenta, enquanto que o tempo de CPU aumenta com o tamanho da 

amostra. 

Número 

de 

Series 
- 

2 o 
30 
40 
5 O 

Estimativa do 

custo de operação 
Infer ior  Superior 

desvio 

padrão 
da estim. 

Tempo 

CPU (min) 
VAX 8810 

Tabela VI.7 - Sensibilidade em relação ao tamanho da amostra 

Na tabela VI.8 é mostrada a sensibilidade das remunerações associadas ao 
primeiro estágio com o tamanho da amostra. 



c i rcu i  

I Número R E M U N E R A Ç Ã O  

Na tabela VI.9 é mostrada a sensibilidade da tarifa total paga pelos 

consumidores e o custo de operação no primeiro estágio com o tamanho da 

de 

Series 

2 O 
30 

40 

50 

amostra. 

Tabela VI.8 - Sensibilidade em relação ao tamanho da amostra 

Custo de operaçao 

do primeiro estágio 

U. m. 

388 

379 

377 

386 

água 

205 

187 

197 

215 

Número 

de 

Series 

Tabela VI.9 - Sensibilidade da tarifa e do custo de operação com o tamanho 

da amostra 

turb.  

103 

103 

103 

103 

term 

28 

25 

27 

29 

T a r i f a  

t o t a l  

U.  m. 

rese .  

197 

197 

207 

210 



Verifica-se através das tabelas VI.7 a VI.9 que a tarifa total e as 

remunerações dos componentes não tem uma sensibilidade muito alta em relação 

ao tamanho da amostra. Portanto para este caso, para calcular as remunerações 

dos componentes do sistema com uma precisão aceitável não é necessário um 

número grande de cenários. Por outro lado pode-se observar que o desvio padrão 

da estimativa do valor esperado do custo de operação tem uma alta sensibilidade 

em relação ao tamanho da amostra. 

V1.2.5 Dimensionamento ótimo 

A tabela VI.10 mostra a aplicação da metodologia para determinação da 

capacidade ótima dos circuitos Curitiba 230 - Joinville 230 (capacidades: 132 

MW), que tiveram as maiores remunerações. As capacidades dos circuitos foram 

aumentadas de 132 MW até 192 MW, em passos de 10 MW. As remunerações dos 

circuitos foram calculadas para cada capacidade através do PDDE. Pode-se ver 

que as remunerações começam a crescer a partir da capacidade de 132 MW e 

decaem a partir da capacidade de 182 MW. Este comportamento pode ser 

explicado devido à remuneração dos circuitos ser um produto entre o fluxo no 

circuito e a diferença entre os custos marginais de demanda das barras extremas do 

circuito; por um lado, quanto maior for a capacidade do circuito, maior será o 

fluxo neste circuito; por outro lado, o aumento da capacidade do circuito implica 

em uma redução da diferença entre os custos marginais de demanda das barras 

extremas do circuito. 

Capacidade Remuneração 

u.m. 

Tabela V I .  10 - Dimensionamento ótimo 



Pela teoria de custo marginal, o ponto de capacidade ótimo, quando o custo 

de investimento for uma função linear, é aquele em a curva de custo de 

investimento intercepta a curva de remuneração, como mostrado na figura VI .3. 

Figura VI.3 - Dimensionamento ótimo 



VI.3 Caso Estudo 11 

VI.3.1 Dados gerais 

O caso estudo I1 consiste na cálculo da política de operação ótima de um 
sistema hidrotérmico representando-se a rede de transmissão e as restrições de 
segurança. O estudo foi realizado utilizando-se o sistema da INECEL (Equador) 
composto por 107 barras, 126 circuitos, 3 usinas lúdroelét ricas (Molino, Pucara e 
Agoyan - sendo que as duas primeiras são usinas com reservatórios e a úItima é 

uma usina a fio d'água) e 15 usinas térmicas. 

O período de simulação considerado é de 5 meses, discretizado em intervalos 

mensais. A demanda deste sistema é igual a 590 GWh para todos os períodos. Os 
níveis iniciais dos reservátorios foram arbitrados em 50 % do seus respectivos 
volumes úteis. A estocasticidade das afluências é representada por uma árvore com 

uma abertura de 2 cenários por estágio. Os custos das térmicas foram obtidos da 
referência [60]. A taxa de desconto utilizada é de 10 %. 

O sistema em estudo pode ser visualizado através da figura VI.4. A Iista de 
contingências é composta por 16 circuitos e está descrita na tabela VL.11. 



Figura VI.4 - Sistema INECEL (Equador) 



Número 

do 

Circuito 

D A 

B A R R A  

Paut e-138 (2) 

Vapor 2 13.8 (14) 

F. S.  Ros 230(50) 
Quevedo 230 (14) 

S.  Domin 230 (19) 
S.  Domin 138 (20) 

S. Rosa 230 (25) 

l i l a g r o  138 (92) 

S. Domin 230 (19) 

S .  Domin 138 (20) 

S .  Rosa 230 (25) 

Pucara 138 (31) 

Agoyan 138 (41) 

Police 138 (61) 

Milagro 138 (92) 

S. Domingo69 (530) 

P A R A  

B A R R A  

Cuenca-138 (4) 
Salit-ine 69 (16) 

Sta Rosa 138 (34) 

S. Domin 230 (19) 

S. Rosa 230 (25) 

Esmeral 138 (22) 

Totoras 230 (111) 

lachala  138 (93) 

S. Rosa 230 (25) 

Esmeral 138 (22) 

Totoras 138 (93) 

Vicentina 138 (32) 
Totoras 138 (90) 

Ficpolic (62) 

lachala  138 (93) 

S .Domingo 138 (20) 

Tabela VI.ll - Lista de contingências 

Obs: Os números entre parênteses na tabela VI.11 correspondem a 
identificação das barras na figura VI.4. 

VI.3.2 Dimensão do problema 

Cada subproblema de um único estágio do algoritmo PDDE contém 3731 
restrições (3 equaçóes de balanço hídrico, 1712 equações de conservação de energia 
e 2016 restrições de limites de fluxo). Implicitamente são representadas 17 

restrições (2 restrições de capacidade de armazenamento e 15 restrições de limites 
de geração térmica). O número de variáveis de cada subproblema é de 1735 (8 

variáveis para armazenamento, turbinamento e vertimento, 1712 variáveis para os 



ângulos das tensões nodais e 15 variáveis para a geração nas usinas térmicas). São 

representados 2s cenários, portanto o número total de restrições e variáveis é 

respectivamente 119392 e 55520. 

VI. 3.3 Resultados 

O valor esperado do custo de operação, sem a representação das restrições 

de segurança, é de 7624 u.m.(incerteza l%), enquanto que o valor esperado do 

custo de operação representando-se as restrições de segurança é de 9870 u.m. 

(incerteza 2%). A convergência foi obtida em 4 iterações com um tempo total de 
118 min em um microcomputador de 20 MHz do tipo IBM-PC. Na tabela VI.12 

encontram-se as remunerações associadas ao primeiro estágio para as dois casos: 

Remuneração 

Tot a1 

Tari fas  

Circuitos 
Térmicas 

Água 

Reservatórios 
Turbinas 

Sem 
rest r ições  de 

segurança 

Com 

res t r ições  de 

segurança 

Tabela VI.12 - Remunerações dos equipamentos 

A tabela VI.12 mostra que considerando-se as restrições de segurança, a 

tarifa total paga pelos consumidores é maior. Este "surplus" visa a remunerar os 
investimentos necessários para aumentar a segurança do sistema. Note que apenas 
a remuneração dos circuitos é bastante afetada pelas restrições de segurança, este 
fato pode ser explicado considerando-se que a lista de contingências contém os 
circuitos de maior capacidade do sistema. 

As maiores remunerações associadas aos circuitos são mostradas na tabela 

VI.13. 



Circuitos Remuneração 

Caso base 

u.m. 

Remuneração 

adicional  

u.m. 

Tabela VI. 13 - Circuitos com as  maiores remunerações 

O circuito 25-111 (Sta Rosa 230-Totoras 230) tem a maior remuneração 

associada à seguranqa do sistema porque pertence a um elo fraco, composto pelos 

circuitos 31-32, 25-111 e 34-72, que conecta as usinas hidroelétricas de Pucara, 

Agoyan e Paute à área de Quito, onde se localiza um dos maiores centro de carga 

do Equador. A perda de qualquer um destes circuitos obriga que parte da carga de 

Quito seja atendida por geradores térmicos de custo de operação mais caros. 

As barras da rede com maior custo marginal de demanda são aquelas 

situados na área de Quito como pode ser observado na tabela VI.14. 

I / Caso base I adicional  

Sta Rosa (25) 
San-Raf a (446) 

Guanang D (474) 

Esmeraldas (510) 

Remuneração Barras 

tabela VI.14 Custos marginais de demanda 

Remuneração 



A programação dinâmica dual estocástica foi aplicada a problemas de 

operação de sistemas hidrotérmicos. Este algoritmo pode ser aplicado a problemas 

de dimensões elevadas já que não requer a discretização do espaço de estados como 

os algoritmos tradicionalmente empregados na solução deste problema. Esta 

característica permite a representação detalhada da configuração hidralilica, da 

rede de transmissão e de restrições de segurança. É utilizado um modelo linear 

para a representar a rede de transmissão. 

A viabilidade da utilização da metodologia proposta foi demonstrada 

através da aplicação à problemas com sistemas reais. O método revelou-se 

eficiente em termos de convergência e flexível possibilitando a adoção de 

algoritmos especializados que tomam partido das características do problema. 

A utilização de um modelo de planejamento da operação de sistemas 

hidrotérmicos incluindo a rede de transmissão permite o desenvolvimento de uma 

metodologia integrada para se avaliar os custos e benefícios associados a geração e 

transmissão e a segurança do sistema. Esta metodologia é baseada na teoria de 

custos marginais, que foi estendida para problemas estocásticos. Esta metodologia 

pode ainda fornecer indicadores para a expansão ótima do sistema elétrico. E 
demonstrado que a capaciadade ótima de um componente é aquela em que sua 

remuneração é igual ao seu custo de investimento. 

Sugestões para trabalhos futuros: 

Representação de modelos estocásticos mais sofisticados para a 

variável es t ocática afluência aos aproveitamentos (por exemplo 

modelos autoregressivos periódicos (par(p)). 

Incorporação de técnicas de redução de variância para aumentar a 

eficiência do algoritmo. 

Implementação do algorimo em computadores com vários 

processadores operando concorrentemente para tomar partido da 

característica "assincrona" do algoritmo. 



Anexo I AIgoritmo Simplex para fluxo de custo mínimo em redes com restrições 
adicionais. 

O problema de fluxo de custo mínimo com restrições adicionais pode ser formulado como: 

min cx + dz 
s.a A x  = b 

sx + Pz = f 

o < x < u  

o < z < v  

sendo A a matriz incidência nó-arco do grafo conexo E = ( ] ,A) ,  onde Y é o conjunto de nós 

e A é oconjunto de arcos do grafo. Será suposto que a rede contenha r n ~  nós e nl arcos (mi 5 
nl), e que as matrizes S e P, associadas as restrições "não grafo" tenham posto completo. 

Considerando que a matrix A tem posto igual ml - 1, será adicionado um arco, chamado de 
L arco raiz ( e  ), para se obter posto completo: 

min cx + dz 

Seja a matriz de coeficientes Ã: 

Uma base qualquer de Ã pode ser particionada da seguinte maneira: 

L onde B é uma base de [ A i e  1. A inversa de B é: 



onde Q = F - D B V ,  é chamada de matriz de trabalho. 

A seguir será demonstrado que a matriz de trabalho é não singular se B for não singular. 

Seja a partição de B mostrada abaixo: 

r Seja a seguinte matriz associada à base B: 

Por construção det(L) # O,  e: 

sendo d e t ( ~ L )  = det(B)xdet(~) f O. Portanto a matriz F - DB-iC tem 
posto completo. 

Considerando a partição da matriz B mostrada anteriormente, serão calculados as variáveis 

duais e atualização da coluna da base. Lembrando que a matriz B representa uma árvore do 

grafo Ç, e que a multiplicação de um vetor por esta matriz não requer operações aritméticas 

de ponto flutuante [29]. 

A l . l  Cálculo das variáveis duais 

B Particionando a e c de forma adequada, tem-se que: 



O cálculo das variáveis duais ?r = (TI, ~ 2 ) ,  pode ser decomposto nos seguintes passos: 

1. Calcule 71 = clB-1 usando o Algoritmo 1 descrito abaixo 

2. Calcule 72 = ci + 7lCQ-1D - c2Q-1D via operações matriciais 

3. Calcule a1 = y2B-i usando o Algoritmo 1 descrito abaixo 

4. Calcule ?r2 = (c2 - 7iC) Q-i via operações matriciais 

Algoritmo 1. Determinação das variávieis duais. 

Passo 1. Inicializaçáo. 

Seja T = (Y,A) a árvore básica com nó raiz I 
Faça ?+-O, 

1, + I4 
wUtr-{q 

Passo 2. Ache um arco com nó Destino rotulado 

Seja { e j  E A I F(J) E Yu e T(A E I,}. 
onde F(j] é o nó origem de j e T(j) é o nó destino de j. 

Se tal arco não existir, vá para 4. 

Passo 3. Rotule o nó Origem 

Faça % Cj + ?rT 
C j 1 C j) 

Vá para o passo 2 

Passo 4. Ache urn arco com nó Origem rotulado 

Seja {ej E A I T(A E lu e F(j) E YL}. 

Se tal arco não existir, FIM. 



Passo 5. Rotule o nó Destino 

Faça nT + - Cj + 5 C j i ( j )  

JL +- JL u Ju + Ju - T(3) 

Vá para o passo 2 

A1.2 Cálculo da coluna atualizada 

Para o cálculo da coluna atualizada y = B-lA(k) utilizada no algoritmo Simplex, também é 

possível aproveitar a estrutura de B. Os cálculos dependem do tipo da variável a entrar na 

base (arco ou não arco). 

Caso 1. A variável a entrar na base é um arco. 

Neste caso: 

Particionando adequadamente o vetor y e Ã(k),  tem-se que: 

O vetor y será obtido através de: 

1. Calcule yl = B-lA(X) usando o algoritmo 2 
2. Calcule 72 = A(k) + CQ-iDy1 - CQ-G(k) 
3. Calcule yl = B-172 usando o algoritmo 2 
4. Calcule y2 = Q-i[S(k) - Dyl] 



Algoritmo 2 Solução do sistema y = B-'d. 

Seja T = ( ] ,A)  árvore básica correspondente a B, 

Passo 1. 

Escolha um nó folha n em T, seja j o arco incidente em n. 

Passo 2. 

Se F(J) = n então: yj = dj e S = 1 

caso contrário: yj = -dj e S = -1 

Passo 3. 

Se n = L, o nó raiz, então FIM. 

caso contrário K + K - n, A + A - ej  

Passo 4. 

Se 6 = 1, então: dT 
cj) + dTcj, + w 

caso contrário: dF 
t j )  + d F (  j, + Yj 

vá para o passo 1. - 

O ganho em relação ao procedimento normal de solução de problemas de 

programação linear está relacionado com os passos 1 e 3, onde não se 

realizam operações de ponto flutuante. 

Caso 2. A variável a entrar na base não é um arco. 

Neste caso: 

o sistema a ser resolvido é: 



O vetor y pode ser obtido da seguinte maneira: 

1. Calcule y2 = Q-iP(k) 

2.  Calcule 7 = Cy2 

3. Calcule yi = -B-17 aplicando o algoritmo 2. 

A.3 Atualização da inversa da matriz de trabalho 

Como visto anteriormente a matriz 'Fi pode ser decomposta como: 

onde det(B) # O. A inversa de B pode ser expressa em termos da inversa da matriz de 

trabalho (Q). Mostra-se aqui como atualizar a inversa da matriz de trabalho após cada 

operação de pivoteamento do algoritmo Simplex. 

Seja L a matriz transformação, associada à base B, como definida anteriormente: 

Define-se a matriz B como: 

Sejam Bi, Li e Qi a matriz básica, a matriz transformação, e a matriz de trabalho 

associadas à iteração i. 

Sabe-se que cada operação de pivoteamento no algoritmo Simplex equivale a multiplicar a 

matriz básica por uma matriz elementar (matriz que difere da matriz identidade por uma 

única coluna), 

Observe-se que neste caso além do pivoteamento deve ser mantido o particionamento da 

matriz B: no caso em que a coluna a sair da base é uma coluna de [ g 1, é preciso 



substituí-la por outra de forma a manter a não singularidade de B. Assim, pode ser 

necessário substitui-la por uma coluna de 1 1 antes da operação de pivoteamento. 
L -  J 

Considere-se então a seguinte transformação: 

onde E é uma matriz elementar ou uma matriz permutação. Observe-se que se E é uma 

matriz permutação, após o cálculo da matriz básica permutada, é preciso fazer Bi = B ~ + ~  e 

aplicar o pivoteamento simplex. 

Será visto a seguir como esta matriz E é utilizada na atualização da inversa da matriz de 

trabalho. De (A.6) tem-se que, na iteração i+l: 

E usando a expressão (A.7): 

sendo as inversas: 

Particio 

&!i 

lnando a matriz E de forma adequada tem-se, a partir de (A.8): 

De onde se deduz que: 



Desta forma a alteração da inversa da matriz de trabalho Q depende das subrnatrizes Eg e 

E4. Assim deve-se considerar os seguintes casos: 

Caso 1. A coluna a sair da base pertence a [ :I. 
Neste caso a matriz E tem a seguinte forma: 

Portanto: 

onde E4 é uma matriz elementar. 

Caso 2. A coluna l a sair da base pertence a [ 4. 
Portanto corresponde à um arco de íB. Este arco deve ser substituído por 

outro para manter a estrutura de B. Define-se a matriz <f> como: 

e provase que a coluna L de 1 E] que sai da base pode ser substituída pela 
L -  J e coluna j de 1 $1 mantendo a não singularidade de B se e somente se, 7j # O 

L 
L J 

C sendo 7j o elemento (LJ] da matriz 0, i.e. 7j = t C j ,  onde f l  é a I-ésima 

linha de B-i. De fato, como B é uma base de ilrn', então Cj pode ser expresso 

como uma combinação linear das colunas de B, i.e., 



onde Bk é a k-ésima coluna de B. Observe que por construção da matriz r, a 

fés ima coluna de @ é o próprio vetor y. Desta forma: 

L Se @j # O então: 

portanto Cj é linearmente independente de Bk, para k = 1, ..i, ml, k # 1. Por 

absurdo, se Cj é uma combinação linear de B k ,  para k = 1, ..., mi, k # 4 
então por (15) BL é linearmente dependente de Bk, para k # L, o que é uma 
contradição pois det(B) # O. 

Em resumo a matriz formada pela substitução da L-ésima coluna de B pela 

I @sima coluna de C é não singular sse @j # O. Consideram-se os seguintes 

subcasos: 

1 3 j, j = 1, .. . , mz / j # O. Neste caso a matriz E é uma matriz permutação 
que tem a seguinte forma: 

portanto as submatrizes E3 e E4 têm a seguinte estrutura: 

uma matriz cujas entradas são todas nulas à exceção do elemento (j,í!), e: 



uma matriz que difere da identidade apenas no elemento (j,& Portanto: 

onde a linha [ x x x] corresponde a #C, sendo # a Msima linha da matriz 

B-1. Assim: 

C Uma vez que a coluna a sair da base 1 é permutada por uma coluna j de 1 
L - 1,  faça Qil = Qitl e faça a atualização da matriz de trabalho devido ao 

J 

pivoteamento como no caso 1. 

1 
@j = O,  V j, j = 1, ..., ma. Isto significa que não há nenhuma coluna de C 

que seja linearmente independente das colunas restantes de B quando a 

coluna 1 sai da base. Portanto a própria coluna a entrar na base deve ser 

linearmente independente das colunas Bk, k # l, pois sabe-se que toda base 

B pode ser particionada de tal forma que a submatriz B satisfaça det(B) # 0. 

Assim, neste caso, a coluna a entrar na base corresponde ao mesmo arco da 

árvore varredora I, da coluna a sair da base. Desta forma a submatriz B não 

muda, i.e,: 

e a nova matriz básica resulta: 



e portanto: 

I sendo que Di+l difere de Di somente na coluna l, e como por hipótese yj = 0, 

V j, i.e., $C= O (# é a I-ésima fila da inversa de B), então: 

Di+lBi'Ci = DiBilCi 

E, finalmente: 

Qiti = Fi - DiBi1Ci = Qi 

i.e., a matriz de trabalho não é modificada. 
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