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Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem por otimização robusta aplicada ao
problema incerto de demanda contratada de potência ativa enfrentado por consumidores de
alta tensão tarifados no sistema convencional, e que podem estabelecer contratos de demanda
de 30 a 300 kW, inseridos no Pólo Industrial de Manaus – PIM/AM. Os dados utilizados nas
análises foram simulados considerando as principais características das curvas de carga de
consumidores industriais, sendo propostos sete cenários relevantes, sob critérios de
linearidade (linear e não linear), variância (baixa, média e alta) e tendência das curvas
(crescente, decrescente e constante), nos quais o modelo de otimização foi aplicado
obedecendo às prescrições da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Em seguida,
foi aplicado o modelo heurístico de otimização robusta resultando na demanda ótima
contratada considerando todos os cenários propostos, no período de contrato determinado. Os
resultados foram comparados com um método determinístico da demanda contratada em cada
cenário, e mostraram que, com exceção de apenas um entre sete cenários, o modelo heurístico
com a otimização robusta foi melhor que o modelo de contratação determinístico.

ix

Abstract

This work presents a robust optimization model applied to the uncertain issue of active power
contracted demand faced by the high voltage consumers billed in the conventional system,
and that can establish demand contracts from 30 to 300 kW, set in the Pólo Industrial de
Manaus – PIM/AM. The data used in the analysis was simulated considering the main
features of load curves from industrial customers, and was proposed seven relevant scenarios
under criteria of linearity (linear and nonlinear), variance (low, medium and high) and trend
curves (ascending, decreasing and constant), in which the optimization model was applied
obeying the requirements of the “Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL”. Then, the
robust optimization heuristic method was applied resulting in optimal contracted demand
considering all the proposed scenarios, in the considered contract period. The results were
compared to a deterministic method of contracted demand in each scenario, and showed that,
except for only one of seven scenarios, the heuristic model with robust optimization is better
than the deterministic contracting model.
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1

Introdução

Este capítulo introdutório apresenta uma discussão inicial sobre os principais temas
dessa dissertação, a motivação do tema, os objetivos principais e meios, as hipóteses,
delimitações e considerações iniciais que envolvem a estruturação e a análise do problema.

1.1

Energia e demanda de energia elétrica
A energia elétrica é uma das formas de energia presentes na natureza, e uma das mais

benéficas ao homem, sendo geralmente associado o seu consumo com o nível de
desenvolvimento de um país. Também é considerada uma mercadoria, gerada, transmitida,
distribuída e comercializada, e, por isso, se constitui num dos bens de consumo mais antigos
da humanidade, sendo alguns dos seus benefícios à melhoria da qualidade de vida, o avanço
técnico e tecnológico dos recursos humanos e físicos, o desenvolvimento social e econômico,
assim como vários outros.
Sendo tão imprescindíveis, todos os tipos de consumidores (residencial, comercial, e,
principalmente, o industrial), tornaram-se dependentes das suas aplicações e dos resultados
que ela ajuda a gerar, mesmo sabendo que sua produção, seu consumo e seus subprodutos são
altamente poluentes, ineficazes e prejudiciais ao meio ambiente e aos recursos naturais.
Entre os países mais desenvolvidos percebe-se que o consumo de energia elétrica
associa-se ao seu grau de desenvolvimento, de modo que quanto mais desenvolvido é o país,
maior será seu consumo. De modo contrário, se um país tem potencial de crescimento e é
limitado energeticamente, ou seja, não possui recursos para produção ou até mesmo compra
de energia elétrica, este país está fadado a estagnar e, consequentemente, atrofiar sua
economia e seu avanço tecnológico.
Com o aumento do desenvolvimento de tecnologias alternativas para geração de
energia elétrica e do cuidado ambiental, os consumidores passaram a controlar melhor a
maneira como consomem a energia, e ainda, como planejam e organizam suas capacidades
instaladas, tanto nas residências, como nos comércios e principalmente, nas indústrias.
Os consumidores industriais merecem uma atenção especial, pois consomem a energia
elétrica em larga escala, o que na prática, implica dizer que, para cada pequena variação no
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padrão de consumo tem-se grandes efeitos no sistema elétrico onde a indústria está
interligada.
A indústria destaca-se pela sua capacidade produtiva como fornecedora de produtos e
serviços para o setor elétrico, possuindo também um alto potencial de conservação de energia
em seu parque (ELETROBRÁS, 2009). Em nível nacional, a produção industrial consumiu
cerca de 34% da energia do país, e 46% do consumo global de energia elétrica (EPE, 2014).
O custo anual da fatura de energia elétrica constitui uma parcela importante para a
maioria das indústrias e, necessita ser analisada cuidadosamente, pois escolhas erradas ou mal
fundamentadas com relação ao enquadramento tarifário podem ter consequências de custo
muito altas.
Para ter acesso à energia elétrica, a indústria precisa realizar um contrato de
fornecimento com a concessionária, com prazo mínimo de um ano, e indicar a sua demanda
contratada, que é a quantidade de potência ativa necessária para suprir sua demanda
energética.

1.2

Motivação
O setor elétrico é uma das fundamentais redes de infraestrutura do país e excepcional

para o seu desenvolvimento, sendo extremamente necessário que esteja corretamente
dimensionado para suprir a demanda tanto do parque industrial interno, quanto dos demais
setores necessários para a sustentabilidade econômica do Brasil.
Existe já uma atual preocupação de ambos, o governo e os investidores, acerca da
incerteza na capacidade do acompanhamento da matriz energética brasileira com relação ao
crescimento do país, para que este setor não seja o principal motivo que impeça o progresso
(TCU, 2008).
Com relação ao ano de 2013, a geração de energia elétrica no país chegou a 570 TWh,
representando um aumento de 3,2% com relação a 2012, sendo desse total 84,9% gerado a
partir de usinas públicas e o restante de autoprodutores, estes últimos, englobando todas as
fontes utilizadas (ELETROBRÁS, 2009).
A geração de energia elétrica nacional a partir de fontes não renováveis resultou em
20,7% em 2013 contra 15,5% em 2012, apontando na análise anual, a necessidade de gerar
mais a partir de fontes não renováveis, devido à diminuição da geração por fontes renováveis,
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nas quais dominam predominantemente a fonte hidráulica, que representa quase 65% da
oferta nacional interna de energia elétrica (ELETROBRÁS, 2009).
Isso explica uma grande parte da tendência do aumento do preço da energia elétrica e,
consequentemente, a crescente necessidade de controlar a demanda e o consumo de energia
elétrica (BEN, 2014).
Ainda a partir de 2013, as importações renováveis líquidas foram da ordem de 39,9
TWh, que adicionadas à geração interna, totalizaram uma capacidade de oferta total de 609,9
TWh, que é quase 3% maior que em 2012, indicando a necessidade de importar mais energia
elétrica para suprir a demanda do consumo, aumentando ainda mais o valor unitário da
energia, ratificando a obrigação de controlar melhor a demanda e o consumo (BEN, 2014).
Do ponto de vista do consumo, o valor final total foi da ordem de 516,3 TWh, que é
cerca de 3,6% maior do que 2012. Tem-se, portanto, alguns indícios de um leve crescimento
tanto da oferta quanto do consumo geral de energia (englobando todos os setores de
consumo), indicando que o país consegue suprir sua necessidade de demanda de energia
elétrica. Ainda considerando-se somente o setor industrial, o país obteve um leve aumento de
0,2% no consumo de eletricidade, em comparação a 2012 (BEN, 2014).
Considerando então, um crescimento rasante da oferta e da demanda, o país cresceu
significativamente, o que é um resultado bom, pois reflete o crescimento socioeconômico e
tecnológico do país, porém deve-se ter o cuidado de analisar como será atendida a crescente
demanda de energia em meio à crise econômica e energética que vivemos atualmente.

FIGURA 1 – Histórico do consumo final de energia na indústria no Brasil (BEN, 2014).
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A Figura 1 apresenta uma série histórica do consumo energético final na indústria
brasileira, ratificando a necessidade de otimizar a demanda contratada pelas indústrias, a fim
de minimizar os custos anuais de contratos, e, por consequência, aumentar a competitividade
e a sustentabilidade industrial brasileira.
Apesar do aumento de 3,2% da oferta interna de energia, o histórico apresenta uma
diminuição do consumo industrial nos últimos anos, e acumuladamente, ao longo de dez anos.
Alguns fatores podem ser citados para explicar, como por exemplo, o aumento da eficiência
energética na geração de insumo energético (energia, calor e valor), o avanço tecnológico das
indústrias na utilização dos seus processos e produtos, a substituição de processos e máquinas
obsoletas, redução de desperdícios, além de muitos outros.
Contudo, há a necessidade de minimizar a fatura anual de energia elétrica, e uma das
alternativas para isso é a otimização da demanda contratada, por parte dos consumidores
industriais, já que a demanda é uma das parcelas que influencia na fatura de energia elétrica.
Portanto, a partir do momento que a indústria consegue estabelecer, de forma
otimizada, qual a demanda contratada para o período de contrato futuro, vários objetivos são
alcançados simultaneamente, tais como a minimização do custo anual com demanda
contratada e do desperdício de consumo, e, por consequência, o preço unitário da energia
elétrica, que é ótimo.

1.3

Pergunta de pesquisa
Tem-se, portanto, um problema de decisão na escolha da quantidade ótima de

demanda contratada que minimize os custos anuais com a fatura de energia elétrica,
considerando que existem incertezas quanto à demanda medida futura. Não se sabe se a
capacidade produtiva instalada ou se a produtividade irá aumentar, diminuir ou se manter.
Com isso, são propostas as seguintes perguntas, para que sejam respondidas:
I.

Como otimizar o contrato de fornecimento de energia elétrica de uma indústria
do PIM/AM?

II.

Como considerar a incerteza na necessidade de demanda futura de energia
elétrica?
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III.

Que valor de demanda deve ser contratado quando não se sabe o que será
consumido?

Existem incertezas quanto à manutenção da capacidade produtiva, a potência instalada
em máquinas e equipamentos elétricos e, principalmente, quanto à demanda futura de energia,
sendo esta última, abordada neste trabalho.

1.4

Objetivos e delimitação
O objetivo principal deste trabalho é propor um modelo de otimização capaz de

calcular a solução robusta para o problema de decisão do valor ótimo da demanda de potência
ativa a ser contratada por consumidores industriais do Pólo Industrial de Manaus – PIM/AM,
para o período de faturamento futuro mínimo de um ano, considerando cenários de incerteza e
simulando os valores de demanda medida futura.
Espera-se que o modelo retorne o valor de demanda que minimiza os custos com a
contratação de demanda de potência ativa anual, baseado nos valores simulados, cercando o
tomador de decisão de informação e conhecimento para que, mesmo em cenários de incerteza
futura quanto à demanda de energia elétrica, seja tomada a decisão ótima e robusta.
A característica robusta visa não somente encontrar o valor ótimo para um cenário
particular, ou ainda para valores médios de uma série histórica, porém visa encontrar uma
alternativa viável que viabilize com o menor desvio (diferença entre o valor ótimo simulado e
o real) possível, a maior quantidade de cenários possíveis.
Para lidar com a incerteza o método aplicado é a otimização robusta, bastante
conhecido no conjunto de análises sob incertezas, e que possui características próprias de
aplicação, sendo a principal contribuição, a discussão dos possíveis valores ótimos em cada
situação, auxiliando o tomador de decisão a ponderar os cenários traçados, considerando a
incerteza, que neste caso, está associado à definição do valor ótimo da demanda contratada.
Em função do objetivo principal mencionado, alguns objetivos meios foram propostos,
a saber:
•

Desenvolver o modelo de otimização (função objetivo, variáveis de decisão e
restrições);

•

Identificar os principais cenários relevantes a serem testados, com simulação de
valores aleatórios obedecendo a restrições de variância;
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•

Testar o modelo nos vários conjuntos de dados nos diversos cenários incertos
(baixa, média e alta variância), com simulação da demanda medida futura;

•

Analisar as simulações com incerteza em cada cenário;

•

Tomar a decisão ótima e robusta considerando os cenários.

Este trabalho é aplicado aos consumidores do Grupo A (alta tensão), subgrupo A4
(atendidas com tensão de fornecimento de 2,3 a 25 kV), ou atendidos a partir de sistema
subterrâneo de distribuição em tensão secundária, cuja tarifação seja a convencional,
caracterizados pela tarifa binômia, possuindo uma parcela de “demanda contratada”, medida
em kW, e outra parcela de “consumo de energia”, medida em kWh, independente do período
do ano (úmido ou seco), e das horas do dia (posto horário), que possuam subestação própria e,
por fim, que possuam limites restritivos de demanda contratada, de 30 a 300 kW.
O modelo apresentado não considera as penalidades referentes ao fator de potência,
nem tampouco o consumo de energia reativa excedente previsto pela ANEEL, sendo
consideradas somente as multas por ultrapassagem de demanda contratada, visto ser a
demanda o estudo principal deste trabalho.

1.5

Hipóteses e premissas iniciais
Se uma análise estatística trivial for realizada em séries históricas de dados de

demanda e consumo de energia elétrica em indústrias do Pólo Industrial de Manaus – PIM, já
será suficiente para concluir, deterministicamente, valores para a demanda contratada, embora
não se tenha certeza se este valor está no intervalo viável, ou ainda, se o valor é ótimo.
Contudo, se for adicionado um modelo heurístico a essa análise talvez seja possível calcular
qual o valor ótimo a ser contratado para cada consumidor industrial.
O modelo heurístico empregado é baseado em técnicas de otimização robusta, que se
apresenta como a melhor alternativa para um conjunto de cenários possíveis, e não se
resumindo especificamente a um único cenário, mas sendo o valor ótimo que satisfaz todos os
cenários e restrições, a partir dos dados simulados.
Os dados simulados são elaborados de acordo com o perfil industrial, gerando curvas
de carga simuladas, e a partir delas, o modelo computa o valor ótimo esperado para o contrato
anual de demanda de potência ativa. É necessário e fundamental admitir que exista um grau
de incerteza associado à demanda futura de potência e de consumo de energia para os
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consumidores industriais, visto que os mesmos não tem previsão do que necessitam produzir
para o período de contrato futuro. No máximo o que se encontra na prática é, para algumas
indústrias, uma breve previsão para poucos meses à frente, mas não para um ano.
Portanto, se o perfil industrial e a curva de carga futura de uma indústria forem
conhecidos ou de alguma forma previstas, o grau de incerteza diminui e o modelo tende a
retornar um valor de demanda contratada cada vez mais próximo do valor ótimo real, e o
modelo cumpre o seu objetivo principal que é de minimizar os custos com o contrato de
energia elétrica, que, de forma direta, influencia também na fatura total de energia elétrica
desse tipo de consumidor.
Esta hipótese baseia-se no fato de que, se a curva de carga de uma fábrica é
classificada estatisticamente (quer seja pela variabilidade, valores máximos e/ou mínimos,
desvio padrão, média ou ainda pela mediana), acredita-se que seja possível criar cenários com
tais características, mantendo constâncias e/ou acrescentando tendências, a fim de que seja
simulada uma condição futura para a demanda medida, e, a partir destes conjuntos de valores,
calcular o valor ótimo a ser contratado que minimiza os custos com o contrato anual de
demanda de potência ativa.
O trabalho trata-se de uma abordagem heurística baseada em um modelo de
otimização robusta que objetiva minimizar os custos anuais de contratos de demanda de
potência ativa para consumidores industriais pertencentes à tarifa convencional, utilizando um
método que pondere os cenários possíveis e calcule a alternativa viável em todas as situações.

1.6

Estruturação do trabalho
O trabalho está dividido em cinco capítulos, dos quais o primeiro apresenta uma visão

geral do trabalho, com a finalidade de localizar o leitor quanto ao tema principal, a
problemática que se pretende resolver, a motivação da realização, a pergunta de pesquisa, os
objetivos principais e meios, as hipóteses e premissas iniciais.
O segundo capítulo apresenta um referencial teórico com uma breve revisão
bibliográfica sendo que, na primeira parte esclarece o tema e as definições específicas sobre a
demanda contratada, e, na segunda parte apresenta alguns tipos de modelos de otimização,
bem como os trabalhos correlacionados sobre a otimização robusta.
O terceiro capítulo expõe os materiais e a metodologia empregada, apresentando os
recursos utilizados ao longo do trabalho, bem como as informações técnicas das simulações e
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dos cenários utilizados. Discorre ainda o modelo empregado, assim como os critérios para a
classificação dos cenários empregados, juntamente com os gráficos gerados, explicando ainda
o que é na prática o modelo determinístico.
O quarto capítulo aborda informações sobre os resultados e a discussão sobre o tema,
onde também foram realizadas comparações entre os modelos determinístico e heurístico,
apresentando os resultados obtidos na aplicação dos modelos aos cenários empregados.
Finalmente, o quinto capítulo conclui e finaliza o trabalho, apresentando as limitações
e as dificuldades encontradas, bem como as sugestões de trabalhos futuros. Em seguida, têmse as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho, e, no Anexo 1 estão as definições dos
termos técnicos utilizados neste trabalho.
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2 Referencial teórico

Neste capítulo, objetiva-se descrever as informações e conceitos teóricos relevantes
aplicados aos principais assuntos deste trabalho, tais como, a demanda contratada, a estrutura
tarifária, o sistema de faturamento, as regras públicas de medições da demanda contratada
aplicadas aos consumidores industriais, e o modelo de otimização robusta, que considera
incerteza em seus dados.
Além disso, apresenta-se um resumo dos principais trabalhos e contribuições que
serviram de base para esta aplicação, e que abordam algum dos assuntos já mencionados,
além de discutir criticamente seus pontos de vista.

2.1 Demanda contratada
A demanda contratada é a quantidade de potência ativa expressa em kW, que deve ser
solicitado pela indústria, e deve ser obrigatoriamente paga, quer seja consumida ou não, no
período de faturamento. A concessionária tem a obrigação de disponibilizar a demanda
contratada à indústria, de forma contínua e obrigatória, caso haja viabilidade técnica para isso,
e em conformidade com o prazo e tarifa prevista no contrato de fornecimento (ANEEL,
2010).
A quantidade de demanda contratada deve ser informada pelo consumidor industrial
para o período futuro do contrato. Por isso existe uma grande necessidade da aplicação de um
método assertivo que calcule, para um período futuro, o valor ótimo de demanda contratada,
porém, que considere as incertezas já mencionadas (ANEEL, 2010).

2.1.1 Desvantagens da demanda contratada desajustada
Os efeitos da demanda contratada desajustada ou incorreta, que não corresponde à
necessidade da indústria, constituem um problema que leva a altas perdas, sobretudo
monetárias.
Segundo dados internos da concessionária local de energia elétrica, acessível através
de atendimento pessoal com o colaborador, estima-se que existem quase 300 indústrias que
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estão com seus contratos de demanda desajustados, ou para mais ou para menos, considerando
um total de pouco mais de 600 indústrias de ponta nos segmentos eletroeletrônico, duas rodas
(motocicleta e bicicleta), naval, entre outros (SUFRAMA, 2013).
Um desajuste para mais indica que a demanda contratada para o período futuro foi
superestimada, ou seja, está acima do que é registrado quando o período futuro se faz
presente, implicando no pagamento total da quantidade de demanda contratada, mesmo que
apenas uma parte tenha sido consumida.
Um desajuste para menos indica que a demanda contratada para o período futuro foi
subestimada, ou seja, está abaixo do que é registrado quando o período futuro se faz presente,
implicando no pagamento de multas por ultrapassagem do valor contratado de demanda, cujos
valores de tarifas são duas vezes a tarifa normal.
Observa-se então que a indústria deve desenvolver uma estratégia para otimizar seus
contratos anuais de demanda, pois caso esteja superestimada, gera desperdício para a indústria
que paga por uma capacidade de potência que não foi consumida, e, caso esteja subestimada
gera altos valores de multas por ultrapassagem. Em ambas as situações tem-se um desperdício
de energia, o preço unitário da energia é alto, podendo até ser viável, mas não ótimo.
O desperdício gera a ineficiência energética, quer seja por pagar uma demanda que
não utiliza, ou pagar dobrado uma quantidade de demanda que utilizou além do contratado.
Diversas desvantagens ocorrem, tanto para a indústria, como para a concessionária, a
sociedade e até mesmo para o meio ambiente.
A indústria é penalizada tendo que pagar por uma quantidade de potência que estava
prevista, mas que não consumiu, ou por consumir uma quantidade de potência
excessivamente, muito embora, se houvesse o planejado e o gerenciamento do mesmo, não
teria sido penalizada. A indústria perde competitividade, pois seu produto final fica mais caro,
à medida que estes desperdícios crescem, e o consumidor final é que paga o prejuízo.
A concessionária é penalizada, pois investe sua disponibilidade de capacidade de
geração numa indústria que não gerencia corretamente seu consumo. Esta falha de
gerenciamento de demanda pode ocorrer de duas maneiras.
No caso da demanda estar superestimada, não há prejuízo financeiro para a
concessionária porque a indústria, de fato, paga o que foi contratado, mesmo que não haja
consumo, e, neste caso há dupla vantagem para concessionária, pois deixou de gerar uma
quantidade de energia que estava pronta para fornecer, e mesmo não produzindo a energia
recebe por ela como se tivesse produzido.
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No caso da demanda estar subestimada, ou seja, de haver ultrapassagem, a
concessionária deve dispor de suas reservas previstas para suprir a indústria, e receberá o
valor dobrado referente à quantidade de potência medida acima da contratada.
A sociedade também é penalizada, pois acaba concorrendo com a indústria pela
necessidade do consumo da energia, pois aquela capacidade de potência que não foi
consumida pela indústria poderia ter sido investida em outras áreas da sociedade (turismo,
lazer, segurança, educação, etc.).
E por fim, os efeitos do desperdício no meio ambiente estão diretamente associados à
geração de gás carbônico na atmosfera, pois a principal fonte de geração de energia elétrica
do estado do Amazonas ainda é termelétrica.
Em 2009, o estado do Amazonas consumiu uma média de 180 milhões de litros de
óleo diesel, sendo que em 2008, este número foi de 800 milhões, antes da instalação efetiva
do gás natural e do gasoduto, que foi entregue ao estado em 2009, trazendo gás natural para
geração de energia elétrica em vários municípios e comunidades do interior e na capital,
sendo que na capital sua utilização também serviu para as indústrias, na geração de calor,
vapor e energia independente (SUFRAMA, 2009).

FIGURA 2 – Matriz energética do Amazonas (SUFRAMA, 2009).
Ainda em 2009, as usinas termelétricas à óleo diesel diminuíram de 87% para pouco
menos de 14%, resultando num aumento da efetividade e disponibilidade do sistema, além de,
principalmente, reduzir custos, pois o abastecimento por óleo diesel encarecia em quase cinco
vezes mais o valor da energia no estado, conforme Figura 2 (SUFRAMA, 2009).
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Em 2015, a matriz energética do estado passou a ficar como apresentado na Tabela 1,
após a adequação de combustível dos geradores de óleo diesel para gás natural,
principalmente no interior do estado, onde as máquinas tinham tecnologia obsoleta, baixa
eficiência e altos índices de poluição e impactos ambientais, causando prejuízos aos
municípios onde estavam inseridos e limitando seus desenvolvimentos.

TABELA 1 – Indicadores de empreendimentos em operação no estado do Amazonas.

Fonte: Site da ANEEL/BIG, 2015.
Porém, apesar de ter-se adequado os geradores para gás natural, o principal tipo de
geração ainda é de usinas termelétricas (UTE), conforme apresentado na Tabela 1, e que
operam com gás natural e óleo diesel e somam 87,86% contra 12,14% das usinas
hidroelétricas (UHE), considerando a produção de energia elétrica total no estado (ANEEL/
BIG, 2015).
2.1.2 Principais trabalhos
O problema de decisão da demanda ótima contratada tem avançado muito nos últimos
anos, sobretudo com os métodos metaheurísticos, destacando-se a aplicação dos métodos
tratados com “algoritmos genéticos” e “otimização por enxame de partículas”, mas que
gastam tempo computacional relativamente alto (CHEN; LIAO, 2011).
Estes autores abordaram esta mesma problemática, mas com um método diferente e
com a delimitação do problema mais abrangente, já que englobou também os consumidores
industriais que trabalham com tarifas horosazonais (demanda de pico e fora de pico).
O objetivo do trabalho foi encontrar o valor ótimo da capacidade de demanda a ser
contratada, formulando o problema com uma programação linear, que requer apenas o tempo
polinomial (menos que 0,001 min), sendo que houve aplicações de dois estudos de caso para
comprovar sua hipótese. O primeiro estudo de caso buscou apenas encontrar o valor ótimo
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para demanda contratada, já o segundo estudo de caso buscou encontrar os valores ótimos
para demanda de pico e fora de pico. Foram utilizados dados reais levantados com os clientes.
Na verdade, o modelo retorna qual seria a demanda contratada ótima para o período de
tempo de contrato passado, podendo então ser comparada com a demanda contratada atual
para que seja calculado quanto teria sido economizado se a demanda contratada atual fosse
ótima (CHEN; LIAO, 2011).
A partir do valor encontrado pelo modelo é possível avaliar ainda se os clientes que
tem altas cargas fora de pico necessitam estudar suas curvas de carga, a fim de escolher ou
não se o contrato de demanda fora de pico irá reduzir suas faturas de energia elétrica,
conforme modelo definido como:

Minimizar

Sujeito a:

Em que:

∑ (1 − PF )R

1t

C1t + ((1 − PF )R 2t W 2t ) + (2 R1t X 1t ) + (2 R 2t X 2 t ) + (R1t Y1t ) +

(R2t Y2 t ) + E1t (C1, t +1 − C1t ) + E 2t (C 2 , t +1 − C 2 t )

(1)

X1t + C1t ≥ D1t , ∀ t ,

(2)

Y1t + 1,1.C1t ≥ Dt , ∀ t ,

(3)

W2t + 0,5.C1t − C 2t ≥ 0 , ∀ t ,

(4)

X1t + X 2t + C1t + C 2t ≥ D2t , ∀ t ,

(5)

X1t + Y2t +1,1.C1t +1,1.C 2t ≥ D2t , ∀ t ,

(6)

C1, t +1 ≥ C1t , ∀ t ,

(7 )

C 2, t +1 ≥ C 2t , ∀ t ,

(8)

X1t , Y1t ,W2t , X 2t , Y2t ≥ 0 , ∀ t.

(9)

C1t = Capacidade contratada (em kW) no período de pico do mês t;
C2t = Capacidade contratada (em kW) no período fora de pico do mês t;
Dt = Demanda máxima (em kW) do mês t;
D1T = Demanda máxima (em kW) durante o período de pico do mês t;
D2T = Demanda máxima (em kW) durante o período fora de pico no mês t;
R1t = Tarifa da Capacidade contratada no período de pico (em NTD/kW) no mês

t, onde NTD significa Novo Dólar Taiwanês (R1t = $ 223,6 para meses de verão, e R1t = $
166,9 por meses não-verão);
R2T = Tarifa de Capacidade contratada no período fora de pico (em NTD/kW) no
mês t.

29

O modelo possui uma parcela para o cálculo de ultrapassagem de demanda, para o
caso da demanda medida ser maior do que a contratada, e outra parcela para o cálculo de
construção de rede, para o caso de ampliação na rede do cliente, conforme as Equações 1 a 9.
As variáveis da função objetivo são potência contratada no período de pico e fora de
pico no mês, a demanda máxima no mês, a demanda máxima no período de pico e fora de
pico no mês e os coeficientes relativos às taxas de demanda de pico e fora de pico (CHEN;
LIAO, 2011).
Algumas vantagens podem ser observadas como, por exemplo, que o modelo retorna o
tempo oportuno para alteração da demanda contratada, para mais ou para menos e ainda leva
em consideração o valor do fator de potência como parte da função objetivo, atribuindo
multas ou descontos dependendo do seu valor, e, principalmente, de o modelo ser aplicado
aos consumidores com demanda contratada no pico e fora de pico. O modelo inicialmente era
não linear, porém após uma transformação definindo duas novas variáveis, passou a ser linear.
Algumas desvantagens podem ser observadas como, por exemplo, a necessidade de
possuir os dados para aplicá-lo, e a análise para um período de tempo passado indicando qual
teria sido a demanda contratada ótima, exatamente porque é necessário ter os dados para que
seja feita a comparação com a demanda atual e o cálculo da possível economia (CHEN;
LIAO, 2011).
Outro trabalho apresenta um modelo de Sistema de Gerenciamento de Energia
(Energy Management System – EMS) para consumidores baseado em smart grid com duas
características principais, a primeira de retornar a previsão da carga máxima demandada, e a
segunda de realizar a otimização da demanda contratada máxima, utilizando, respectivamente,
os métodos de modelo de regressão de espaço específico e o algoritmo de Otimização por
Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization – PSO) (CHUANG; WEN; CHANG,
2011).
O PSO é um algoritmo evolucionário popular para espaços de busca com valores reais,
evolução diferencial e estratégias de evolução, que é inicializado com uma população de
soluções aleatórias e procura por um resultado ótimo melhorando gerações (MEDEIROS;
KRIPKA, 2012).
Algumas vantagens podem ser analisadas como o fato de a previsão utilizar um
modelo de regressão com variáveis latentes simples de serem coletadas como temperatura,
número de dias úteis e de empregados. Segundo o autor, o algoritmo de otimização por
enxame de partículas possui as características adequadas para lidar com a estrutura
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interdependente e descontínua dos contratos de serviço público (CHUANG; WEN; CHANG,
2011).
Os resultados obtidos nos casos estudados foram economias relevantes de 10 a 30% de
melhoria nos contratos atuais baseados somente em demanda máxima registrada, e de 5 a
12,5% de melhoria utilizando o valor médio das cargas de demandas máximas. O valor médio
de variáveis compõe os métodos determinísticos, que servem como bases para realizar
comparações e também serão aplicadas neste trabalho.
É possível analisar algumas desvantagens como, por exemplo, o desconhecimento da
situação atual dos exemplos do estudo de caso em saber a quantidade amostrada reflete a
maioria, a média ou a minoria da população. Como é um sistema de gerenciamento baseado
em web, é imprescindível que se disponham das máquinas e equipamentos de tecnologia de
informação (servidor, base de dados, interface, etc.) para que o modelo seja funcional
(CHUANG; WEN; CHANG, 2011).
Alguns trabalhos abordam as medidas de utilização de controladores programáveis
para a manutenção da demanda contratada, que são equipamentos utilizados nas indústrias
para garantir que a demanda contratada não seja extrapolada, ou seja, age controlando quais
cargas serão ligadas quando a fábrica está no limiar do alcance da demanda contratada.
Estas abordagens não se preocupam se o valor da demanda está ótimo, mas tão
somente em realizar o controle sobre a carga, não permitindo que haja ultrapassagem, sendo
utilizados vários métodos para tal controle.
Neste contexto, outro trabalho realiza uma análise do sistema tarifário nacional que
implica diretamente na análise da fatura de energia elétrica publicada pela ANEEL, e
apresenta, ainda, a importância da implantação de um sistema de gerenciamento de energia
elétrica para as empresas, o qual ratifica a necessidade do controle da demanda contratada em
seus limites estabelecidos, devido às multas por ultrapassagem (OZUR; PEREIRA;
CORREA, 2011).
A principal contribuição desse trabalho é o argumento de que a cobrança das
sobretaxas por ultrapassagem deve ser gerida como uma oportunidade de negócio, através de
uma análise acurada sobre a viabilidade da ultrapassagem intencional da demanda contratada
num período específico da vigência do contrato, com a prerrogativa de aumentar a
produtividade, quer seja para cumprir um pedido excepcional ou para atender um cliente
emergencial (OZUR; PEREIRA; CORREA, 2011).
Entretanto, a potencialidade de reduzir a demanda contratada é possível aplicando-se
uma priorização das cargas a serem ligadas e seleção das cargas a serem desligadas,
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considerando também que a fábrica não ultrapasse o limite estabelecido para o fator de
potência, a fim de que não haja multas por excesso de demanda de energia reativa.
Isto caracteriza um sistema típico de automatização no gerenciamento da curva de
carga da indústria, com o fim de que a mesma não ultrapasse sua demanda contratada, sendo o
controle realizado por microcontroladores inteligentes (OZUR; PEREIRA; CORREA, 2011).
Finalmente, outro trabalho deve ser detalhado, que também aborda problemas com
incertezas nos dados para otimização discreta e fluxo de redes, o qual manipula um
coeficiente que controla o grau de conservadorismo da solução, e é computacionalmente
tratável para conciliar tanto a teoria quanto a prática.
É possível que tanto os dados da função objetivo quanto os dados das restrições
estejam sujeitos às incertezas. Segundo os autores, propõe-se um algoritmo para fluxo robusto
de redes, que soluciona a contrapartida robusta resolvendo um problema de fluxo de custo
mínimo nominal de número polinomial em uma rede modificada (BERTSIMAS; SIM, 2003).
2.1.3 Estrutura tarifária
Segundo o Ministério de Minas e Energia – MME, as atribuições de regulação e
fiscalização da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica são realizadas pela
ANEEL, que é uma autarquia de regime especial vinculada ao MME, criada a partir da lei no
9.427 de 1996 (ANEEL, 2010).
Além disso, também estuda a viabilidade e aprova previamente a estrutura tarifária
que deve ser aplicada ao faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica, o qual
deve englobar seus gastos diretos e indiretos, lucros e prejuízos, e, ainda, aplicar uma
diferença relativa dos custos regulatórios entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de
acordo com as modalidades e os postos horários.
Assim, cabe à agência a regulação da comercialização de energia elétrica, sendo ainda
responsável por descrever os tipos e as tarifas aos consumidores, os quais são classificados
quanto ao nível de tensão e modalidade tarifária. Em sua Resolução Normativa no 414/2010,
ela estabelece as características gerais de fornecimento de energia elétrica, e enquadra os
consumidores industriais no Grupo A, conectados ao sistema elétrico em tensões igual ou
superior a 2,3 kV ou atendidas por redes elétricas subterrâneas, conforme apresentado na
Tabela 2.

32

TABELA 2 – Estrutura tarifária do Grupo A e subgrupos.
GRUPO A
Subgrupo A1
230 kV ou
mais

Subgrupo A2

Subgrupo A3

Subgrupo A4

88 a 138 kV

30 a 69 kV

2,3 a 25 kV

Subgrupo AS
Subterrâneo (Redes
elétricas subterrâneas)

Fonte: REN 414/2010. ANEEL.
A aplicação de tarifas pela concessionária deve considerar a classificação e as
subclasses dos consumidores em residencial (normal, baixa renda, indígena, quilombola,
baixa renda e multifamiliar), industrial, comercial (normal, transporte, serviço de
comunicação/telecomunicação, entidades filantrópicas, templos religiosos, administração
condominial, iluminação pública, controle de trânsito, outros serviços e outras atividades) e
rural (agropecuária rural, captação de água, irrigação, agropecuária urbana).

TABELA 3 – Estrutura tarifária do Grupo B e subgrupos.
GRUPO B – tensões abaixo de 2,3 kV
Subgrupo B1

Subgrupo B2

Subgrupo B3

Subgrupo B4

Residencial e

Rural, Cooperativa de

Demais classes

Iluminação

Residencial de

Eletrificação Rural e Serviço

Baixa Renda

Público de Irrigação

Pública

Fonte: REN 414/2010. ANEEL.
A Tabela 3 apresenta os consumidores do Grupo B, de acordo com o nível de tensão
correspondente, subgrupos, e a descrição dos tipos de consumidores e seus enquadramentos.
A Tabela 4 apresenta a aplicação ou não das diferentes tarifas de energia elétrica com
relação às diferentes modalidades tarifárias, considerando as parcelas de demanda de potência
ativa e do consumo de energia elétrica.
As modalidades tarifárias são duas, a convencional, que pode ser monômia ou
binômia, e a horária, que pode ser verde ou azul (ANEEL, 2010).
A tarifa convencional monômia é aplicada ao Grupo B, que não está no escopo deste
trabalho, e não considera as horas do dia, possuindo apenas uma única tarifa para o consumo
de energia elétrica (R$/kWh).
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TABELA 4 – Modalidades tarifárias para consumidores do Grupo A.

MODALIDADES

DEMANDA DE POTÊNCIA

CONSUMO DE ENERGIA

TARIFÁRIAS

ATIVA [kW]

ELÉTRICA [kWh]

CONVENCIONAL

MONÔMIA

Não se aplica

Única

BINÔMIA

Única

Única

HORÁRIA

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA [R$]

VERDE

Única

AZUL

Na ponta

Fora da ponta

Na ponta

Fora da ponta

Na ponta

Fora da ponta

Fonte: REN 414/2010. ANEEL.
A tarifa convencional binômia é aplicada ao Grupo A, que está no escopo desse
trabalho, e também não considera diferença nas horas de consumo do dia, possuindo duas
tarifas diferentes, uma para a demanda de potência (R$/kW), e outra para o consumo de
energia elétrica (R$/kWh).
A modalidade tarifária horária azul é aplicada ao Grupo A e é caracterizada por aplicar
tarifas diferenciadas para ambas as parcelas, de consumo de energia elétrica e de demanda de
potência, considerando diferença nas horas de consumo do dia. A modalidade tarifária horária
verde é aplicada ao Grupo A e é caracterizada por aplicar tarifas diferenciadas apenas para o
consumo de energia elétrica, considerando diferença nas horas de consumo do dia, assim
como uma tarifa única para a demanda de potência. Nem a tarifa azul, verde, ou a
convencional monômia estão no escopo deste trabalho.
As horas de ponta (ou de pico) representam as três horas consecutivas indicadas pelas
concessionárias, de maior consumo quando se considera sua curva de carga diária. Nesse
período onde há maior consumo, a tarifa aplicada é mais cara, o que, teoricamente, deveria
motivar os consumidores a reduzir sua demanda e consumo no período de ponta. As horas
fora de ponta são complementares às horas de ponta, e apresentam tarifas mais baratas
(ANEEL, 2010).

34

2.1.4 Faturamento e medição da demanda
O faturamento dos consumidores industriais pertencentes ao Grupo A cuja modalidade
tarifária seja a convencional possui ciclo geralmente mensal, durante o qual a concessionária
registra a demanda medida, que é o maior valor de demanda de potência ativa demandado da
rede elétrica e medida, porém integralizada em períodos consecutivos de 15 minutos, durante
o ciclo de faturamento (ANEEL, 2010).
A demanda faturada é o maior valor de potência ativa (em kW) comparada entre a
demanda medida e a contratada, sobre a qual será aplicada a tarifa normal, considerada para
fins de faturamento.
A demanda medida é comparada com a demanda contratada para que a tarifa de
demanda seja aplicada. No entanto, existem três regras claras com relação a esse faturamento,
conforme especificado na Tabela 5.
Como forma de tolerância, as indústrias ainda possuem uma faixa de 5% acima da
demanda contratada, chamada neste trabalho de gap, em que podem ultrapassar o valor
contratado sem serem penalizadas (ANEEL, 2010).

TABELA 5 – Regras de faturamento da demanda de consumidores industriais do Grupo A.
REGRAS DE FATURAMENTO DA PARCELA DE DEMANDA DE POTÊNCIA
SE

ENTÃO

DEMANDA MEDIDA < DEMANDA

A DEMANDA FATURADA SERÁ A

CONTRATADA

DEMANDA CONTRATADA

DEMANDA CONTRATADA < DEMANDA

A DEMANDA FATURADA SERÁ A

MEDIDA ≤ 1,05 x DEMANDA

DEMANDA MEDIDA

CONTRATADA

A DEMANDA FATURADA SERÁ A
DEMANDA MEDIDA > 1,05 x DEMANDA

DEMANDA MEDIDA + APLICAÇÃO

CONTRATADA

DE MULTA SOBRE A DEMANDA
ULTRAPASSADA

Fonte: Adaptado da REN 414/2010. ANEEL.
Quando há ultrapassagem, ou seja, quando a demanda medida ultrapassar o gap de 5%
da demanda contratada, será aplicada a tarifa normal sobre a demanda medida somada a uma
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parcela de ultrapassagem, que é duas vezes a tarifa normal multiplicada pela quantidade de
potência ultrapassada.
As equações de faturamento de tarifas aplicadas no modelo atual não contemplam as
penalidades por baixo fator de potência (menor que 0,92), mas que, apenas por uma questão
de delimitação do problema, não foram incorporadas ao escopo deste trabalho.
Com relação ao fator de potência, tanto as equações de faturamento de tarifas
aplicadas acima quanto às simulações realizadas neste trabalho, considera-se que o valor de
referência seja mantido, ou seja, entre 0,92 indutivo e capacitivo, e que não haja excedente de
reativo devido ao valor do fator de potência fora do valor de referência permitido (ANEEL,
2010).
Esta consideração foi feita, pois, quando é realizado o planejamento e gerenciamento
da energia numa indústria de forma adequada, não há ocorrências de penalidades por baixo
fator de potência, visto que também é resultado de uma manutenção eficiente e eficaz.
Portanto a inclusão de uma parcela de penalidade no modelo sairia do foco principal, que é a
análise da demanda contratada sob incertezas.
Para a visualização e melhor compreensão do modelo matemático que ocorre na
prática atualmente, e ratificando o que foi explicado com relação às parcelas de demanda e
consumo, apresentam-se, a seguir, as equações do modelo atual.

FE = FDPA + FEA

(10)

FDPA = DemFat x TDPA

(11)

DemFat = máx ( DemCont , DemMed )

(12)

FEA = EEAM x TE

(13)

Em que :
FE − fatura de energia [ R$]
FDPA − Fatura de Demanda de Potência Ativa [ R$]
FEA − Fatura de Energia Ativa [ R$]
DemFat − Demanda Faturável [kW ]
TDPA − Tarifa de Demanda de Potência Ativa [ R$ / kW ]
máx − valor máximo entre
DemCont − Demanda Contratada [kW ]
DemMed − Demanda Medida [kW ]
EEAM − Quantidade de Energia Elétrica Ativa Medida [kWh]
TE − Tarifa de Energia Elétrica [ R$ / kWh]
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As regras de faturamento aplicadas pela ANEEL (2010) deram subsídio ao modelo de
otimização empregado, o qual será apresentado no próximo capítulo.
As aplicações de tarifas monômias e binômias horosazonais aos consumidores
industriais dependem do consumo de energia registrado, do posto horário diário, do período
do ano e da demanda contratada pela indústria, e devem ser corretamente aplicadas para que
não exista cobrança inadequada e/ou sobrecarga ao consumidor, além de promover a
eficiência energética e o consumo racional de energia elétrica.
Cada consumidor deve conhecer a sua capacidade de potência, ou seja, sua
necessidade de energia demandada ou ainda de produção, o seu perfil de consumo, bem como
a sua curva de carga, diária e anual, a fim de escolher a opção de faturamento e a demanda
contratada ótima, minimizando os custos e desperdícios e maximizando a eficiência
energética (ELETROBRÁS, 2009).

2.2 Modelo de otimização
O conceito de otimização está relacionado aos métodos matemáticos e modelos
numéricos que podem ser obtidos a partir da busca e identificação da solução ótima em uma
variedade de alternativas possíveis, ou seja, a solução que otimiza os recursos sem
necessariamente explicitar e avaliar todas as possibilidades, e ainda podem ser classificadas
em técnicas de otimização global ou local, ou ainda determinar a combinação dos pesos das
funções objetivo (RENÓ, 2007).
Com a utilização de cálculos matemáticos e de redução de custos na execução dos
cálculos numéricos, a otimização utiliza os conceitos matemáticos para, juntamente com
programação de algoritmos lógicos e definidos, encontrar o(s) melhor(es) resultado(s)
utilizando sistemas computacionais para o processo iterativo.
A otimização é um processo onde se deseja encontrar o maior (maximizar) ou o menor
(minimizar) valor para uma determinada função chamada objetivo. Geralmente está associada
à variáveis que apresentam algum tipo de restrição, seja de igualdade, desigualdade ou
intervalares (máx., mín.), em seus conjunto de valores possíveis, através do qual se encontra o
valor ótimo que satisfaz as equações (RENÓ, 2007).
Um problema de otimização pode ser resolvido conforme o modelo de equações
matemáticas a seguir.
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MIN ou MAX f ( x )
 g i ( x )≤ 0 , para i =1,K, I

sujeito a : h j ( x )≥ 0 , para j =1,K, J

x ∈ S

(14)
(15)

Em que f , g i e h j são funções definidas no Rn, e S ⊂ R n , e x é um vetor com n
componentes (x1, ... , xn). A otimização é interpretada como sendo uma minimização ou
maximização da função objetivo principal f(x) através do cálculo do valor ótimo para xi, e que
satisfaçam todas as restrições (gi(x) e hj(x)). Existem problemas que não possuem restrições,
chamados de problemas com otimização irrestrita.
2.2.1 Modelos lineares e não lineares

Dado que a função objetivo e as restrições podem ser lineares ou não lineares, assim
também os métodos de otimização são divididos em programação linear e programação não
linear.
A programação linear é representada por um modelo onde a função objetivo e as
restrições são funções lineares, e a programação não linear são modelos onde a função
objetivo ou algumas das restrições podem ser funções não lineares, sendo estas últimas
representadas em dois grupos: métodos determinísticos e não determinísticos.
Pelo modelo determinístico é possível resolver uma solução ótima para cada um
cenário individualmente, enquanto que o modelo não determinístico considera o conjunto de
todos os cenários simultaneamente, podendo ter ou não probabilidades associadas às
ocorrências.
Como o cenário futuro não é conhecido, ou seja, é incerto, o modelo não
determinístico pode apresentar soluções muito mais adequadas do que o modelo
determinístico, mesmo que não seja a ótima.
Como os problemas resolvidos pela otimização são situações reais, tais como
demanda, consumo, custo, preço, produção, entre outros, que incorporam incertezas, e,
portanto devem ser tratadas por modelos que tratem incertezas, sendo o modelo de otimização
robusta empregado neste trabalho.
São reportadas três categorias de métodos para solução de problemas de otimização
(RENÓ, 2007). São os algoritmos determinísticos baseados em cálculos (Deterministic
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Optimization), e os algoritmos não determinísticos, sendo os algoritmos com estratégias
estocásticas (Random Strategies), e os algoritmos com técnicas enumerativas (Enumerative

Techniques) (CARSON; MARIA, 1997).
2.2.2 Modelos determinísticos

Um método é chamado determinístico quando todas as suas condições iniciais são
conhecidas e, a partir delas, o modelo, através de um processo previsível, sempre leva à
mesma solução (MEDEIROS; KRIPKA, 2012). Tecnicamente, são baseados em cálculos de
primeira e segunda ordem de derivadas ou de alguma aproximação das mesmas, conforme
exemplificado na Figura 3 (RENÓ, 2007).

FIGURA 3 – Rota descrita por um algoritmo de otimização global determinístico (RENÓ,
2007).

Como a quantidade de critérios utilizados neste trabalho é única, ou seja, a otimização
tem por objetivo minimizar ou maximizar apenas uma única função objetivo, resultando num
ponto ótimo, que é simplesmente um mínimo ou máximo.
Porém, ainda existem problemas de otimização multicritérios ou multiobjetivos, que
visam minimizar ou maximizar várias funções objetivo concomitantemente, sendo que todas
são consideradas para calcular a solução ótima do problema.
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2.2.3 Modelos estocásticos

Um método é chamado estocástico ou aleatório quando o início do processo não é
previsível, ou ainda, quando é simulado considerando a característica aleatória dos dados de
entrada (MEDEIROS; KRIPKA, 2012).
Nessas características, para cada simulação são gerados números aleatórios resultando
num trajeto diferente do otimizador para cada realização do cenário, por mais que o processo
seja iniciado em um mesmo ponto inicial, conforme exemplificado na Figura 4 (RENÓ,
2007).
Dependendo da complexidade do problema real envolvido, o mesmo pode requerer
que seja modelado por variáveis aleatórias, quer seja nas variáveis de decisão ou nos seus
parâmetros, conduzindo-o para um “Modelo de Otimização Estocástica”, que é baseado em
probabilidades.

FIGURA 4 – Rota descrita por um algoritmo de otimização global estocástico (RENÓ,
2007).
A otimização será robusta quando a variância da função objetivo for minimizada, ou
seja, a função objetivo será pouco afetada devido à variação aleatória nas variáveis de decisão
ou dos parâmetros do problema conforme apresentado a seguir (RENÓ, 2007).
2.2.4 Otimização robusta

Em se tratando da otimização robusta, alguns autores consideram-na uma alternativa
para quando não é possível garantir a viabilidade e a otimalidade em modelos determinísticos
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e modelos de otimização estocástica quando são considerados dados com incertezas nas
variáveis de entrada dos modelos (PAIVA; MORABITO, 2014).
Isto foi, de fato, testado e comprovado em um exemplo de teste disponível na NETLIB
(www.netlib.org), concluindo que em problemas de programação linear, a viabilidade da
solução ótima não é garantida quando existe uma “pequena” incerteza (<1%) nos dados
nominais (BEN-TAL; NEMIROVSKY, 2000).
É preciso diferenciar os conceitos de risco e incerteza, que referem, simultaneamente,
a situações onde o tomador de decisão pode atribuir probabilidades matemáticas aos eventos
aleatórios e, a situações onde não é possível atribuir tais probabilidades matemáticas aos
eventos aleatórios (ALEM; MORABITO, 2008).
A abordagem deste trabalho considera incertezas associadas aos dados de entrada do
modelo de otimização, e ainda apresenta alguns exemplos de metodologias que resolvem
problemas de otimização considerando incertezas (KNIGHT, 1921).
Por exemplo, a análise de sensibilidade, que é considerada um método reativo, é uma
análise pós-otimalidade e que avalia os efeitos das variações no problema nominal, além de
basear-se em uma solução do problema, não considerando situações de dados de entrada com
variações (MURVEY; VANDERBEI; ZENIOS, 1995).
Como exemplo de métodos proativos, tem-se a programação estocástica, a
programação dinâmica estocástica, e a otimização robusta. Na programação estocástica, se
aceita que a distribuição de probabilidade dos dados com incertezas pode ser conhecida ou
estimada, podendo se desdobrar ainda em modelos com dois estágios medidas de risco e
conjunto de incertezas , multiestágios, com restrições probabilísticas e modelos estocásticos
robustos (ALZUGUIR, 2014; ALEM, 2011).
Ainda existe o modelo de programação estocástica robusta que também considera
incertezas nos parâmetros de entrada, e que deve possuir cenários tratados e variáveis de
primeiro e segundo estágio determinadas (PAIVA; MORABITO, 2011; MULVEY;
VANDERBEI; ZENIOS, 1995).
Ainda outro modelo de programação estocástica robusta foi aplicado ao parâmetro de
eficiência global que considera incertezas, o qual também requer a definição de variáveis de
primeiro e segundo estágio, que determinam certo valor da eficiência global de conversão,
numa dada usina, num dado período, num dado cenário (PAIVA, 2009).
Na programação dinâmica estocástica também é requerido conhecer a distribuição de
probabilidade, além de modelar a incerteza como variáveis aleatórias, caracterizando-se como
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uma ferramenta de fácil aplicação, porém que é limitada a sistemas de pequeno porte, pois a
técnica é limitada pelo problema de dimensionalidade (RIBAS, 2008; CÔRTES, 2013).
Já a otimização robusta é um método que visa a uma solução viável do problema se a
incerteza das variáveis aleatórias ocorrer dentro de um conjunto convexo, e é proativa pois
indica soluções para situações de dados de entrada com variações (MURVEY; VANDERBEI;
ZENIOS, 1995).
Os modelos de otimização robusta são intolerantes à violação das restrições, além de
não ser necessário conhecer previamente as distribuições de probabilidade dos dados com
incerteza. Contudo, se as distribuições forem conhecidas, muito esforço será minimizado e
alguns parâmetros podem ser construídos (BEN-TAL; NEMIROVSKY, 1999).
Ainda fortalecendo a proposição de que a otimização robusta tem a característica de
ser imune às incertezas nos dados de entrada, outro pesquisador também realizou isto
intuitivamente bem antes, propondo um modelo de otimização linear que visa a uma solução
viável do problema para todas as realizações das variáveis sujeitas às incertezas dentro de um
conjunto convexo (SOYSTER, 1973).
Dentre outras características, a mais notável do seu modelo é que ele considera “o pior
caso” para a variável sujeita à incerteza, ou seja, no valor limite do intervalo de variação, o
que resulta numa mudança muito drástica, ou seja, penaliza muito a função objetivo
(SOYSTER, 1973).
2.2.5 Modelo de otimização robusta

A Pesquisa Operacional busca reproduzir os problemas do mundo real através dos
modelos, entretanto limita-se a situações que tendem a ser determinísticas para situações que
estão, intrinsicamente, associadas à incertezas ou a distribuições probabilísticas. Sendo,
portanto, a saída como a simplificação do problema, o que prejudica sua solução, mas ao
mesmo tempo, tornando-a viável (MULVEY; VANDERBEI; ZENIOS, 1995).
A otimização discreta robusta considera parâmetros que apresentam incertezas através
de cenários discretos, objetivando encontrar soluções que permaneçam próximas á solução
ótima em todos os cenários considerados, ou seja, independente de qual cenário ocorrer,
caracterizando uma abordagem de aversão ao risco por lidar com solução que sejam menos
afetadas pelos cenários possíveis (KOUVELIS; YU, 1997).
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A modelagem robusta gera soluções próximas ou totalmente viáveis, em todos os
cenários considerados (YU, 1997). A contrapartida robusta de um problema de otimização
linear é escrito, sem perda de generalidade, como:
Minimizar

cT x

Sujeito a

Ax ≤ b

(16)

∀ a1 ∈ U 1 , ... , a m ∈U m ,

(17)

onde ai representa os elementos da matriz de incertezas do conjunto com i-ésima
T

coluna e aceita valores incertos do conjunto Ui ⊆ R n . Então, a i x ≤ bi ∀ a i ∈U i , se e somente
T

se o max{ai ∈U i } ai x ≤ bi ∀ i. Isso é referido como um subproblema que deve ser resolvido

(BERTSIMAS; BROW; CARAMANIS, 2011).
Alguns pesquisadores provaram que a programação linear robusta é, por essência,
sempre tratável para a maioria dos conjuntos incertos de interesses práticos (BEN-TAL;
NEMIROVSKI, 1999). Contudo, nem sempre é possível garantir que o problema de
otimização seja linear.
Ainda na área da otimização robusta, muitos outros problemas do mundo real que
consideram incertezas são apresentados resumidamente, tais como: construção dos conjuntos
de incertezas, propriedades das soluções e a tratabilidade computacional de formulações
robustas, medidas de risco e conjunto de incertezas, restrições de chance robustas, otimização
robusta em problemas de programação estocástica e problemas de otimização robusta discreta
(ALEM, 2011).
2.2.6 A solução robusta da demanda contratada

No problema da demanda contratada analisada neste trabalho, voltado ao público de
indústrias com tarifas convencionais do subgrupo A4 caracterizados pela tarifa binômia,
foram empregados cenários com perfis de consumo diferentes, onde cada um terá um valor
ótimo de demanda a ser contratada. A decisão deve ser tomada para o horizonte mínimo
futuro de um ano.
Assim, a solução da contratação robusta de acordo com o conceito aplicado ao modelo
clássico de quantidade de pedido econômica, a abordagem robusta baseada na caracterização
de cenários dos dados de entrada, com a finalidade de descrever incertezas, objetiva encontrar
uma solução que permaneça próximo da solução ótima, ou seja, tenha um bom desempenho,
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em todos os cenários de dados de entrada de realizações, mesmo que a função objetivo seja
penalizada, ou seja, mesmo que não seja o valor ótimo global (YU, 1997).
É preferível ter uma solução viável, mesmo que seja penalizada, porém robusta à todos
os cenários empregados, ou seja, capaz de atender aos requisitos de todos os cenários, do que
ter um único valor ótimo e satisfazer a apenas um ou alguns cenários, e não todos (YU, 1997).
Como, neste trabalho, a função objetivo minimiza o valor de contrato de demanda, a
solução robusta será calculada a partir da maximização das soluções mínimas calculadas em
cada cenário, o que equivale, na prática, em considerar o pior caso de todos os cenários.
A aplicação do método max-min na demanda contratada levou uma solução viável,
porém, penalizada com relação à solução ótima. Será conduzida uma comparação entre a
performance da decisão robusta e a decisão pelo método determinístico.
Ainda para efeito de tradeoff entre a solução robusta e a alternativa viável, é possível
calcular o respectivo aumento (ou deterioração) da solução no valor da função objetivo,
através de uma expressão dos valores ótimos dos modelos robusto e nominal sendo
comparados para análise e ponderação por parte do tomador de decisão (ALEM, 2011).
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3 Material e metodologia empregada
Neste capítulo objetiva-se apresentar e explicar o motivo da utilização de todas as
informações relevantes aos recursos, métodos, atividades e critérios aplicados no trabalho,
principalmente com relação às simulações e os cenários.

3.1

Recursos e métodos
A Tabela 6 apresenta o conteúdo relacionado aos recursos e métodos utilizados e

aplicados ao longo do desenvolvimento do trabalho, para o alcance dos objetivos traçados.

TABELA 6 – Recursos e métodos aplicados aos objetivos.
OBJETIVOS MEIOS
1. Desenvolver
otimização

o

modelo

(função

de

objetivo,

variáveis de decisão e restrições)

RECURSOS

MÉTODO

Material didático publicado

Pesquisa bibliográfica

(livros, artigos, teses e
dissertações)

2. Identificar os principais cenários

Material didático publicado

Pesquisa explicatórias em

relevantes a serem testados, com

(livros, artigos, teses e

cenários;

dissertações);

Análise e pesquisa

Software de planilha eletrônica

aplicada

Planilha eletrônica;

Pesquisa explicatórias em

Material didático publicado

otimização robusta e

(livros, artigos, teses e

simulação;

dissertações)

Análise e pesquisa

simulação

de

valores

aleatórios

obedecendo a restrições de variância
3. Testar

o

modelo nos

vários

conjuntos de dados nos diversos
cenários

incertos

variância

e

(linearidade,

tendência),

com

simulação da demanda medida futura
4. Analisar

as

simulações

com

aplicada
Planilha eletrônica

incerteza em cada cenário
5. Tomar a decisão ótima e robusta
considerando os cenários

Análise e pesquisa
aplicada.

Planilha eletrônica

Pesquisa explicatórias em
análise de decisão;
Análise e pesquisa
aplicada;
Pesquisa descritiva
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3.2 Simulação
O recurso da simulação foi aplicado devido a um fator principal, que é o de considerar
vários cenários para um período definido de contratação futura, e, consequentemente, por não
possuir os dados futuros.
Ainda que houvesse dados reais de faturas de energia elétrica, a simulação ainda seria
necessária, pois o fato de possuir o histórico não garante a viabilidade da ocorrência de uma
situação planejada. O histórico ajuda a classificar e analisar o perfil de consumo no período
passado, ou quanto poderia ter sido economizado se houvesse determinada alteração em
algum mês específico da amostra.
Porém, ainda assim, seria necessário simular vários cenários a fim de que a
metodologia da otimização robusta fosse aplicada corretamente, no que diz respeito a retornar
uma condição viável, que talvez não seja a ótima, porém, a que satisfaça ao maior número de
cenários possíveis, e isso, foi realizado.
O software utilizado para a manipulação das planilhas eletrônicas foi o Microsoft
Excel 2010®, do Windows®.
A variável simulada foi a demanda medida futura.
3.2.1 Números aleatórios

Por se tratar de um método simulado, os dados utilizados precisavam ser gerados sem
viés, apenas obedecendo aos critérios empregados. Por esse motivo, foram gerados via
software, os dados segundo os critérios de linearidade, variância e tendência que serão
explicados posteriormente.
3.2.2 Demonstração da planilha de otimização

Apenas para efeitos didáticos, a Figura 5 apresenta uma parte do otimizador
desenvolvido, cujo objetivo é encontrar o menor valor possível de demanda contratada, de
forma a atender cada realização, em cada cenário, a partir dos números gerados
aleatoriamente.
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MÊS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MEDIDO
202,85
203,41
205,94
206,75
207,08
208,35
208,41
209,32
211,08
213,11
215,65
216,17
CONTRATADO
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
TARIFA
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
MAX(MEDIDO,CONTRATADO)
206
206
206
207
207
208
208
209
211
213
216
216
GAP
-3,14608043 -2,59035632 -0,06428516 0,746924042 1,079498599 2,348485501 2,410953758 3,315151671 5,0775054 7,113216428 9,653744684 10,17392723
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO
3.225,96
3.225,96
3.225,96
3.237,66
3.242,86
3.262,74
3.263,72
3.277,88
3.305,47
3.337,35
3.377,14
3.385,28
220,00

CONTRATADO
F.O.

206
39.367,98

RESTR. CONTRATADO MÍN
RESTR. CONTRATADO MÁX

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

30
300

VALOR P. DETERMINÍSTICO =

205

VALOR P. OTIM. ROBUSTO =

200

215,00

210,00
Série2
Série3

205,00

200,00

195,00
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JAN
199
200
200
200
201
201
200
201
200
200

FEV
199
199
201
201
201
203
199
202
200
200

MAR
200
201
202
202
202
202
200
202
201
201

ABR
200
201
204
204
202
203
200
203
201
203

2

3

4

5

6

7

SIMULAÇÕES DA DEMANDA MEDIDA PARA O ANO SEGUINTE
MAI
JUN
JUL
AGO
203
202
204
207
203
205
207
208
205
206
206
206
205
206
206
206
203
204
204
206
203
204
204
206
199
201
200
200
202
202
202
202
200
200
200
200
204
205
204
204

8

SET
207
209
206
207
207
206
201
203
199
204

9

10

OUT
208
208
205
209
209
207
201
203
199
205

11

12

NOV
209
207
205
209
209
208
202
202
199
205

DEZ
207
206
206
208
209
207
202
203
199
206

39.103,02
1.656.293,53
F.O. 196
40.069,75
40.534,39
39.000,42
41.081,95
40.376,16
39.817,40
37.640,00
38.013,14
37.537,94
38.523,20

FIGURA 5 – Exemplo da planilha utilizada com uma parte da otimização.
Na planilha utilizada, o otimizador recebe os dados de demanda medida futura,
gerados aleatoriamente via simulação, com o objetivo de minimizar o custo anual com fatura
de energia elétrica para os próximos doze meses, encontrando um valor ótimo (ou um
intervalo de valores ótimos) para cada cenário, com cinquenta realizações.

3.3 Cenários empregados
A idealização de cenários não é uma atividade preditiva, mas uma forma de estimular
e exercitar a criação de situações futuras possíveis e consistentes, levantando as condições da
rota a partir da situação presente, e a cada potencial cenário futuro, elucidando os principais
fatores para as decisões estratégicas a serem tomadas (WRIGHT; SPERS, 2006).
O método de cenários é discutido com larga propriedade, considerando,
principalmente, os conceitos relacionados à aplicação sistemática do cenário, como um
processo de tomada de decisão, usado como uma alternativa estratégica para criar caminhos
possíveis (ASSIS, 2014).
Apresenta também um histórico da aplicação do método de cenários desde a década de
60, onde foi iniciada sua utilização e desde então tem sido aplicada com o propósito de focar
no que é realmente importante, crucial e determinante num processo de tomada de decisão,
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auxiliando o decisor através da consideração destes itens, principalmente quando há
incertezas associadas (ASSIS, 2014).
Contudo sua principal contribuição em sua descrição teórica, e que é também aplicada
neste trabalho, é de que a metodologia de concepção de cenários auxilia na criação de
estratégias e investimentos ao maximizar a robustez de uma decisão que foi tomada onde
houve o cuidado de estudar, levantar e analisar a viabilidade das situações mais relevantes, de
forma estratégica (ASSIS, 2014).
Por isso, a utilização dos cenários neste trabalho igualmente objetiva fortalecer a
tomada de decisão imersa em incertezas, que, inicialmente, seja viável, mesmo que sua função
objetivo seja penalizada, mas que contemple todos os cenários empregados.
Foram traçados sete cenários com dois principais objetivos. Primeiro, de representar
estatisticamente a maior quantidade de indústrias possíveis em cada cenário, e, segundo, de
utilizar os cenários para testar o modelo, visto que possuem características distintas e,
portanto irão requerer análise acurada entre os fatores que se relacionam.
Cada cenário corresponde a um perfil de consumidor, ou seja, está associado ao
comportamento de consumo e à intensidade de carregamento elétrico que cada indústria se
planeja.
O critério para se escolher a quantidade e as características dos cenários foi a de
considerar condições médias, ou seja, foram descartadas os extremos de consumo excessivo
com variância muito alta (acima de 20%) ou situações de fábricas sem consumo, que
apresentaria variância muito baixa (ou próxima de 0%), porém sem quantidade de demanda a
ser contratada. Estas situações extremas representam, na prática, uma amostra ínfima da
população.
Os cenários não contemplam todas as situações possíveis, contudo são representativos
da maioria dos consumidores. Porém o objetivo principal do trabalho é provar a hipótese de
que é possível chegar a um valor robusto, considerando incertezas, onde para isso, foi
aplicado o método de cenários.
Os cenários foram utilizados como uma forma de testar o modelo empregado, pois
através da consideração das condições presentes em cada cenário é que será tomada a decisão
robusta, se ela de fato for possível de calcular, por isso o dimensionamento da quantidade
ótima de cenários também deve ser estudada por um método apropriado, pois influencia
diretamente no resultado robusto.
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3.4

Modelo empregado
O modelo de otimização robusta aplicado ao problema da demanda contratada é então

descrito como:

Minimizar

12

z =

∑ [T

DPA

. xi + GAP.TDU . yi ]

(18)

i =1

Sujeito a:
DemFat = xi = máx (DEM MEDIDA , DEM CONTRATADA )

(19)

GAP = DEM MEDIDA − DEM CONTRATADA

(20)

0, para DEM MEDIDA ≤ DEM CONTRATADA ;

yi = 0, para 0 < DEM MEDIDA ≤ 1,05. DEM CONTRATADA ;
1, para DEM
MEDIDA > 1,05. DEM CONTRATADA ;

yi = [0 ou 1] → binário

(21)

DEM CONTRATADA ≥ 30 kW

Limite de demanda inf erior

(25)

DEM CONTRATADA ≤ 300 kW

Limite de demanda sup erior

(26)

Em que:

(22)
(23)
(24)

TDPA = Tarifa mensal da Demanda de Potência Ativa contratada, em R$/kW;
TDU = Tarifa mensal de Demanda de Ultrapassagem, em R$/kW;
DemFat = Demanda Faturada, em kW;
DEMMEDIDA = Demanda Medida, em kW;
DEMCONTRATADA = Demanda de Potência Ativa Contratada, em kW;
GAP = variável auxiliar que indica a diferença entre a Demanda Medida e a
Demanda Contratada, em kW;
yi = variável binária para cobrança de multa por ultrapassagem (0 ou 1).

A variável xi do modelo equivale ao valor máximo entre a demanda medida e a
demanda contratada. A demanda medida é a variável simulada e apresenta dados com relação
ao período de contrato futuro, por isso é chamada de demanda medida futura. A demanda
contratada teve seu valor fixado em 200 kW, simulando a condição de uma indústria que já
possui um contrato desse valor com a concessionária.
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A demanda faturada, conforme apresentado no modelo atual regulamentado, é igual ao
maior valor compreendido entre a demanda medida futura e a demanda contratada (ANEEL,
2010).
A variável GAP, inserida pelo modelo empregado, equivale à diferença entre a
demanda medida futura e a demanda contratada, e corresponde ao intervalo de tolerância de
até 5% acima da demanda contratada, que a indústria pode consumir sem ser penalizada com
multas por ultrapassagem.
Por este mesmo motivo, as Equações 22 e 23 trazem o coeficiente de 1,05 x
DEMCONTRATADA, pois corresponde à tolerância máxima de consumo instantâneo de potência
ativa permitida pela concessionária acima da demanda contratada, sem a imposição da multa
por ultrapassagem.
A variável yi é a variável binária responsável por inserir a parcela de multa por
ultrapassagem no modelo, sendo inserida pela variável GAP, onde, a partir das regras de
faturamento, resulta nos valores possíveis para a variável binária conforme Tabela 7.

TABELA 7 – Conclusões se-então a partir das regras da concessionária.
SE
GAP ≤ 0
0 < GAP ≤ 0,05 . DEMCONTRATADA
GAP > 0,05 . DEMCONTRATADA

ENTÃO
yi = 0
yi = 1

A tarifa mensal de demanda de potência ativa contratada é de R$/kW 15,66, e a tarifa
de demanda de ultrapassagem é de R$/kW 31,32 (duas vezes a tarifa da demanda contratada).
Estes valores de tarifas são publicados pela concessionária no estado do Amazonas, e diferem
para cada estado.
A Equação 18 da função objetivo apresenta duas parcelas, sendo a primeira a tarifa de
demanda contratada, que é aplicada à demanda faturada, que por sua vez corresponde ao
maior valor registrado entre a demanda contratada e a demanda medida. Isso ocorre porque a
indústria paga pelo valor de demanda contratada, mesmo que não consuma o montante
contratado. Neste caso, a demanda medida será menor que a demanda contratada.
Porém, se a demanda medida for maior que a demanda contratada, tem-se uma faixa
de até 5% de tolerância, em que a indústria pode consumir sem ser penalizada com multas por
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ultrapassagem. Sendo assim, o valor medido deve ser tarifado com a tarifa da demanda
contratada (ANEEL, 2010).
E, finalmente, se a demanda medida for maior que a demanda contratada a partir de
5%, há cobrança de multa e a tarifa aplicada é a tarifa de ultrapassagem, que equivale a duas
vezes a tarifa de demanda contratada (ANEEL, 2010).
Na segunda parcela da Equação 18 da função objetivo, foi inserido um operador
binário para adicionar a parte referente à multa (penalidade), sobre a qual incide a tarifa de
ultrapassagem. O valor da variável binária será 0 quando a demanda medida for menor que a
demanda contratada, ou ainda, quando a demanda medida for maior que a demanda contratada
num limite de até 1,05%. A variável binária apenas assume o valor 1 quando a demanda
medida for maior que a demanda contratada a partir de 1,05%.
Os valores da demanda medida (DEMMEDIDA) na primeira parcela da função objetivo
foram simulados e divididos em cenários, conforme será apresentado posteriormente. O valor
de demanda contratada é exatamente a variável de decisão do modelo, cuja função objetivo é
minimizar o somatório do custo anual com contrato de demanda de potência ativa de um
consumidor industrial, para os cenários simulados.
As restrições do modelo são o limite inferior de demanda contratada igual a 30 kW e o
limite superior igual a 300 kW. A variável yi assume apenas os valores 0 ou 1. Para finalizar,
é possível aplicar o tempo que quiser no modelo de contrato, sendo o período mínimo
requerido de um ano para esta aplicação.

3.5 Critérios para classificação dos cenários empregados
A variável de demanda medida na primeira parcela da função objetivo é uma variável
de entrada e precisa ser fornecida. Como não existe medição para o tempo futuro, a solução
encontrada foi de simular estes valores, e devido às incertezas sobre o comportamento futuro
da demanda de energia, considerar cenários viáveis.
Salienta-se que os cenários não são exaustivos e, portanto, não representam a
totalidade da população, sendo, uma amostra relevante que representa a maioria do
comportamento das demandas industriais.
Foram considerados três critérios para a proposição das realizações (curvas simuladas)
dos cenários: a linearidade (curva linear ou não linear), a variância (baixa, média e alta) e a
tendência das curvas (crescente, decrescente e constante).
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Os três critérios empregados classificaram três grupos, a saber, cenários com
crescimento e baixa variância, cenários sem crescimento e cenários com crescimento e alta
variância. Ao final, foram gerados sete cenários, que foram agrupados conforme os critérios
empregados, conforme apresentado na Figura 6.

FIGURA 6 – Desmembramento dos cenários e suas características.

No primeiro grupo estão os cenários com crescimento e baixa variância, e contêm três
cenários, C1, C2 e C3, os quais são caracterizados por apresentar realizações quanto à
linearidade, fortemente lineares; quanto à variância, todas com baixa variância; e, quanto à
tendência, crescente. Neste perfil, o consumo de energia é equilibrado e crescente,
apresentando uma variação previsível.
No segundo grupo estão os cenários sem crescimento apresentam, e contêm dois
cenários, C4 e C5, os quais são caracterizados por apresentar realizações quanto à linearidade,
fracamente lineares; quanto à variabilidade, apresenta o Cenário 4 com baixa variância, e o
Cenário 5 com alta variância; e, quanto à tendência, constante, ou seja, sem crescimento nem
decrescimento. No perfil sem crescimento, o consumo de energia é estagnado e por isso não
modifica sua capacidade instalada ao longo do ano, possuindo processos diversos, ou ainda,
sazonais.
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No terceiro grupo estão os cenários com crescimento e alta variância apresentam dois
cenários, C6 e C7, os quais são caracterizados por apresentar realizações quanto à linearidade,
fracamente lineares, e em algumas realizações até mesmo curvas; quanto à variância, todas
com alta variância; e, quanto à tendência, um cenário com realizações crescentes (C6) e outro
com decrescentes (C7). Neste perfil, o consumo de energia apresenta alta variabilidade e
imprevisibilidade ao longo do ano.
A variância é um critério geral, por meio do qual é possível classificar todos os tipos
de consumidores. A partir da variância, chega-se ao desvio padrão que é a medida da
dispersão de uma distribuição com relação à média.
Com isso, quanto maior for o desvio padrão, mais heterogênea será a distribuição, o
que implica em maior dispersão em torno da média. A partir do desvio padrão, chega-se no
coeficiente de variação, que é estimado dividindo-se o desvio padrão pela média.
Os critérios empregados são aplicáveis a qualquer consumidor industrial, que pode ter
seu histórico de consumo classificado quanto aos critérios supracitados. Os cenários
empregados desprezam a necessidade de histórico de consumo ou qualquer dado inicial. O
modelo foi idealizado sem viés de curva de carga de nenhum consumidor.
Cada cenário possui 50 realizações simuladas de demanda medida para o período
futuro de um ano, para cada um dos sete cenários empregados, indicando alternativas
possíveis para cada perfil de consumo.
Os dados simulados pressupõem uma demanda contratada atual de 200 kW, ou, pelo
menos, admite-se este valor como sendo correspondente à carga instalada da indústria. Este é
o motivo pelo qual os dados estão variando em torno deste valor de referência nas simulação.
Este valor foi escolhido aleatoriamente, e serve apenas como referência, portanto,
poderia ter sido qualquer outro valor. A variabilidade dos dados com relação ao valor de
referência é determinada pela variância, que foi um dos critérios utilizados para classificação
dos cenários.

3.6 Gráficos dos cenários
Os gráficos apresentados nas Figuras de 7 a 13 apresentam todas as realizações de
cada cenário, para o período futuro de janeiro a dezembro, com curvas simuladas da demanda
medida futura para perfis industriais diferentes, para que, a partir delas, seja calculado o valor

53

ótimo de cada cenário. A partir dos valores ótimos dos cenários será encontrada a solução
robusta, para então, ser comparada com a solução encontrada pelo método determinístico.
O Cenário 1 apresentado na Figura 7 mostra a taxa de crescimento média de 3% ao
longo do ano, baixa variância, com média de 0,3% para todas as realizações, e, como
principal característica, o comportamento linear.
A reta limitante inferior inicia no ponto 200 e termina no ponto 206 kW. A reta
limitante superior inicia no ponto 201 e termina no ponto 207 kW. Todas as cinquenta
realizações possuem as mesmas características dos critérios especificados para este cenário, e
estão contidas nestes intervalos.

FIGURA 7 – Gráfico relativo ao Cenário 1.

O Cenário 2 apresentado na Figura 8 mostra a taxa de crescimento média de 5%,
sendo maior do que em C1, baixa variância, com média de 0,5% para todas as realizações, e,
comportamento também linear.
A reta limitante inferior termina no ponto 209 kW, e a reta limitante superior termina
no ponto 211 kW. Todas as realizações iniciam no ponto 201 kW. Todas as cinquenta
realizações possuem as mesmas características dos critérios especificados para este cenário, e
estão contidas nestes intervalos.
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FIGURA 8 – Gráfico relativo ao Cenário 2.
O Cenário 3 apresentado na Figura 9 mostra a taxa de crescimento média de 8%,
sendo maior do que em C1 e C2, baixa variância, sendo maior que C1 e C2, com média de
0,8% para todas as realizações, e, comportamento também linear. A reta limitante inferior
inicia no ponto 201 e termina no ponto 215 kW.

FIGURA 9 – Gráfico relativo ao Cenário 3.

A reta limitante superior inicia no ponto 202 e termina no ponto 218 kW. Todas as
cinquenta realizações possuem as mesmas características dos critérios especificados para este
cenário, e estão contidas nestes intervalos.
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O Cenário 4 apresentado na Figura 10 mostra os dados médios, com consumo
constante e sem crescimento, baixa variância, com média de 1%, porém todas as realizações
são não lineares. A curva limitante inferior inicia no ponto 200 e termina no ponto 199 kW.

FIGURA 10 – Gráfico relativo ao Cenário 4.

A curva limitante superior inicia no ponto 200 e termina no ponto 201 kW. Todas as
cinquenta realizações possuem estas mesmas características, e estão contidas nestes
intervalos.
O Cenário 5 apresentado na Figura 11 possui as mesmas características do Cenário 4,
com dados médios, consumo constante e sem crescimento. Porém, apresenta alta variância,
com média de 5%, e todas as realizações não lineares, ou seja, possuindo curvas com uma
amplitude maior de ocorrência do dado, o que pode ser percebido através das curvas
limitantes.
A curva limitante inferior inicia no ponto 198 e termina no ponto 193 kW. A curva
limitante superior inicia em 202 e termina no ponto 210 kW. Todas as cinquenta realizações
possuem estas características, e estão contidas nestes intervalos.
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FIGURA 11 – Gráfico relativo ao Cenário 5.

O Cenário 6 apresentado na Figura 12 mostra a taxa de crescimento média de 3% e
alta variância, com média de 5% para todas as realizações não lineares. A curva limitante
inferior inicia e termina no ponto de 199 kW.

FIGURA 12 – Gráfico relativo ao Cenário 6.

A curva limitante superior inicia no ponto 203 e termina no ponto 216 kW. Todas as
50 realizações possuem as mesmas características dos critérios especificados para este
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cenário, e estão contidas nestes intervalos, onde também se percebe a tendência crescente dos
dados.
O Cenário 7 apresentado na Figura 13 mostra a taxa de decrescimento média de 3% e
alta variância, sendo média de 5% para todas as realizações não lineares. A curva limitante
inferior inicia no ponto 197 e termina no ponto 187 kW.
A curva limitante superior inicia no ponto 202 e termina no ponto 204 kW. Todas as
cinquenta realizações possuem estas características, e estão contidas nestes intervalos, onde
também se percebe a tendência decrescente dos dados.

FIGURA 13 – Gráfico relativo ao Cenário 7.

3.7 O modelo determinístico
Conforme já mencionado, o modelo determinístico visa, através de um processo
previsível, realizar algum tipo de cálculo a fim de tentar encontrar o valor ótimo de
contratação, sempre resultando na mesma solução.
O método aplicado no modelo determinístico, e que ocorre na prática, por muitas
empresas do pólo, consiste em registrar a demanda medida num ciclo anual, por exemplo, e
contratar 95% do valor de demanda máxima medida no histórico, conforme a Equação 27.
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DEM CONTRATADA = 0,95 x máx[ DEM MEDIDA ]
Em que:

(27)

DEMCONTRATADA = demanda a ser contratada, em kW;
DEMMEDIDA = demanda medida no ciclo, em kW;

Na prática, quanto há recursos (humanos, técnicos ou ainda financeiros) para realizar
previsões ou estudos sobre qual a demanda de potência a ser contratada, muitas decisões são
tomadas somente retirando 5% do valor máximo medido no passado, ou ainda, previsto num
determinado ciclo.
Esse valor corresponde ao gap de tolerância, conforme mencionado no modelo de
otimização, dado por parte da concessionária ao consumidor, sem incorrer no pagamento de
penalidades por ultrapassagem.

3.8 Sequência de passos da análise
O primeiro passo foi de identificar a solução apresentada pelo modelo determinístico
para todos os cenários, que é o que se verifica na operação prática da maioria das indústrias, o
qual foi apresentado no item anterior. Ainda neste passo, a solução determinística deve ser
aplicada a todos os cenários para que sejam obtidas as funções objetivo de cada cenário
aplicado ao valor de 190 kW.
O segundo passo foi identificar a solução do modelo de otimização modelado de
acordo com os padrões da ANEEL (2010) para cada cenário. Ao inicializar o otimizador com
os dados aleatórios, porém definidos através dos critérios, cada cenário resultou uma solução
ótima, que corresponde ao menor valor de demanda contratada que minimiza o custo anual
com energia elétrica.
O terceiro passo foi encontrar a solução robusta, que necessita conhecer qual o
resultado ótimo em cada cenário, para então aplicar a definição da heurística robusta e
encontrar a solução robusta, que é a solução viável, que considera todos os cenários
empregados, sendo a melhor solução para o conjunto e não apenas para um único cenário.
Finalmente, o quarto passo foi comparar e discutir os resultados, os quais serão
apresentados no próximo capítulo.
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4 Resultados e discussão

Nessa seção são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do método
heurístico com otimização robusta na contratação de demanda, e, em seguida, será conduzida
uma comparação desse resultado com o modelo determinístico apresentado, a fim de elucidar
vantagens e desvantagens do método heurístico empregado, em relação ao que ocorre na
prática.

4.1 Resultado do modelo determinístico
Como neste trabalho o valor da demanda contratada foi fixado em 200 kW em todos
os cenários, simulando a situação de um consumidor que já possui um contrato prévio com a
concessionária, esse valor será considerado o valor da demanda máxima medida num ciclo
anual, e, portanto, o modelo determinístico irá apontar para a solução de:
DEM CONTRATADA = 0,95 x 200 = 190 kW

(28)

Assim, o valor determinístico calculado de 190 kW serve como base de comparação
para todos os cenários. Esta solução foi aplicada nas funções objetivo de cada cenário de
dados, a fim de que fossem calculados os custos anuais que correspondem a esse valor.

4.2 Resultado do modelo de otimização em cada cenário
A primeira parte da aplicação do modelo de otimização empregado consiste em
minimizar o custo anual com a fatura de energia, considerando apenas a demanda contratada e
as penalidades por ultrapassagem, sendo encontrada a solução ótima em cada cenário, e seus
respectivos resultados quanto à função objetivo.
Ao desenvolver o modelo de otimização, a função objetivo descreveu, em cada
cenário, uma curva, cujas características assemelham-se a uma parábola convexa, com os
resultados dos custos anuais possíveis sendo minimizado, em pelo menos um ponto, a partir
dos valores de demanda contratada, conforme apresentado na Figura 14.
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Ainda na Figura 14, devido às curvas apresentarem concavidade para cima, podem ser
constatados os pontos de mínimo em cada curva, que representam os resultados das funções
objetivos para cada cenário de dados, sendo que, há pelo menos, um ponto que minimize a
função objetivo.
As curvas descrevem o comportamento da função objetivo, custo anual com energia
elétrica [R$], para cada cenário, de acordo com a variável central deste trabalho, a demanda
contratada [kW], a qual foi otimizada e minimizou, de fato, a função objetivo em cada caso.

FIGURA 14 – Gráfico de mínimos de cada cenário.

A Tabela 8 apresenta as soluções da aplicação da otimização modelada de acordo com
os requisitos da ANEEL (2010), e inicializada com os dados simulados aleatoriamente,
resultando na demanda contratada ótima, seguindo os critérios especificados em cada cenário.
Observa-se, ainda que, a coluna de custo anual corresponde à função objetivo, no ponto de
mínimo da demanda contratada ótima, das curvas plotadas na Figura 14.
Observa-se, pela Tabela 8, que os Cenários 1 e 4 apresentam, não apenas um único
valor que minimiza a função objetivo, mas um intervalo ótimo, sendo que cada um dos
valores inseridos no intervalo corresponde ao mesmo valor de custo anual, o que caracteriza
não um ponto ótimo, mas um conjunto de soluções ótimas no intervalo viável, conforme
percebido na Figura 14.
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TABELA 8 – Demanda ótima calculado pelo modelo de otimização em cada cenário.
CUSTO ANUAL PELO MODELO DE OTIMIZAÇÃO
DEMANDA
CENÁRIOS

CONTRATADA

CUSTO ANUAL (R$)

ÓTIMA (kW)

CENÁRIO 1

197 a 200

38.195,98

CENÁRIO 2

201

38.603,88

CENÁRIO 3

207

39.450,69

CENÁRIO 4

193 a 198

37.569,24

CENÁRIO 5

197

37.666,17

CENÁRIO 6

200

38.303,82

CENÁRIO 7

193

37.076,76

Para o Cenário 1, os valores de demanda de 197 a 200 kW minimizam o custo anual
para R$ 38.3195,98, assim como os valores de 193 a 198 kW para R$ 37.569,24, no cenário
4. Os Cenários 2, 3, 5, 6 e 7 possuem apenas um valor ótimo de demanda contratada que
minimiza os respectivos custos anuais.

4.3 Solução da otimização robusta
A segunda parte da aplicação do modelo consiste em identificar a solução robusta, em
meio aos pontos de mínimo encontrados. Em cada cenário a função objetivo foi minimizada e
a solução ótima foi encontrada.
Porém, a determinação da solução robusta deve ser independente de qualquer cenário
que ocorra no futuro, e, portanto, aponta para o máximo dos mínimos encontrados em cada
cenário.
DEM CONTRATADA (robusta) = máx .[mín . ( S i )]

(29)

DEM CONTRATADA (robusta) = máx .{[197,200]; [201]; [207]; [193,198]; [197]; [200]; [193]}

(30)

DEM CONTRATADA (robusta) = 207 kW

(31)

Em que:

DEMCONTRATADA (robusta) = demanda contratada robusta, em kW;
Si = cenários empregados.
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Isso corresponde à solução de pior caso, que contempla, assim, a melhor solução
global, para todos os cenários empregados, conforme demonstrado nas Equações 29 a 31.
Assim, a identificação da demanda contratada robusta garante o maior de todos os mínimos
encontrados em todos os cenários, que corresponde ao máximo-mínimo global.

4.4 Comparação dos resultados dos modelos
A Tabela 9 apresenta a solução encontrada com o modelo determinístico aplicado a
todos os cenários com os respectivos resultados das funções objetivo, comparado com a
solução robusta calculada, assim como os respectivos resultados aplicados às funções
objetivo.
A comparação entre os custos anuais resultou na coluna de redução de custo, que
calcula quanto a solução robusta reduziu no custo anual comparado ao método determinístico,
a partir da tomada de decisão robusta, e, por último, o comparativo percentual.
TABELA 9 – Redução de custo e percentual entre os modelos, em cada cenário.

CENÁRIOS

MODELO

MODELO HEURÍSTICO

DETERMINÍSTICO

ROBUSTO

DEMANDA

CUSTO

DEMANDA

CUSTO

REDUÇÃO

CONTRATADA

ANUAL

CONTRATADA

ANUAL

DE CUSTO

(kW)

(R$)

(kW)

(R$)

(R$)

PERCENTUAL (%)

CENÁRIO 1

43.178,34

38.899,44

4.278,90

9,91

CENÁRIO 2

44.392,94

39.010,62

5.382,32

12,12

CENÁRIO 3

46.201,33

39.450,69

6.750,64

14,61

38.899,44

1.873,26

4,59

CENÁRIO 4

190

40.772,70

207

CENÁRIO 5

40.432,50

38.901,79

1.530,71

3,79

CENÁRIO 6

43.145,20

38.935,43

4.209,77

9,76

CENÁRIO 7

37.728,29

38.899,44

-1.171,15

-3,10

A partir da Tabela 9, pode-se verificar que, com exceção do Cenário 7, os demais
apresentaram redução de custo considerável, alcançando até próximo de 15% de melhoria, se
comparados ao modelo determinístico. Em contrapartida, o Cenário 7 foi a única situação em
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que a solução pelo modelo determinístico calculado foi melhor do que

a solução pela

otimização robusta.
Pode-se concluir que, dos Cenários 1 ao 6, ao contratar mais demanda é possível
reduzir custo, apesar de o modelo propor que o aumento de demanda é linearmente
proporcional ao custo total.
O inverso ocorre no Cenário 7, onde ao contratar uma demanda maior, o custo
aumenta também, obedecendo ao que já foi previsto no modelo.
As diferenças de custos e percentuais foram muito expressivas, sendo o valor máximo
quase de 15%. Como todo gasto desnecessário é desperdício, os mesmos precisam ser
reduzidos, ainda mais sendo aplicado em larga escala, passando a ganhar maior relevância.

FIGURA 15 – Gráfico com diferença visual entre a solução determinística e solução
heurística robusta.

A Figura 15 apresenta as curvas plotadas a partir do modelo heurístico de otimização.
Cada curva corresponde à função objetivo que é o Custo Anual, em R$, respectivamente, para
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cada cenário, apresentando um comportamento característico ao longo dos valores possível de
demanda contratada, em kW.
Os valores ótimos são diferentes entre os cenários, os quais possuem um perfil
baseado nos critérios já mencionados, e finalmente resultam em custos anuais diferentes. As
curvas foram plotadas a partir do modelo de otimização apresentando os seus respectivos
pontos de mínimos, que correspondem aos pontos que minimizam cada uma das funções.
Ainda na Figura 15, observa-se no Cenário 3, que a solução robusta equivale à solução
ótima, já que este cenário é que apresenta o pior caso, o a solução robusta aponta para o pior
caso também.
Ressalta-se que, no caso dos Cenários 1 e 4, as curvas descritas pelas funções objetivo
apresentam não apenas um único ponto ótimo, mas sim um “intervalos de pontos ótimos” que
igualmente satisfazem a minimização, resultando no mesmo custo anual.

4.5 Considerações finais
Após analisados os resultados, conclui-se, principalmente que, a otimalidade é
garantida na primeira parte da aplicação do modelo, onde os pontos mínimos para a demanda
contratada são calculados a partir do otimizador, modelado de acordo com os padrões da
agência nacional, e apresentados na Tabela 8 (à exceção das penalidades por fator de
potência, e, consequentemente, do consumo excedente de reativos), e são, igualmente,
identificados os resultados correspondentes da função objetivo Custo Anual, em cada cenário.
Contudo, na segunda parte do modelo, a partir de quando o valor robusto é calculado,
a função objetivo sofre penalidades, e seu valor aumenta bastante, na contramão do objetivo
que é minimizá-la. Isso ocorre pela definição da própria robustez, que considera o pior caso
dos cenários, e acaba penalizando a função objetivo, em virtude de considerar todos os
cenários empregados.
Esta ponderação converge a um problema anterior: a criação de cenários. Conforme já
mencionado, o valor robusto considera o pior caso dos cenários, e, portanto, se os cenários
não foram corretamente construídos, o valor final pode sofrer viés ou algum tipo de
interferência que possa mascarar o resultado final.
Finalmente, observam-se duas desvantagens principais na aplicação da heurística
robusta. A primeira é a consideração dos cenários de forma correta, pois conforme
demonstrado, a heurística robusta considera sempre o pior caso, e se os cenários não forem
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corretamente modelados (i.e. utilizar uma situação extrema ou um outlier), a solução robusta
irá complicar ainda mais o tomador de decisão, ao invés de orientá-lo com a utilização de
cenários.
A segunda é a penalização da solução ótima em função da robusta, e o quanto é
perdido na aplicação da heurística robusta.
A Tabela 10 apresenta um comparativo entre a primeira parte do modelo e a segunda,
ou seja, a primeira parte equivale somente ao modelo sendo minimizado, e a segunda equivale
ao cálculo da solução robusta. Apresenta ainda a diferença entre as soluções, quantificando o
valor da perda que ocorre, em cada cenário, comparando-se com a situação ideal.

TABELA 10 – Comparação entre o modelo com solução ótima e robusta, e a perda
percentual.
SOLUÇÃO ROBUSTA

SOLUÇÃO ÓTIMA

DEMANDA

CUSTO

DEMANDA

CUSTO

VALOR DA

CONTRATADA

ANUAL

CONTRATADA

ANUAL

INF. PERF.

(kW)

(R$)

(kW)

(R$)

(R$)

CENÁRIO 1

38.899,44

197 a 200

38.195,98

703,46

1,81

CENÁRIO 2

39.010,62

201

38.603,88

406,74

1,04

CENÁRIO 3

39.450,69

207

39.450,69

0,00

0,00

38.899,44

193 a 198

37.569,24

1.330,20

3,42

CENÁRIO 5

38.901,79

197

37.666,17

1.235,62

3,18

CENÁRIO 6

38.935,43

200

38.303,82

631,61

1,62

CENÁRIO 7

38.899,44

193

37.076,76

1.822,68

4,69

CENÁRIOS

CENÁRIO 4

207

PERCENTUAL (%)

Observa-se na Tabela 10, a diferença percentual máxima de quase 5% no Cenário 7,
com relação ao valor ótimo, que seria a condição ideal.
Contudo, sabe-se que as situações ideais, em cada cenário, equivalem aos pontos que
minimizam as funções, mas que também estão sob incertezas, ou seja, se no futuro ocorrer
outro cenário diferente do que foi escolhido, haverá perdas também.
Se o tomador de decisão recebesse uma informação privilegiada sobre qual cenário
ocorreria, então ele estaria disposto até mesmo a pagar pela informação perfeita, isto é, o
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preço a pagar para conhecer realizações futuras. Por definição, o valor da informação perfeita
é a diferença entre a solução com informação perfeita e solução sem informação perfeita.
A solução com informação perfeita é quando se tem a informação privilegiada antes
de ela ocorrer, ou seja, corresponde ao valor ótimo do problema quando as realizações futuras
são conhecidas, que é o caso da coluna com a solução ótima, isto é, se o decisor sabe qual
cenário ocorrerá, então ele sabe quanto deve contratar, e, inclusive, quanto vai ser o custo
anual.
A solução sem informação perfeita é quanto não se tem informação privilegiada sobre
o futuro, ou seja, o decisor deve simplesmente tomar sua decisão no presente e esperar para
ver qual cenário ocorrerá. Neste caso, a solução robusta é a solução sem informação perfeita,
pois o decisor não sabe qual cenário ocorrerá e precisa decidir quanto contratar, por isso
contrata a solução robusta, que é uma solução penalizada, porém imune ao cenário que vierem
a ocorrer no futuro.
Na Tabela 10, tem-se a coluna de valor da informação perfeita, que é a diferença entre
a solução robusta e a solução ótima, indicando quanto o decisor está disposto a pagar pela
informação privilegiada na situação de cada um cenário ocorrer.

67

5 Conclusão

Vários problemas enfrentados na vida real incluem incertezas nos dados, seja
estocástica ou aleatória, ou ainda o erro pode ser inserido, quer seja por problemas na medição
ou estimação, na leitura, no registro ou em algum tipo de tratamento prévio do dado.
Após os resultados e discussões deste trabalho pode-se verificar que o modelo
heurístico de otimização robusta foi capaz de calcular a solução robusta para o problema de
decisão do valor ótimo da demanda de potência ativa a ser contratada por consumidores
industriais do PIM, utilizando e aplicando a inserção da incerteza nas variáveis de um modelo
de otimização convencional, com o auxilio estratégico da proposição de cenários.
Os valores das demandas contratadas que minimizam os custos com a contratação de
demanda anual foram calculadas, e a partir delas, a solução robusta foi encontrada, baseado
nos valores simulados em cada cenário.
Conclui-se que o modelo heurístico de otimização robusta permite inserir incertezas
num modelo, e testar seus efeitos, sobretudo, quanto à demanda contratada, que é um
problema do mundo real enfrentado por consumidores industriais em cenários de incertezas.
O fato de a otimização ter uma única função objetivo, e não ser multiobjetivo faz com
que o trabalho tenha maior foco, a fim de que o objetivo seja alcançado com eficiência e
eficácia. A divisão dos cenários utilizando os critérios de linearidade, variância e tendência,
fizeram com que o efeito dos dados simulados resultasse em gráficos menos complexos para
serem resolvidos. Isso quer dizer que, ainda existe uma quantidade de cenários tão complexos,
com os quais não seria possível nem iniciar o processo de análise.
De acordo já definido, bem como de alguns outros autores já mencionados, a definição
de valor robusto aponta para o pior caso das curvas plotadas, sendo o valor máximo dos
valores mínimos das curvas, o que corresponde ao valor mínimo da curva do Cenário 3, de
207 kW, sendo este o resultado robusto que considera todos os cenários empregados, mesmo
que essa decisão penalize as demais alternativas, o que ocorreu, de fato.
A penalização da função objetivo ocorre devido à robustez do modelo, ou seja, para
que o valor robusto seja imune aos demais cenários, o preço que se paga é de aumentar os
respectivos custos anuais, quando o valor robusto for aplicado na função objetivo de cada
cenário, conforme pode ser observado na Tabela 10.
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As abordagens baseadas na caracterização de cenários dos dados de entrada, sobretudo
para descrever as incertezas, como é o caso deste trabalho, devem encontrar uma política que
tenha um bom desempenho em todos os cenários de dados de entrada de realizações (YU,
1997). De forma aplicada, o valor de demanda contratada robusto de 207 kW está inserido e
se aplica a todos os cenários, mesmo que em alguns apresente penalidades na função objetivo.
À primeira vista, penalizar a função objetivo pode parecer uma fragilidade no modelo,
contudo, ao considerar o lado estratégico de ponderar vários cenários, conclui-se que o
modelo tende a ficar cada vez mais robusto. Na prática, o tomador de decisão terá mais
segurança, e consequentemente, menor risco, o que o fará mais preparado para “quando o
futuro se manifestar”.

5.1 Limitações e dificuldades encontradas
A faixa de valores robusta que foi apresentada na conclusão foi obtida manualmente,
devido a uma limitação do software de planilhas utilizado. O mesmo não otimiza para uma
faixa de valores ótima, mas apenas para um ponto ótimo por vez.
A faixa de intervalo robusto só foi possível devido às repetições realizadas no
processo de otimização, onde foi observado que cada vez que o otimizador era calculado,
resultava em alguns valores distintos, porém sempre repetidos, dentro de um intervalo. Com
isso, observou-se que mais de um valor ótimo correspondia à solução ótima, levando ao
intervalo robusto, e não somente um valor.

5.2 Sugestões de abordagens futuras
Como sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se resolver a mesma problemática
aqui apresentada, porém utilizando outra abordagem robusta, como por exemplo, a otimização
estocástica robusta, que insere probabilidades no modelo, a fim de construir o modelo, aplicar
um método de otimização estocástica robusta para tratar as incertezas (se possível), realizar as
simulações e calcular, comparar e discutir os resultados.
Outra abordagem, mais voltada à caracterização de cenários, seria encontrar qual a
quantidade ótima, ou desenvolver um método quantitativo, para dimensionar a quantidade
ótima de cenários que devem ser considerados a fim de se obter uma resposta melhor, e
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discutir os resultados. Dessa forma, é possível obter no modelo, o número exato de cenários
que esteja de acordo com a solução do problema.
Outra recomendação que poderia minimizar o esforço em trabalho como este seria a
utilização de um software (tal como o software R), com maior capacidade de recursos e
principalmente, de simulação, onde seja possível inserir mais características estocásticas e não
lineares, a fim de estar cada vez mais próximo possível da realidade.
Outra medida pode ser recomendada para trabalhos futuros que seria a comparação do
resultado robusto com outros métodos como percentil 75, 80 e 90, por exemplo, ou ainda para
escolher um percentil ótimo que minimize a função objetivo, discutindo sua viabilidade
comparando-os com o valor robusto.
Podem ser consideradas soluções próximas às ótimas, principalmente porque vimos
que a solução robusta é muito penalizada, ou seja, talvez seja possível encontrar um valor de
percentil ótimo, melhor que o valor robusto (KOUVELIS; YU, 1997).
Como recomendação na parte de construção e visualização dos resultados, em
trabalhos futuros podem ser montados dashboards, que são ferramentas dinâmicas que
auxiliam a simulação por cenários e, que pode ser disponibilizada para o consumidor
industrial.
Este recurso pode verificar como os parâmetros específicos de cada cenário
influenciam na decisão da demanda contratada e no custo, principalmente, podendo até ser
utilizado para identificar modelos ou ainda outras variáveis relevantes, que influenciam
também na demanda.
Ainda com relação à comparação demanda por custo, seria atrativo avaliar a seleção e
a inserção de variáveis externas e analisar suas interferências na relação existente entre
demanda e custo.
A utilização de planilhas dinâmicas como ferramenta de implementação e atualização
do dashboard final poderia fortalecer o trabalho, possibilitando um aumento na interatividade
por parte do tomador de decisão. Além disso, podem ser criados indicadores comparativos de
acompanhamento da decisão, tal como smart grid.
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ANEXO 1
DAS DEFINIÇÕES ESTABELECIDAS PELA ANEEL, CONFORME RESOLUÇÃO
NORMATIVA 414/2010, ATUALIZADA ATÉ A REN 499/2012.

Segue as definições relacionadas ao Sistema Elétrico de Potência que são utilizadas
neste trabalho.
Bandeiras tarifárias: sistema tarifário que tem como finalidade sinalizar aos consumidores

faturados pela distribuidora por meio da Tarifa de Energia, os custos atuais da geração de
energia elétrica;
Carga instalada : soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na

unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts
(kW);
Concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de

distribuição de energia elétrica, doravante denominado “distribuidora”;
Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente

representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema
elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s)
unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos, sendo: consumidor
especial, livre e potencialmente livre.
Demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela

parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de
tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampère-reativo (kVAr),
respectivamente;
Demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente

disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência
fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o
período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);
Demanda faturável: valor da demanda de potência ativa, considerada para fins de

faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts (kW);
Demanda medida : maior demanda de potência ativa, verificada por medição, integralizada

em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento;
Energia elétrica ativa : aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa

em quilowatts-hora (kWh);
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Energia elétrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos

de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampèrereativo-hora (kVARh);
Estrutura tarifária: conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição

de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da
distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com as
modalidades e postos tarifários;
Posto tarifário ponta: período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas

pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, para toda a área de
concessão ou permissão, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados aprovados pela
ANEEL.
Posto tarifário fora de ponta: período composto pelo conjunto das horas diárias

consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta e, para o Grupo B,
intermediário;
Potência ativa: quantidade de energia elétrica solicitada por unidade de tempo, expressa em

quilowatts (kW);
Tarifa : valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em R$ (Reais) por unidade de

energia elétrica ativa ou da demanda de potência ativa, sendo:
Tarifa binômia de fornecimento : aquela que é constituída por valores monetários aplicáveis

ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável;
Tarifa monômia de fornecimento: aquela que é constituída por valor monetário aplicável

unicamente ao consumo de energia elétrica ativa, obtida pela conjunção da componente de
demanda de potência e de consumo de energia elétrica que compõem a tarifa binômia.
Unidade consumidora: conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos

elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão
primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega,
com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma
mesma propriedade ou em propriedades contíguas.
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