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RESUMO 
 
HASHIMOTO, K.  Técnicas de otimização combinatória multiobjetivo aplicadas na 
estimação do desempenho elétrico de redes de distribuição. 2004. 114p. Tese (Doutorado) 
– Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
 
Neste trabalho são apresentadas contribuições para a estimação do desempenho elétrico na 
distribuição de energia elétrica, com implicações nos mais diversos problemas da operação e 
do planejamento da distribuição. Entende-se por desempenho elétrico, a avaliação dos 
parâmetros de congestionamento de redes, as perdas e o nível de tensão. A motivação deste 
trabalho está na agregação dos esforços advindos da campanha de medição compulsória das 
concessionárias de distribuição e da necessidade do órgão regulador de estabelecer parâmetros 
de avaliação do desempenho operacional das empresas, como previsto no documento 
intitulado “Procedimentos da Distribuição” da Aneel. A estimação do desempenho elétrico é 
formulada segundo um problema de otimização multiobjetivo onde as funções objetivo 
compõem uma avaliação de probabilidade de ocorrência e uma avaliação de proximidade dos 
parâmetros elétricos calculados com os valores obtidos por medição. Os valores das cargas 
são discretizados segundo probabilidades de ocorrência em cada intervalo, de modo que a 
formulação resulte em um problema de otimização combinatória multiobjetivo de dimensão 
exponencial. Propõe-se um procedimento de redução de rede, que diminua consideravelmente 
o espaço de decisões, e um procedimento de expansão de redes para recompô-la. Também são 
propostas heurísticas específicas para a obtenção de soluções com cargas diversificadas e 
desequilibradas. Para uma aplicação adequada destas heurísticas, propôs-se e aplicou-se um 
método evolucionário metaheurístico para composição das soluções factíveis, ordenadas de 
acordo com o conceito de dominância de Pareto. Para cada fronteira de dominância, ou 
conjunto de fronteiras, o aplicativo constrói a distribuição probabilística da corrente e fluxo de 
potência de cada trecho, o nível de tensão em todas as barras e as perdas técnicas totais do 
circuito. A formulação matemática de otimização é flexível o bastante para a aplicação 
prática, considerando os diversos estágios de implementação dos atuais sistemas 
supervisórios. O modelo evolucionário metaheurístico proposto foi aplicado para um caso 
ilustrativo evidenciando as suas potencialidades e os pontos a serem aprimorados. 
 
 
 
Palavras-chave: estimação do desempenho elétrico, otimização combinatória multiobjetivo, 
método evolucionário, metaheurística. 
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ABSTRACT 
 
 
HASHIMOTO, K.  Multiobjective combinatorial optimization techniques applied on 
electrical performance estimation of distribution networks. 2004. 114p. Thesis (Doctoral) 
– Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
 
This thesis aims at contributing for the estimation of electrical performance in the distribution 
of electrical energy. Electrical performance is assumed to be the evaluation of network 
congestion parameters, losses and voltage level. The development of this work was impelled  
due to distribution utilities compulsory measurement permanent campaigns, and due to the 
need of the regulatory agency in establishing operational performance standards, as stated in 
the Distribution Code of Aneel, the Brazilian Energy Regulatory Agency. The electrical 
performance estimation is formulated according to an optimization problem where the 
objective functions correspond to an evaluation of occurrence probability, and correspond to a 
proximity evaluation of calculated parameters with values obtained by measurement as well. 
Load values are discretized according to ocurrence probabilities within each interval, so that 
formulation results in a multiobjective combinatorial optimization of exponential dimension. 
Network reduction procedures to substantially reduce Decision Domain and network 
expansion procedures to recompose it are proposed. Specific heuristics are also proposed to 
get solutions with load diversity and unbalanced loads. In order to adequately apply these 
heuristics, a metaheuristic evolutionary method to build feasible solutions is proposed and 
applied, and ranked according to Pareto´s concept. For each dominance frontier or group of 
frontiers, the application builds the probabilistic: current and load flow distribution of for each 
branch, voltage level for each bar and circuit technical losses. The mathematical formulation 
of optimization is flexible enough to be effectively applied taking into account different levels 
of supervisory systems developed in the utilities. The metaheuristic evolutionary model 
proposed was applied to a representative case with main potentialities and weak points to be 
improved. 
 
 
 
 
 
Keywords: Electrical performance estimation. Multiobjective combinatorial optimization. 
Evolutionary method. Metaheuristics. 
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