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RESUMO 

Os conceitos e técnicas relacionados a problemas de controle ótimo são cada vez mais 

utilizados em diversas áreas de engenharia. O presente trabalho se propõe a aplicar a teoria do 

controle ótimo contínuo a um problema de determinação do nível de produção no 

planejamento de longo prazo. No desenvolvimento, optou-se pelo caso da geração e 

distribuição de energia elétrica para avaliar resultados numéricos, buscando-se aproximar os 

valores dos coeficientes de custo e determinar a solução segundo dados de previsão. A fim de 

estabelecer as condições e limitações do modelo proposto, na parte inicial do trabalho, são 

expostos de maneira sintética alguns aspectos de processos produtivos contínuos e 

planejamento e controle da produção em sistemas contínuos. Também é apresentada a teoria 

básica de dinâmica de sistemas e métodos variacionais que será utilizada na resolução do 

problema de controle. Foram determinadas algumas características qualitativas do modelo e 

como os parâmetros influenciam na solução.  

 

Palavras-chave: otimização, planejamento, processos. 



 

ABSTRACT 

The notions and techniques related to optimal control problems are increasingly used in 

several areas in Engineering. The present study proposes to apply the theory to a long term 

problem of determination of production level. In the development, it was chosen the case of 

electric power distribution and generation, in order to assay numerical results, seeking 

estimate the values of cost coefficients and determine the solution according prevision data. 

To establish the conditions and limitations of the proposed model, aspects of continuous 

process and planning and control in continuous systems are expounded. The basic theory of 

dynamical systems and variational methods, necessary to resolve the control problem, are 

expounded too. Qualitative characteristics of model were determined and was noted how the 

parameters influence the solution.  

 

Keywords: optimization, planning, process 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Durante as últimas décadas, um grande número de fatores tais como acirramento de 

competitividade e o advento de novas tecnologias trouxeram um aumento na velocidade das 

interações que ocorrem dentro das unidades produtivas ou mesmo ao longo de cadeias 

produtivas.  

A competição empresarial durante a década de 1990 deixou de ser local para se 

tornar global, o que no caso brasileiro significou menos protecionismo às empresas nacionais 

(LUSTOSA et al., 2008). A inovação tecnológica desempenhou duas funções importantes 

nesse processo, ao mesmo tempo em que possibilitou o desenvolvimento de novos tipos de 

produtos e serviços, também diminuiu barreiras comerciais, principalmente através da 

tecnologia de transporte e comunicação (PASA et al., 1997). 

Como reflexo dessas mudanças elementos antes negligenciados tornaram-se 

decisivos para a conquista ou manutenção de mercados. Decisões aparentemente pouco 

importes tomaram grandes efeitos em um reduzido intervalo de tempo forçando as 

organizações a operar com maior velocidade e flexibilidade. Para Lustosa et al. (2008, p. 5) as 

empresas devem buscar “sistemas flexíveis, sustentáveis, com rapidez de projeto e 

desenvolvimento de novos produtos, além de lead time e estoques reduzidos objetivando o 

atendimento das necessidades do cliente.”. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Diante do novo cenário de competição, novas técnicas vêm sendo empregadas 

modelando o tempo como um parâmetro contínuo, a fim de compreender as novas 

características dinâmicas dos mercados. É o caso da dinâmica de sistemas, a qual é abordada 

nos artigos de OLIVEIRA e PACHECO (2004) e SASAKI et al. (2008) para uma análise 

qualitativa do desempenho de cadeias de suprimento. Nesse sentido, outra teoria aplicável são 

os chamados métodos variacionais, relacionados à otimização e geralmente aplicados em 

temas da área de Economia como, por exemplo, no trabalho de BRANCO et al. (2009). 

Também existem aplicações visando determinar soluções ótimas, contribuindo para a tomada 

de decisão como no método exposto por MELLO et al. (2002). ZEIDLER (1984) traz uma 
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considerável diversidade de problemas relacionados a métodos variacionais, perpassando 

assuntos característicos da Física, Engenharia, Economia e Química. 

O emprego das técnicas mencionadas no planejamento da produção pode gerar 

informações relevantes para a tomada de decisão nas organizações.  

 

1.3. ESCOPO DO TRABALHO 

A aplicação do planejamento e controle a sistemas produtivos contínuos está inserida 

dentro das seguintes áreas: estruturas e conceitos gerais da produção, heurísticas e métodos de 

programação, controle integrado da produção (FRANSOO e RUTTEN, 1994 apud BORGES 

e DALCOL, 2002). O presente estudo propõe um método para modelar e analisar um 

problema de adequação da produção à demanda relativo ao planejamento e controle de longo 

prazo de modo a estabelecer a produção ótima, considerando os custos envolvidos em cada 

decisão inserindo-se, portanto, no âmbito de heurísticas e métodos de programação. O termo 

planejamento seria mais adequado no lugar de programação já que se o foco está no longo 

prazo. 

A determinação dos custos, em especial, é um fator crítico nesse trabalho, pois 

determinam a função objetivo e se estiverem em desacordo com a realidade o resultado será 

comprometido. No desenvolvimento, desconsiderou-se a variação desses coeficientes em 

ralação ao tempo e à grandeza do nível de produção, desprezando-se o efeito de economias de 

escala. A aplicabilidade depende também da variabilidade e da previsibilidade da demanda. 

Não serão tratados temas relativos a métodos de previsão da demanda.     

Uma importante restrição reside no fato de que todas as grandezas serão 

consideradas contínuas e expressas analiticamente. Tal consideração impõe a aproximação 

das funções envolvidas por polinômios ou funções trigonométricas, uma vez que os dados são 

apresentados de forma discreta mesmo para grandezas contínuas. Se a aproximação não 

representar corretamente as variações das funções utilizadas, a solução conduzirá a resultados 

equivocados, logo é imprescindível utilizar o maior número de dados nessa etapa. 

A decisão da utilização de modelos contínuos ou discretos não depende somente da 

natureza das grandezas envolvidas, mas, sobretudo dos objetivos do estudo (LAW e 

KELTON, 2000). Entretanto a aplicação é mais adequada a análises de longo prazo e a 

processos de produção contínuos.  As grandezas serão assumidas como determinísticas, essa 
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característica é uma limitação frente ao caráter probabilístico principalmente da demanda 

(PINEDO, 2004). 

Conforme indicado na figura 1, pretende-se determinar uma solução analítica para o 

modelo, em alternativa a métodos de simulação ou experimentos com o sistema. Entretanto, 

apesar de a solução analítica do problema ser exibida, devido às aproximação dos dados,  é 

necessário um considerável volume de cálculos para a aplicação prática, de modo que a 

determinação dos valores seria inviável sem recursos computacionais. Os programas e 

códigos utilizados são expostos no apêndice 1. 

 

Figura 1 – Solução analítica para um sistema 

Fonte: Law e Kelton 2000, p. 6 (Adaptado) 

 

1.4. ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

A perspectiva do presente trabalho é apresentar uma aplicação das técnicas de 

dinâmica de sistemas e análise variacional em um problema específico do planejamento da 
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real 
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produção e discutir casos em que tal abordagem e viável, verificando suas vantagens, 

possibilidades e limitações.  

Pretende-se, também, extrair informações qualitativas a respeito do modelo e das 

soluções. 

1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA. 

A elaboração do modelo basear-se-á nas teorias de planejamento e controle e 

processos produtivos focando o caso de sistemas contínuos. A meta inicial é determinar quais 

tipos de processos e sistemas produtivos se mostram adequados a uma abordagem por meio 

de funções contínuas. 

Posteriormente, a partir da teoria de problemas de controle será elaborado um 

modelo que se será resolvido analiticamente por meio de técnicas relacionadas a equações 

diferenciais. A figura 2 relaciona os objetivos com a teoria envolvida. 

 

 

Figura 2 – Relação entre os objetivos e a teoria abordada 

Fonte: o autor 

 

A fim de extrair características qualitativas do modelo, foram comparadas as 

soluções para diferentes valores de parâmetros. O modelo também foi aplicado à previsão de 

demanda com aproximações para os valores reais dos parâmetros. 

Objetivos 

Determinação do modelo 
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1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Os capítulos 2 e 3 apresentam a teoria básica que será utilizada no desenvolvimento 

do trabalho. Na seção 2.1 são discutidos alguns conceitos relativos a processos produtivos e 

características específicas dos processos contínuos. Na seção 2.2, é tratado o tema do 

planejamento e controle, dentro do qual está inserido o problema considerado no 

desenvolvimento, e suas especificidades nos sistemas produtivos de interesse do estudo. O 

capítulo 3 resume os conceitos e técnicas de dinâmica de sistemas e problemas de controle 

utilizados na resolução do problema. 

No capítulo 4, no desenvolvimento, é elaborado o modelo e problema de controle a 

ser resolvido para o qual é apresentada a solução analítica. O modelo é aplicado ao exemplo 

de geração e distribuição de energia elétrica procurando-se estabelecer valores reais para os 

parâmetros do modelo no exemplo considerado e estabelecer a solução de acordo com 

previsão para o ano de 2013. Por fim, no capítulo 5, é realizada a conclusão considerando os 

objetivos determinados e os resultados obtidos. 
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2. PLANEJAMENTO E CONTROLE EM SISTEMAS CONTÍNUOS 

2.1. PROCESSOS PRODUTIVOS CONTÍNUOS 

Nesta secção será discutida uma conceituação e classificação de processos 

produtivos, dando enfoque maior ao caso de processos contínuos, uma vez que esses 

apresentam características mais adequadas à aplicação da teoria proposta. 

A função principal da atividade industrial é a transformação da matéria, em grande 

escala, agregando valor para a geração de lucro. A natureza da transformação e da matéria 

pode ser de tipos variados, especialmente no caso de serviços o objeto da transformação não é 

a matéria física propriamente. A cada espécie de transformação e matérias corresponde um 

conjunto específico de métodos para a gestão da produção (BOIKO et al., 2009). 

A compreensão da atividade transformadora se dá por meio do conceito de processo, 

um processo é uma sequência de ações controladas em direção a um determinado objetivo 

OGATA (2002). Determinar um processo engloba, portanto, determinar não somente as ações, 

mas também os estados ao longo do tempo, ou seja, as entradas e as saídas da atividade de 

transformação. A figura 3 apresenta a representação esquemática de um processo.  

 

Figura 3 – Representação de um processo 

Fonte: Moreira 2000 apud Boiko et al. 2009 (Adaptado) 

 

 

Vale ressaltar que diante da definição adotada para processo não há unicidade na 

representação de um processo uma vez que esse pode ser decomposto em processos mais 

elementares de acordo com o exemplo da figura 6. Em uma compreensão mais abrangente, o 

conjunto de todos os processos desde a entrada dos insumos até a saída do produto final é o 
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chamado sistema produtivo (TUBINO, 2009). A figura 4 ilustra com a decomposição de um 

sistema em processos. 

  

 
Figura 4 – Exemplo de decomposição de um sistema em processos 

Fonte: o autor 

 

 

Para Tubino (2009, p. 5), os sistemas produtivos podem ser classificados como 

contínuos, em massa, em lote ou sob encomenda, ressaltando que tal classificação é mais 

dependente da organização da produção do que das próprias características do produto.  

Slack et al. (2009, p.92) classificam os processos em manufatura em cinco tipos 

principais quanto ao volume e variedade da produção, podendo um processo apresentar 

características de mais de uma espécie. São eles: projeto, jobbing, bateladas, em massa e 

contínuo.  

Os processos de projeto lidam com produtos de grande complexidade e customizados 

sendo necessário um longo período de tempo para as atividades. Cada unidade produzida 

exige processos específicos. A distinção do caso de jobbing para projetos é o fato de que 

nesse sistema produtos distintos podem compartilhar os mesmos recursos como, por exemplo, 

uma fábrica de móveis planejados. A produção em lotes ou bateladas por sua vez, difere do 

tipo jobbing pelo fato de que ao invés de apenas uma unidade de cada produto, é produzido 

um conjunto de produtos de uma mesma classe. Portanto nesse caso ocorre uma variedade 

menor e um maior volume do que o presente nos casos anteriores como o que ocorre na 

produção de peças automobilísticas. Os processos de produção em massa caracterizam-se por 

um volume ainda mais expressivo, uma vez que as variações possíveis não alteram a dinâmica 

da produção assim como o que ocorre no caso de uma montadora de automóveis. Por fim os 

processos contínuos são aqueles que operam por longos períodos ininterruptamente, no 
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entanto o fluxo de produtos não é necessariamente contínuo. Em geral, tais processos 

possuem menor flexibilidade e são mais aplicáveis a situações de demanda previsível como 

no caso de uma central hidrelétrica ou uma siderúrgica. A figura 5 resume a relação entre 

variedade e volume de acordo com a classificação adotada.  

 

 
Figura 5 – Relação de variedade e volume nos processos produtivos 

Fonte: Slack, et al. 2009, p. 23 (Adaptado) 

 

 

As indústrias de processos contínuos se caracterizam, sobretudo, pela padronização. 

E mais, uma vez inseridos no processo produtivo, insumos e matérias-primas não podem ser 

separados entre si e tampouco do produto final. Outra característica presente nos sistemas 

contínuos é a automatização, sendo comum a utilização de controles centralizados, devido 

principalmente à grande interdependência dos processos. Também é importante salientar a 

dificuldade de se alterar a capacidade produtiva em tais sistemas, uma vez que essa decisão 

implica em alteração de instalações e equipamentos de elevado custo (BORGES e DALCOL, 

2002). 

O desenvolvimento do trabalho baseia-se em sistemas produtivos nos quais além de 

processos contínuos, também os insumos, matéria-prima e produtos sejam mensurados de 

forma contínua. Dessa maneira exige-se que a operação perdure ininterruptamente durante o 

tempo da análise.  

Jobbing 

Volume 

Variedade 

Projeto 

Lotes ou 

Bateladas 

Em 

massa 

Contínuo 
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2.2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO EM SISTEMAS CONTÍNUOS 

Em cenários de elevada competitividade e restrições de recursos, a capacidade de 

produzir atendendo à demanda com o mínimo de capacidade ociosa torna-se uma grande 

vantagem competitiva. O aumento de produtividade proporcionado por uma melhor utilização 

dos recursos gera ganhos econômicos que podem ser reinvestidos de acordo com a estratégia 

de gestão. O planejamento e controle da produção passam a ser atividades essenciais para a o 

uso inteligente dos recursos, visando adequar produção e demanda em relação ao tempo, 

quantidade e qualidade da produção ofertada (LUSTOSA et al., 2008). 

Segundo Slack et al. (2009) o planejamento consiste na determinação das ações a 

serem realizadas, bem como suas consequências e justificativas, ao passo que o controle 

caracteriza-se pela verificação de como o planejamento é executado. 

Em relação ao tempo é comum considerar o planejamento e controle em três alçadas: 

longo, médio e curto prazo. No longo prazo, é analisado um período de tempo de duração em 

geral maior do que um ano, baseando-se em previsões de demanda com o intuito de 

implementar a estratégia da organização e identificar necessidades futuras. É estabelecido 

com qual capacidade o sistema produtivo irá operar gerando o chamado plano de produção 

(TUBINO, 2009). 

Para o planejamento de médio prazo, o objetivo é adaptar o previsto para longo prazo 

às informações da demanda real, modificando-o se necessário. A partir do plano de produção 

determina-se como será utilizada a capacidade produtiva (LUSTOSA et al., 2008).  

No planejamento de curto prazo, baseando-se exclusivamente na demanda real e nos 

recursos definidos no planejamento de médio prazo, define-se como será realizada a 

produção, gerando a sequência de prioridades a partir dos recursos disponíveis e das 

informações a respeito de clientes e vendas (SLACK et al., 2009). 

Evidentemente, quanto maior o prazo mais fácil será realizar mudanças no 

planejamento, portanto, o planejamento de curto prazo apresenta poucas possibilidades de 

alteração, pois os custos serão elevados. 

Segundo Tubino (2009, p. 2), o planejamento e controle trata de quatro funções: 

planejamento estratégico da produção, planejamento-mestre da produção, programação e 

acompanhamento da produção. A figura 6 ilustra as funções e atividades relacionadas ao 

planejamento e controle. 
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Figura 6 – Funções do planejamento e controle da produção 

Fonte: Tubino, 2009, p.2 (Adaptado) 

 

 

Devido à automação de processos e inexistência de estoques reguladores entre os 

processos, sistemas produtivos contínuos costumam apresentar baixo lead time. Nesses casos, 

costuma-se manter grandes estoques de produtos acabados, considerando a garantia de venda, 

focando o planejamento e controle na gestão dos insumos e na distribuição dos produtos 

acabados. Portanto, o foco do planejamento e controle situa-se no longo prazo e no critério 

redução de custos (TUBINO, 2009). 

A determinação do nível de produção durante a fase de planejamento exige 

determinar e analisar diversos custos que incidem sobre a produção. Alguns custos relevantes 

no planejamento da produção são: custo de contratar e demitir pessoal, custo de produção em 

tempo regular, custo de produção em hora extra, custo de estocagem, custo de subcontratação, 

custo de retardo de entrega ou falta e custo de materiais e insumos (PASA et al., 1997). 

Para sistemas produtivos contínuos, em geral, são necessários elevados investimentos 

em equipamento e instalações, tornando o custo da mão-de-obra menos relevante no 

planejamento. O planejamento mestre da produção concentra-se na definição do fluxo de 

produção, como os lotes são muito grandes ou até mesmo únicos, não há programação da 

produção (TUBINO, 2009).  

Ainda segundo Tubino (2009, p. 6), o foco principal no planejamento e controle nos 

sistemas contínuos é a definição da velocidade dos fluxos entre os processos, também 
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inseridas nesse contexto estão as decisões referentes ao abastecimento de matéria-prima e 

distribuição dos produtos acabados, conforme ilustrado na figura 7. 

 

Figura 7 – Planejamento e controle em sistemas contínuos 

Fonte: Tubino, 2009, p.6 (Adaptado) 
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3. DINÂMICA DE SISTEMAS E CONTROLE ÓTIMO 

3.1. SISTEMAS DINÂMICOS 

3.1.1 A Transformada de Laplace 

Antes de iniciar a discussão de sistemas dinâmicos é apresentada uma importante 

ferramenta necessária ao desenvolvimento do trabalho: a transformada de Laplace. A 

transformada de Laplace de uma função   é a função      que associa a cada número s o 

número∫          

 
   , desde que a integral exista, em geral,      é designada por      . 

Para Butkov (1998, p.189) trata-se de um conceito de grande utilidade na resolução de 

equações diferenciais, uma vez que permite alterar as relações originais em tipos mais simples 

de vínculos, segundo o procedimento indicado na figura 8. 

 

 

 

 

A característica de transformar certos problemas em outros problemas mais tratáveis 

é possível graças às propriedades da transformada relativas à diferenciação de funções 

numéricas. A tabela 1 apresenta algumas propriedades das transformadas de funções 

numéricas que terão utilidade no desenvolvimento do trabalho. 

 

Relação satisfeita por      

(uma equação diferencial, 

 por exemplo) 

Relação satisfeita por      

(eventualmente mais 

simples) 

     foi encontrada      foi encontrada 

Segundo passo: ache       (A solução direta é difícil) 

Primeiro passo: 

Transforme 

Terceiro passo: 

Inverta 

Figura 8 – Aplicação da transformada de Laplace 

Fonte: BUTKOV,1998, p. 189 (Adaptado) 
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Fonte: Ogata, 2002, p.31 (Adaptado) 

 

Não é de interesse do presente trabalho discutir maneiras de se calcular as 

transformadas de diversas funções. Serão apresentados apenas alguns casos específicos que 

realmente serão utilizados no trabalho, portanto, a seção é finalizada com algumas 

transformadas que serão utilizadas no desenvolvimento presentes na tabela 2. 

 

 

Fonte: Ogata, 2002, p.17 (Adaptado) 

 

 
Propriedades 

1                     

2  {  
        

   }      
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4   ∫  
      

 

 

  
                

 
  

 

 
Função original       Transformada      

1       
  

        
 

2       
 

     
 

3       
 

     
 

4        
 

     
 

5        
 

     
 

 

 

                Tabela 1 – Propriedades da Transformada de 

Laplace 

Tabela 2 – Exemplos de transformadas de Laplace 
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3.1.2 O Conceito de Sistema Dinâmico 

O tema sistemas dinâmicos é relativamente recente na história da matemática. A 

consolidação do conceito ocorreu no fim do século XIX, principalmente devido ao trabalho de 

Henri Poincaré, que se dedicou à resolução de sistemas de equações diferenciais. A motivação 

maior para o desenvolvimento da teoria foi a necessidade de interpretar determinados 

fenômenos físicos modelados por sistemas de equações diferencias como, por exemplo, 

interações gravitacionais. Posteriormente, buscou-se generalizar o conceito e determinar uma 

definição matemática de um sistema dinâmico, o que foge dos objetivos desse trabalho 

(WIGGINS, 2003). 

 A aplicação desses novos conceitos foi consolidada a partir da década de 1950, com 

o trabalho culminando com a criação da disciplina Dinâmica de Sistemas, dedicada a temas 

relacionados à engenharia e também à economia. 

Em engenharia, os sistemas dinâmicos estudados são do tipo diferenciáveis. Em 

Wiggins (2003) existe uma detalhada exposição dessa teoria. As primeiras aplicações 

consistiam na modelagem de processos físicos e químicos como evaporação e fermentação. 

Durante a década de 1990 houve um grande crescimento de interesse sobre o tema, com o 

surgimento de várias aplicações. 

De acordo com Wiggins (2003, p.2), um sistema dinâmico diferenciável é o conjunto 

de soluções de uma equação da forma  ̇          . Onde      é uma função    →  , 

 ̇ sua função derivada em relação a t, μ é um vetor de  , e a função        →   é 

diferenciável. Exigindo algumas propriedades para a função f podemos garantir a existência 

de uma única solução      para cada ponto inicial        . Além de determinar essas 

soluções é de interesse determinar como pequenas alterações no ponto inicial (cenário inicial) 

levam a novas soluções da equação. Essas propriedades são evidenciadas pelo chamado 

diagrama de espaço de fase, a figura 9 representa o espaço de fase das soluções da equação 

diferencial  ̇   . Nele, as curvas indicam algumas das soluções, sendo possível perceber que 

para cada ponto do espaço existe apenas uma solução correspondente. O espaço de fase 

permite compreender algumas características qualitativas do sistema tais como estabilidade e 

periodicidade.  
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É importante ressaltar que o termo sistemas também se aplica analogamente a 

equações diferenciais de grau maior que um, uma vez que dependência da solução em relação 

ao ponto inicial é similar. De fato, resolver uma equação diferencial de grau n é equivalente a 

resolver um sistema de n equações diferenciais de grau um (TAYLOR, 2010). 

 

3.1.3 Diagrama de Blocos e Análise de Estado 

Diagramas são representações gráficas simplificadas que têm a finalidade de modelar 

um sistema visando facilitar sua compreensão. No caso de sistemas esse recurso é associado à 

outra ferramenta, a função resposta. 

A função resposta de um processo é a razão entre a transformada de Laplace do sinal 

de saída e a transformada de Laplace do sinal de entrada. A motivação desse conceito reside 

no fato de que a relação entre os dois sinais, geralmente, se dá por meio de operadores 

diferenciais e a transformada modifica relações diferenciais em relações algébricas mais 

fáceis de operar. E mais, a função resposta contém todas as informações relevantes do 

processo. A figura 10 ilustra a representação de um processo através da função resposta. 

  

  

 

 

    

  
  

  

Figura 9 – Exemplo de um espaço de fase 

Fonte: Wiggins, 2003, p.6 (Adaptado) 
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Figura 10 – Representação da função resposta 

Fonte: Ogata, 2002, p.58 (Adaptado) 
 

Nos diagramas os processos são representados por blocos e caminho dos sinais é 

indicado por linhas e setas, há ainda os pontos de ramificação, quando um sinal vai 

concorrentemente a mais de um processo e pontos de soma, quando sinais são adicionados ou 

subtraídos. Na figura 11 está representado o diagrama de blocos de um sistema composto por 

dois processos de função resposta G e H, um ponto de soma de sinais e um ponto de 

ramificação de sinal.  

 

 

 

Em muitos casos um sistema pode ser decomposto como associação de subsistemas 

menores, ou seja, sistemas podem atuar de maneira associada. Existe uma classificação para 

 

 

  
    

Sinal de saída Sinal de entrada 

G (s) X (s) Y (s) 

     
       

       
 =

    

    
 

C(s) 

(ponto de ramificação) 

 

G(s) 

B(s) 

R(s)  E(s) 

(processo 1) 

(processo 2) 

(ponto de soma) 

 

H(s) 

Figura 11 – Exemplo de diagrama de blocos 

Fonte: Ogata, 2002, p. 68 (Adaptado) 
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algumas das formas de associação, por exemplo, processos em cascata, processos em série e 

processos em realimentação (HANGOS et al., 2004). 

A análise de sistemas com diversas entradas e saídas e processos variantes com 

tempo ganhou novas possibilidades com o advento do computador. Tal análise necessita, 

inicialmente, de uma modelagem matemática que caracterize absolutamente um sistema 

dinâmico. O primeiro passo para a resolução dessa questão é a definição de estado de um 

sistema. O estado de um sistema é o menor conjunto de variáveis tais que sendo conhecidos 

seus valores no tempo   , bem como o sinal de entrada, é possível determinar o sinal de saída 

em qualquer tempo   maior que    (OGATA, 2002). 

As variáveis que caracterizam o estado são chamadas variáveis de estado e o produto 

cartesiano de todos os valores possíveis para as essas variáveis é o espaço de estado. Para 

cada ponto do espaço de estado tem-se associado um vetor de estado.  

A tabela 3 resume a forma padrão de escrita das variáveis de um sistema. 

 

 

 

Para sistemas diferenciáveis, as variáveis de estado se relacionam por meio de 

equações diferenciais. As equações de estado são expressas, em função das variáveis exibidas 

na tabela 3 como: 

 

Os sinais de saída são funções do sinal de entrada e das variáveis de estado, podem 

ser escritos de forma geral da seguinte maneira: 

Tipo de sinal Escrita usual 

Sinais de entrada                     

Sinais de saída                     

Variáveis de estado                    

 

{
 
 

 
 

 ̇                              

 ̇                              

 ̇                              
 

 ̇                              

                                                            (3.1) 

Tabela 3 – Tipos de sinais 
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Os sistemas 3.1 e 3.2 podem ser resumidos em forma vetorial na representação: 

 

3.1.4 Aplicações da Dinâmica de Sistemas 

Solucionando o sistema 3.1, é possível determinar o sinal de saída. Ou seja, 

conhecendo-se o sinal de entrada, o sinal de saída fica automaticamente definido. Em Oliveira 

e Pacheco (2004) há um exemplo de modelagem de um ambiente de produção, analisando 

como o chamado efeito-chicote depende do tempo de entrega de um pedido, ou lead time, e 

como é amplificado quando as especulações acerca da demanda se acumulam ao longo da 

cadeia. No referido exemplo as funções e parâmetros considerados são apresentados na tabela 

4. 

 

 

{
 
 

 
                                  

 
                                 

                                 
 

                                  

                                                        (3.2) 

{
 ̇          

           
                                                                                                    (3.3) 

  

 

 Variável Significado 

      Estoque no instante   

      Objetivo de estoque no tempo   

      Ordem de produção no tempo   

      Produção no tempo   

      Demanda no tempo   

      Erro de previsão na demanda   

   Duração do processo de produção 

   Constante de proporção para reposição de estoque 

   Variável da Transformada de Laplace 

     Transformada do sinal       

 

Tabela 4 – Sinais e parâmetros utilizados no exemplo 

Fonte: Oliveira e Pacheco, 2004, p.67 (Adaptado) 
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As variáveis e sinais podem ser classificados qualitativamente como de saída, de 

estado ou de entrada, conforme indicado na tabela 5.  

 

 

 

As equações que governam o sistema são: 

 

A primeira equação do sistema 3.4 se refere à variação do estoque, a segunda se 

refere à defasagem de tempo entre a ordem de produção e a produção e a terceira estabelece a 

ordem de produção como função da diferença do nível de estoque para o objetivo de estoque e 

também do erro na previsão de demanda.  

No caso, o sinal de saída é o próprio nível de estoque, o qual também é a variável de 

estado. Alternativamente, a fim de estabelecer coerência com os padrões dos sistemas 3.1 e 

3.2, poder-se-ia usar a notação: 

 

O sistema pode ser representado na forma de diagrama de blocos como indicado na 

figura 12. 

 Tipo de Sinais Sinais 

 Sinais de entrada     ,     ,      

 Sinais de saída      

Variáveis de estado     ,     ,       

 

{

 ̇                                                    

                                                        

      (         )  (         )

                                                               (3.4) 

 {
 ̇     (             )  (             )       

                                                                                                           
                 (3.5) 

Tabela 5 – Classificação das variáveis 
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Os resultados obtidos no referido artigo relacionam a intensidade do efeito-chicote 

no nível de estoque e a grandeza do lead time e também mostram como o efeito se intensifica 

na medida em que se avança nos elos de uma cadeia produtiva. A figura 13 indica os gráficos 

expostos no artigo. No gráfico (a), a curva contínua representa o nível de estoque de produtos 

acabados e a linha pontilhada representa a mesma grandeza para um lead time cinquenta por 

cento maior. Até o tempo de doze semanas, tanto a demanda quanto a previsão de demanda 

estavam no nível de mil unidades quando a demanda real da um salto para o nível de duas mil 

unidades. Já no gráfico (b), a linha pontilhada representa o nível de estoque no elo seguinte da 

cadeia produtiva. 

      
       

           

     

 
 

 
   

  

  

Figura 12 – Diagrama de blocos do sistema 3.4 

Fonte: Oliveira e Pacheco, 2004, p.80 (Adaptado) 
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No desenvolvimento do trabalho, o modelo considerado considera apenas o nível de 

produção e não o estoque de produtos. Entretanto a abordagem das grandezas e seus vínculos 

é similar à adotada por Oliveira e Pacheco (2004). 

3.2. MÉTODOS VARIACIONAIS 

3.2.1 Problemas de Controle 

Problemas de controle são uma forma padrão de estabelecer e resolver problemas de 

otimização relacionados à teoria de controle. Há dois tipos envolvidos: discretos e contínuos, 

diferindo no que se refere à natureza da função de controle. 

Segundo Zeidler, (1985, p.84), um problema de controle discreto consiste de uma 

sucessão finita de sistemas dinâmicos para a qual a saída de um sistema é a entrada para o 

sucessor. Cada sistema é chamado de processo, portanto, tem-se uma sequência de n 

processos, correspondendo a cada um uma variável de controle       . O processo que 

ocupa a i-ésima posição terá entrada e sinais de entrada e saída    e        

respectivamente de acordo com o indicado na figura 14. 

 

Figura 13 – Relação entre efeito chicote do nível de estoque e leadtime 

Fonte: Oliveira e Pacheco, 2004, p. 84 
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Figura 14 – Representação de um problema de controle discreto 

Fonte: Zeidler, 1985, p. 85 (Adaptado) 
 

Considerando que a equação de controle para cada processo é                , 

devido à configuração do sistema, existe um único    para cada escolha (  ;   ,   ...   ). 

Admitindo que cada processo tenha um custo          , o objetivo passa a ser minimizar o 

custo total  (  ;   ,   ...    )  ∑          
 
    . O problema de otimização surge quando se 

busca minimizar o custo mediante a adição das restrições      , onde    é um conjunto 

aberto de  .  

A solução para problemas dessa natureza pode ser determinada através do Princípio 

da Otimalidade de Bellman que estabelece a existência da solução ótima do problema bem 

como um método de solução. A solução, a função controle é uma sequência de vetores 

multidimensionais    (ZEIDLER, 1985). 

No artigo publicado por Pacheco e Oliveira, (2003) é analisado um exemplo de 

problema de controle discreto em um sistema produtivo composto por dois estágios e um 

estoque intermediário baseado na relação              , onde   ,     e    são 

respectivamente o nível de estoque, a produção e a demanda no estágio   , portanto o vetor 

referente às variáveis de controle é           , há ainda a função ordem de manufatura    

conforme figura simulando a interação em série desse sistema, na realidade a produção é 

função da ordem de manufatura. Deseja-se nesse exemplo estabelecer quais são as funções    

que minimizam o estoque. A figura 15 representa o processo do modelo. 

                   

   

Processo n Processo 
 n-1 

Processo 2 Processo 1 

           

... 
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O caso dos problemas de controle discreto pode ser estendido para o caso contínuo, 

considerando, ao invés de um conjunto finito de vetores de controle   , uma função  

        →  definida em um intervalo. A relação entre sinais consecutivos que no caso 

discreto é                , passa a ser realizada, no caso contínuo pela equação diferencial 

 ̇     (           ) sendo a função objetivo    dada em função da solução   e do instante 

inicial   . A tabela 6 resume as características de um problema de controle contínuo. 

 

 

 

Fonte: Zeidler, 1985, p.86 (Adaptado) 

 

Para alguns casos específicos de problema contínuos existem soluções bem 

conhecidas, é o caso, por exemplo, das equações de Riccati abordadas em Zeidler (1985, p.88) 

que solucionam o problema para um tipo específico de função objetivo e equação de controle. 

Na Engenharia, problemas de controles são mais utilizados na Engenharia Elétrica e 

Engenharia Mecânica como no trabalho de Tusset e Molter (2009) que traz um exemplo de 

controle ótimo para vibrações em um sistema mecânico visando minimizar o consumo de 

energia. Já o artigo de Souza e Chaudhry (2000) analisa um caso de controle hidráulico.  

 Característica  Padrão 

 Função Objetivo   (        )      

 Equação de controle   ̇     (           )                

 Condições iniciais           

 Condições finais                   

 Restrição de controle                             

 

   

Estoque Manufatura Montagem 

   

              

Tabela 6 – Características de um problema de controle contínuo 

Figura 15 – Exemplo de problema de controle discreto 

Fonte: Pacheco e Oliveira, 2003, p.3 (Adaptado) 
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3.2.2 Princípio da Ação Mínima 

O objetivo da teoria exposta nesta seção é apresentar um método de resolução para 

determinados problemas de controle contínuo. Seja        →  uma função duas vezes 

diferenciável. Para cada função diferenciável em um intervalo real            →    tem-se 

defina a aplicação      ∫         ̇
  

  
       , a aplicação    é dita um funcional. Será 

considerado apenas o conjunto    formado pelas funções   tais que                  

são fixos, como mostrado na figura 16 no caso tridimensional com o sistema de coordenadas 

   (       ). 

 

Figura 16 – Representação das funções com extremos fixos nas coordenadas   

 

Quando o objetivo é encontrar uma função que minimize  , tem-se um problema de 

controle contínuo com extremos fixos, portanto um caso particular do problema descrito na 

tabela 6, o qual pode ser escrito como: 

 

O princípio da ação mínima é a principal ferramenta utilizada na teoria variacional, 

estabelece uma condição necessária e suficiente para uma função   seja um ponto 

estacionário do problema 3.5.  

   

         

          ∫         ̇
  

  
                                                                              (3.6) 
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A definição de ponto estacionário é um pré-requisito para a compreensão da busca 

por pontos extremos. Uma função   é dita um ponto estacionário para o funcional   se para 

toda função    →   duas vezes diferenciável (denotando      por   ) com      tem-se 

que   
 

  
           . 

O princípio da ação estacionária, de acordo com Wiggins (2003), estabelece critério 

para um ponto ser estacionário, ele afirma que uma função   é ponto estacionário do 

funcional   se e somente se satisfaz ao sistema de equações diferencias: 

 

As equações diferenciais de segunda ordem obtidas são conhecidas como equações 

de Euler. A complexidade do sistema de equações depende da função  . Se uma função 

minimiza ou maximiza o funcional então é um ponto estacionário (TAYLOR, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(

  

  ̇ 
)  

  

   
  , para                                                                             (3.7) 
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4. APLICAÇÃO DE UM MODELO VARIACIONAL AO PLANEJAMENTO DA 

PRODUÇÃO 

4.1. O MODELO  

O modelo que será apresentado refere-se ao planejamento de longo prazo, visando 

estabelecer o nível de produção adequado considerando que esse possa variar dentro dos 

patamares de capacidade produtiva. A determinação do nível de produção auxiliará no 

planejamento da capacidade produtiva. 

Será considerada uma unidade produtiva que tenta adequar sua produção       à 

demanda prevista     . Evidentemente, se a produção for muito superior à demanda haverá 

custos de estoque, caso seja inferior à demanda haverá pedidos não atendidos, então o ideal 

seria ter a produção equivalente à demanda durante todo o tempo. Entretanto os sistemas 

produtivos apresentam uma inércia natural e modificar o nível de produção incorrerá em 

custos. Então, estabelecer uma estratégia para a produção exige conhecer tais custos e decidir 

o quanto incorrer cada um. 

 Nesse ponto é importante que as funções escolhidas sejam no mínimo duas vezes 

diferenciáveis conforme argumentação realizada na 3.2.2. Por essa razão são necessárias 

algumas considerações e restrições. Primeiramente, considera-se que o custo de se produzir 

uma unidade a menos da demanda é o mesmo custo de produzir uma unidade a mais de modo 

que o custo dependeria apenas do módulo de            .  Mas, sendo a função módulo 

não diferenciável em todo ponto, é conveniente utilizar o quadrado de             a fim de 

tornar o custo uma função diferenciável em relação ao tempo. Então o custo de não atender à 

demanda ou produzir em excesso no tempo t será considerado como: 

 

Com      uma função diferencial com valores positivos. Os custos relativos à 

alteração no nível de produção estão associados à variação da função     , ou seja, a sua 

derivada  ̇   . De maneira semelhante ao estabelecido no parágrafo anterior, considera-se que 

o custo de se aumentar em uma unidade a produção é o mesmo de se diminuir em uma 

unidade podendo-se considerar que o custo é uma função de    ̇     , mais especificamente o 

custo de se alterar o nível de produção será considerado como sendo: 

                                                                                                               (4.1) 
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Com      uma função diferencial com valores positivos. O objetivo passa a ser 

determinar a produção que minimize ao longo do tempo o custo total considerando as 

restrições de que a produção nos instantes inicial (  ) e final (  ) é fixa (          e 

         , ou seja, tem-se o seguinte problema de controle: 

 

Os símbolos e significados do problema 4.3 estão indicados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Símbolos e variáveis do problema 

Símbolo Significado 

   Tempo inicial da análise 

   Tempo final da análise 

     Previsão de demanda no tempo   

     Nível de produção no tempo   

     Custo de desvio da demanda no tempo   

     Custo de alteração do nível de produção no tempo    

 

A integração é possível uma vez que as funções em questão são diferenciáveis, logo 

integráveis. Nesse caso, o Princípio da Ação Mínima se aplica perfeitamente e como se trata 

de um problema em uma dimensão, é gerada apenas uma equação diferencial à qual as 

soluções ótimas deverão satisfazer. 

Para a expressão 4.3 ser coerente em termos dimensionais, ou seja, a função objetivo 

ser expressa em valor econômico, o coeficiente    deve ser expresso em 

                   e o coeficiente    em                           . 

Determinar a solução ótima, de acordo com a argumentação realizada na seção 3.2.2, 

exige conhecer as derivadas parciais do integrando: 

 

Nesse caso tem-se o sistema 

          ̇                                                                                                             (4.2) 

          ∫                   
  
  

         ̇                                               (4.3) 

         :            e            

 

        ̇                                 ̇                                           (4.4) 
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Logo a equação 3.7 se torna: 

 

Para determinar uma solução analítica será considerado o caso mais simples 

com        e        constantes. 

 

Aplicando a transformada de Laplace e utilizando as propriedades da tabela 1:  

 

Isolando de maneira conveniente o termo     : 

 

Invertendo a transformada por meio das expressões dadas na tabela 2 e considerando 

    : 

 

São conhecidos o nível inicial de produção     , os coeficientes     e a função da 

demanda  . Para estabelecer completamente a função      conforme na equação 4.10 é 

necessário determinar  ̇   , o que será realizado utilizando a informação do nível de 

produção no tempo final      . Se denotarmos por   a função: 

 

A derivada inicial da produção,  ̇   , pode ser determinada, rearranjando a equação 

4.10 calculada em     : 

{
 
  

  
                        

  

  ̇ 
         ̇                        

                                                                           (4.5) 

 ̈          ̇     ̇                                                                    (4.6) 

 ̈    
 

 
                                                                                              (4.7) 

 

                ̇    
 

 
                                                           (4.8) 

       
      

   
 

 

 
 ̇   

   
 

 

 
 

 

 

   
 

 

                                                                           (4.9) 

              (√
 

 
 )  √

 

 

 ̇   
 

 

     (√
 

 
 )  √

 

 
∫       

 

 
     (√

 

 
 )                   (4.10) 

 

 

           √
 

 
∫       

 

 
     (√

 

 
 )                                                  (4.11) 
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Uma vez determinada  ̇   , a produção em qualquer tempo entre zero e    pode ser 

calculada através da função 4.10. Observa-se na expressão da solução que esta não depende 

da grandeza dos valores dos coeficientes, mas sim da razão entre eles. 

A equação 4.7 poderia ser descrita como um sistema de duas equações diferenciais 

de grau 1. Realizando as substituições             e         ̇   , a equação 4.7 se torna: 

 

O diagrama de fase do sistema 4.13 seria do tipo mostrado na figura 17 para o caso 

dos valores        e        . 

 

Figura 17 – Diagrama de fase do modelo 

Fonte: O autor 

 

Em termos de sinais a equação 4.8, considerando nulas as condições iniciais, poderia 

ser considerada como o sistema mostrado na figura 18 elaborada a partir da figura 10. 

 ̇    

√
 
 

   (  )   (        )           (√
 
 

  ) 

      √
 
 

   

                                      

{
  ̇                                                                 

 ̇      
 

 
                                            

                                                 (4.13) 
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Figura 18 – Diagrama de bloco simplificado para o modelo 

Fonte: O autor 

 

 

4.2. APLICAÇÃO DO MODELO AO CASO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

De acordo com argumentação realizada na seção 2.1, o modelo considerado no 

problema 4.3 se torna próximo à realidade quando todas as grandezas envolvidas são de fato 

contínuas. Como aplicação desse modelo, propomos o caso da geração e consumo de energia 

elétrica, o problema se mostra adequado à aplicação já que a demanda por energia é realmente 

contínua e as grandezas envolvidas podem variar em qualquer intervalo de tempo e 

principalmente o sistema opera em grandes períodos sem interrupções.  

O problema consiste em estabelecer em qual potência o sistema deve operar, ou seja, 

a carga no sistema. Vale ressaltar que nesse caso não há estoques, uma vez que a energia não 

pode ser armazenada na forma de eletricidade. A comparação entre as soluções das 

abordagens contínua e discreta terá base em dados históricos, mas o problema de controle 

contínuo também será aplicado à previsão de carga no sistema para o ano de 2013. 

 

4.2.1 O Sistema Elétrico Brasileiro 

De acordo com Leão (2011, p.16) um sistema elétrico é uma estrutura que realiza 

geração, transmissão, distribuição e subestações de energia elétrica, preferencialmente 

abrangendo grandes regiões de acordo com padrões pré-determinados. O sistema inicia-se 

com grandes usinas geradoras de energia a qual é transmitida em linhas de alta tensão e em 

seguida é dirigida para sistemas de distribuição de média e baixa tensão conforme indicado na 

figura 19. 

 
 

 
 

   
 

    P(s) D(s) 
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Figura 19 – Sistema elétrico de potência  

Fonte: Leão, 2011, p.18 (Adaptado) 
 

A geração de energia na matriz elétrica brasileira baseia-se na energia hidráulica e 

secundariamente na energia térmica, como indicado na figura 21. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é uma entidade sem fins lucrativos 

criada em 1998 com o objetivo de coordenar o Sistema Interligado Nacional (SIN), 

controlando os subsistemas regionais. Essa centralização acarretou um aumento da 

confiabilidade, disponibilidade e estabilidade do sistema, uma vez que os subsistemas podem 

permutar energia e reservas, compensando variações locais. A figura 22 ilustra a rede de 

transmissão do SIN. 

A figura 20 indica a evolução de carga no sistema nos anos de 2011, 2012 e a 

previsão para o ano de 2013 segundo o PEN (Projeções da demanda de energia elétrica) para 

o período de 2013 a 2017 em MW (megawatt). 

Linhas de alta 

tensão 
Estação 

geradora 

Consumidor 

final 

Subestação 

transformadora 

Cliente de 

transmissão 

  

Geração Transmissão Distribuição 
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Figura 20 – Carga no SIN nos anos de 2011 2012 e a previsão para 2013 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética , 2013, p. 6 

 

 

Com base no gráfico da figura 22 foram aproximados os valores médios de carga 

para previsão nos meses do ano de 2013. Tais valores são representados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Previsão de carga aproximada para 2013 

 

  

Mês Carga(MWmédio)

Janeiro 61900

Fevereiro 64200

Março 63300

Abril 63400

Maio 62900

Junho 62000

Julho 62100

Agosto 63000

Setembro 64100

Outubro 65000

Novembro 65300

Dezembro 65000
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4.2.2 Determinação da Carga no Sistema Pelo Método Analítico 

O problema considerado é a determinação da potência, em função do tempo, na qual 

o sistema deve operar com base na demanda energética no ano 2012. A resolução do 

problema pelo método analítico proposto exige algumas adaptações. Primeiramente, os dados 

são a média de demanda em doze meses, portanto, são apresentados de forma discreta e não é 

conhecida a função demanda no tempo. Entretanto, podem-se utilizar os dados da tabela 7 

para aproximar a demanda real em função do tempo. A escolha foi uma função polinomial 

que associa a  , a demanda em Janeiro, a  , o valor da demanda em Fevereiro e assim por 

diante até associar a    o valor da demanda em Dezembro. Ou seja, optou-se pela 

interpolação de Lagrange, tal escolha é motivada pela facilidade em realizar operações com 

polinômios e a boa aproximação de funções contínuas fornecida por esses (QUARTERONI e 

SALERI, 2007).  

Os coeficientes encontrados na interpolação dos dados da tabela 8 estão dispostos na 

tabela 9, onde dk é o coeficiente do termo de ordem k.  

 

          Tabela 9 – Coeficientes de interpolação 

  

 

Dessa maneira, o problema a ser resolvido torna-se: 

 

O significado das grandezas envolvidas no problema 5.1 está indicado na tabela 10.  

Coeficiente Valor

d0 61900

d1 2608,405561

d2 7822,114854

d3 -17372,32756

d4 13891,95254

d5 -5975,828583

d6 1558,388872

d7 -258,4310489

d8 27,47519813

d9 -1,816854037

d10 0,068121692

d11 -0,001107303

          ∫                
  

 
                                                              (5.1) 

                61900 MW        65000 MW 
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Tabela 10 – Símbolos e variáveis para o problema da carga elétrica 

Símbolo Significado 

o Tempo inicial da análise 

   Tempo final da análise 

     Previsão de carga no tempo   

     Nível de produção no tempo   

  Custo de desvio da demanda  

  Custo de alteração do nível de produção  

 

A demanda é dada por um polinômio de grau 11,      ∑    
   

   , com os 

coeficientes indicados na tabela 8. A função   dada em 4.11 se torna, então: 

 

Desenvolvendo a função     , a função   pode ser calculada através da expressão:  

 

E as integrais da equação (5.3) podem ser calculadas pela expressão da integral 

indefinida (KAPLAN, 2002):  

 

Portanto, a função 4.10 pode ser determinada a partir de operações simples de soma, 

multiplicação e exponenciação, tornando possível o cálculo da carga em qualquer valor de 

tempo. 

Com o intuito de mensurar a solução encontrada por meio da equação 4.10, 

calculamos valores obtidos para    ,    ,...     , calculados para diferentes valores de 

coeficientes. Tais valores são apresentados na tabela 11.  Os valores dos coeficientes   estão 

em            e os coeficientes   em             . 

 

           √
 

 
∫  ∑           

    
 

 
       √

 

 
                                         (5.2) 

 

           √
 

 
 ∑

  

 

  
    ∫    

 
  

√
 

 
 
   ∫    

 √
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        ∑ (
 
 
)    

     
    

∫         
   

 
[    

     

 
 

          

     
  

   ]                        (5.4) 
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Tabela 11 – Carga no sistema para valores específicos de tempo em MW 

 

 

A aproximação dos valores reais dos coeficientes   e    será baseada no preço da 

energia elétrica e no custo marginal de operação (CMO). Segundo (Associação Nacional dos 

Consumidores de Energia, 2013) o custo marginal de operação é o custo necessário para se 

elevar em um MWh (megawatt-hora) a energia no sistema utilizando os recursos disponíveis. 

A figura 21 mostra a variação do CMO nos anos de 2009 a 2013. 

 

 

Figura 21 – Evolução do CMO 

Fonte: Brasil , 2013, p.30 

 

 

Coeficientes a=3, b=1 a=2, b=1 a=1, b=1 a=1, b=2 a=1, b=3

0 61900 61900 61900 61900 61900

1 63482,63 63316,93 63020,24 62740,32 62599,73

2 63395,17 63346,5 63194,04 62984,5 62860,18

3 63263,04 63222,75 63126,05 63002,05 62928,7

4 62829,22 62824,53 62829,56 62846,1 62858,17

5 62252,56 62331,02 62496,41 62681,64 62786,28

6 62332,56 62417,61 62605,9 62825 62952,4

7 63079,68 63108,44 63195,15 63311,94 63387,91

8 64083,39 64024 63981,47 63954,12 63951,49

9 65071,77 64787,96 64652,22 64526,77 64468,48

10 66543,92 65194,63 65014,19 64886,65 64825,76

11 65000 65000 65000 65000 65000
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Segundo BRASIL (2013) a grande variação do CMO nos anos de 2012 e 2013, deve-

se à variação do nível dos reservatórios das hidrelétricas, já que essas são responsáveis pela 

maior parcela na geração de energia, como mostrado na figura 20, e a fonte hidráulica é a 

mais barata. Especialmente no início de 2013 o valor do CMO variou entre aproximadamente 

500 e 150 R$/MWh. Como mede o custo de variação da capacidade, o CMO relaciona-se com 

o coeficiente de custo no problema   no problema 5.1. 

A tarifa de energia é o valor que se deixaria de ganhar caso o sistema não suprisse a 

demanda de energia, dessa maneira pode-se inferir que esse valor relaciona-se com o 

coeficiente   do problema 5.1.  

A figura 22 indica a média da tarifa de energia elétrica para as indústrias brasileiras 

para o ano de 2011. Vale ressaltar que a tarifa sofre variações bem menores do que o CMO. 

 

Figura 22 – Média da tarifa de energia 

Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 2011, p. 5 

 

Utilizando como valores de coeficientes    329           e   325        

    determinou-se os valores da tabela 12 utilizando a função 4.2. O primeiro coeficiente 

baseado no preço da energia elétrica e o segundo baseado na média do CMO entre Janeiro e 

Março de 2013 na figura 21. Não foi considerado o fator da conversão das unidades uma vez 

que a solução dada pela função 4.10 depende exclusivamente da razão entre os coeficientes. 
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Tabela 12 – Valores para a carga ótima no ano de 2013 

 

4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os gráficos das figuras 23 a 27 ilustram os dados da tabela 9, comparando a solução 

estabelecida de acordo com os valores dos coeficientes de custo com a carga prevista. As 

curvas foram obtidas por meio da interpolação de Lagrange dos dados das tabelas 8 e 11. A 

figura 23 Indica as curvas da previsão de demanda e a solução para os coeficientes a=3 

           e b=1           . 

 

Figura 23 – Solução para a=3            b=1            

 

Tempo Carga(MWmédio)

0 61900

1 63025,44857

2 63197,38536

3 63128,05084

4 62829,34158

5 62493,22965

6 62602,2046

7 63193,32035

8 63982,12604

9 64654,54477

10 65016,58805

11 65000

Legenda: 

Solução 

Previsão 
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A figura 24 mostra o gráfico das curvas da previsão de demanda e a solução para os 

coeficientes a=2            e b=1           . 

 

Figura 24 – Solução para a=2            b=1            

 

A figura 25 mostra o gráfico das curvas da previsão de demanda e a solução para os 

coeficientes a=1            e b=1           . 

 

Figura 25 – Solução para a=1            b=1            

 

Legenda: 

Legenda: 

Solução 

Solução 

Previsão 

Previsão 
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A figura 26 mostra o gráfico das curvas da previsão de demanda e a solução para os 

coeficientes a=1            e b=2           . 

 

Figura 26 – Solução para a=1             b=2            

 

A figura 27 mostra o gráfico das curvas da previsão de demanda e a solução para os 

coeficientes a=1            e b=3           . 

 

Figura 27 – Solução para a=1            b=3            

 

 

Legenda: 

Legenda: 

Solução 

Solução 

Previsão 

Previsão 
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A fim de compreender a influência dos parâmetros na solução, é conveniente sobrepor os 

gráficos das soluções para diferentes valores dos coeficientes de custo, o que é realizado na 

figura 28. Através dessa comparação, percebesse que a solução para os valores a=3, b=1, se 

distancia consideravelmente das demais soluções para t=10. Tal fato evidencia a necessidade 

de restrições que limitem a grandeza da solução. 

 

 

Figura 28 – Comparação das soluções em relação aos coeficientes 

  

 

O gráfico da figura 28 indica que quanto maior a relação      nos coeficientes do 

problema 5.1, menor será a variação da solução ao longo do tempo. Tal fato se deve ao 

significado dos coeficientes: quanto maior o valor de   maior será o custo de a função sofrer 

oscilações e quanto menor o valor menor o custo de a solução desviar em relação à demanda. 

Na seção 4.2.2 também foi determinada a solução do método analítico considerando 

valores aproximados para os coeficientes de custo reais: a=329            , 

b=325           , a solução é representada na figura 29. 

Legenda: 

Previsão 

a=3, b=1 

a=2, b=1 

a=1, b=1 

a=1, b=2 

a=1, b=3 
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Figura 29 – Solução para a carga no sistema para o ano de 2013 

 

É possível comparar a solução indicada na figura 32 com a carga real no sistema no 

primeiro semestre de 2013, uma vez que o ONS disponibiliza tais dados em seu endereço 

eletrônico, os quais são mostrados na tabela 13. 

 

                 

         Tabela 13 – Carga média 2013 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2013 (Adaptado) 

 

A figura 30 compara a previsão e solução mostrada na figura 29 com a carga real no 

sistema no primeiro semestre de 2013, baseada nos dados da tabela 13. 

 

Meses Carga(MWh)

Janeiro 59848,82

Fevereiro 62550,62

Março 61570,55

Abril 59897,47

Maio 57705,53

Junho 57311,32
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Figura 30 – Comparação das cargas em MWh no primeiro semestre de 2013 
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5.  CONCLUSÕES 

 

O método proposto possibilita calcular o valor ótimo para a produção, segundo uma 

função objetivo específica, em qualquer valor de tempo. Para determinação da solução é 

necessário a previsão de demanda para o período e que todas as funções envolvidas sejam 

diferenciáveis. No trabalho, utilizou-se o exemplo da geração e distribuição de energia, outros 

similares seriam a distribuição de água, gás ou um exemplo menos trivial a demanda por 

capacidade de dados em serviços realizados em redes digitais de informação (TUBINO, 2009).  

O tipo de problema de controle considerado no desenvolvimento fixa os valores 

inicial e final da solução, e também impõe grandes aproximações nos custos envolvidos 

devido às características da função objetivo, dificultando a determinação dos coeficientes de 

custo. Seria interessante, explorar outros tipos de função objetivo e outros problemas de 

controle mais flexíveis e adequados, considerando, por exemplo, restrições que limitem a 

grandeza das soluções. 

Optou-se na aplicação do modelo por considerar os coeficientes de custo da função 

objetivo constantes. Porém, é possível que o valor desses coeficientes oscile bastante no 

horizonte de planejamento influenciando de maneira decisiva no valor da função objetivo. 

Seria mais realista considerar não somente a variação dos coeficientes em função do tempo, 

mas também sua dependência do nível de produção, devido a efeitos de economias de escala. 

É importante ressaltar que mesmo para grandezas contínuas como o caso da demanda 

por energia elétrica, os dados disponíveis em geral são discretos. A proposta do método é 

trabalhar como uma expressão explícita da demanda em função do tempo, entretanto, no 

desenvolvimento, a demanda real foi aproximada baseando-se em um número pequeno de 

valores. A precisão dos resultados depende dessa aproximação e seria mais seguro utilizar o 

maior número de valores possível para determinar a função desejada, representando suas 

mínimas variações. No trabalho, utilizou-se uma interpolação polinomial, entretanto existem 

outros tipos de aproximações a partir de dados discretos. Outra possibilidade seria utilizar 

técnicas de integração numérica na determinação da função 4.10. 
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7. APÊDICE 1 – CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO 

 

Os códigos foram elaborados no programa MATLAB. O código ‘principal’ lê os 

pares de tempo e previsão de demanda em uma planilha eletrônica e realiza a chamada dos 

demais códigos e fornece a solução 4.10 calculada em t = 0, 1, 2, n. 

 

 

 

function [ prod ] = principal(  ) 

  
% O programa principal lê os valores da demanda na tabela 'dados' 
% e os valores para a produção nos mesmos valores de tempo nos quais  
% foram dados os valores da demanda 

  
%a e b: coefientes de custo 
%n número de valores de tempo  

  
%define a,b,n 
a=1; 
b=3; 
n=12; 

  
%lê os dados 
demanda=xlsread('dados.xlsx',1,'E4:E15'); 

  
tempo=xlsread('dados.xlsx',1,'B4:B15'); 

  
%pressupõe-se que tempo(0)=0 

  
p0=demanda(1); 
final=tempo(n); 
pf=demanda(n); 

  
%calcula os coeficientes da função polinomial  

  
d=coeficientes( tempo,demanda,n ); 

  
%calcula a derivada inicial 
dp0=calculadp0( pf, final, p0, a, b, d, n ); 

  
%calcula os valores para a produção 

  
prod=zeros(1,n); 
for i=1:n 

     
t=tempo(i); 
prod(i)=p( t, p0, dp0, a, b, d, n ); 

  
end 

  
end 
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O código ‘calculadp0’ calcula a derivada inicial da solução baseado na equação 4.12. 

 

 

O código ‘coeficientes’ calcula os coeficientes da interpolação polinomial de 

Lagrange. 

 

O Código ‘comb’ é uma função que calcula a combinação de n elementos tomados 

em conjuntos de p elementos, necessária na determinação da função 5.3. 

function [ dp0 ] = calculadp0( pf, final,p0, a, b, d, n ) 

  
%o programa calcula o valor da derivada inicial da função p 

  
% pf: nível de produção em t=final (será igual à demanda prevista) 
% final: último valor de abscissa para o tempo 
% a e b: coeficientes de custo 
% d: vetor dos coeficientes da função polinomial que representa a 

demanda 
% n: tamanho do vetor d (número pontos e de coeficientes) 

  
c=(a/b)^0.5; 
dp0=(pf-p0*cosh(c*final)+H(final,a,b,d,n))*c/sinh(c*final); 

  
end 

 

function [ vetor ] = coeficientes( abcissa,valores,n ) 

  
%O programa retorna o coeficientes do polinomio de grau n-1 

  
%n: número de pontos 
%abcissas: valores de tempo 
%valores: respectivos valores de demanda 

  
vetor=zeros(1,n); 

  
%Monta a matriz do sistema 

  
M=eye(n,n); 
for i=1:n 
    for j=1:n 
        M(i,j)=abcissa(i)^(j-1); 
    end 
end 

  
A=inv(M); 
vetor=A*valores; 

  
end 
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O código ‘H’ calcula a própria função 5.3. 

 

function [ valor ] = comb( n,p ) 

  
%o programa calcula a combinação n a p 

  
valor=(factorial(n))/((factorial(p))*(factorial(n-p))); 

  
end 

 

 

function [ valor ] = H( t,a,b,d,n ) 

  
% O programa retorna o valor da função H no caso de funçaõ d 

polinomial  

  
% t: ponto em que se calcula o valor 
% a e b: coeficientes de custo 
% d: vetor dos coeficientes da função polinomial que representa a 

demanda 
% n: tamanho do vetor d (número pontos e de coeficientes) 

  
valor=0; 
c=(a/b)^0.5; 

  
% redefine os coeficientes no vetor d2 

  
d2=zeros(1,n); 

  
for i=1:n 

     
soma=0; 

  
for j=i:n 

     
    soma=soma+comb(j-1,i-1)*d(j)*(t^(j-i)); 

     
end 

  
d2(i)=((-1)^(i+1))*soma; 

  
end 

  
for i=1:n 
    parcela=d2(i)*(integralxn( i-1, t, c )-integralxn( i-1, t, -c )); 
    valor=valor+parcela; 
end 

  
valor=(valor/2)*c; 

  
end 
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O código ‘integralxn’ calcula a integral descrita na equação 5.4. 

 

O código ‘p’ calcula a função 4.10 em um valor arbitrário para o tempo. 

function [ valor ] = integralxn( n, t, c ) 

  
%o  programa realiza a integral de x^n*e^cx de zero a t 

  
%n: grau 
%t: limite de integração 
%c: coeficiente 

  
%calcula a integral indefinida em t 

  
if t==0 
    valor=0; 
else 
parcela=t^n; 
soma=parcela; 
if n==0 

     
else 
  for i=1:n 
    parcela=-parcela*(n+1-i)/(c*t); 
    soma=soma+parcela; 
  end   
end 
it=(soma/c)*exp(c*t); 
%calcula a integral indefinida em zero 

  
i0=((-1)^n)*(factorial(n))/(c^(n+1)); 

  
valor=it-i0; 
end 
end 
    soma=soma+comb(j-1,i-1)*d(j)*(t^(j-i)); 

     
end 

  
d2(i)=((-1)^(i+1))*soma; 

  
end 

  
for i=1:n 
    parcela=d2(i)*(integralxn( i-1, t, c )-integralxn( i-1, t, -c )); 
    valor=valor+parcela; 
end 

  
valor=(valor/2)*c; 

  
end 
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function [ valor ] = p( t, p0, dp0, a, b, d, n ) 

  
% o prorama retorna o valor da produção ótima p(t) no  tempo t 

  
%t: ponto onde a função é calculada 
%p0: valor inicial da função 
%dp0: valor inicial da derivada da função 
%a e b : coeficientes de custo 
% d: vetor dos coeficientes da função polinomial que representa a 

demanda 
% n: tamanho do vetor d (número pontos e de coeficientes) 

  
c=(a/b)^0.5; 

  
valor=p0*cosh(c*t)+(dp0/c)*sinh(c*t)-H(t,a,b,d,n); 
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