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CAPÍTULO 4 
 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE 
ESTIMAÇÃO DO DESEMPENHO 

ELÉTRICO  
 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS 

Neste trabalho serão consideradas, para a estimação do desempenho elétrico na distribuição, 

apenas as informações provenientes de medições diretas, conforme descrito no item 2.4. As 

informações adicionais obtidas por pesquisas de satisfação e reclamações do consumidor 

podem ser incorporadas após a implementação dos modelos de simulação propostos. 

Opcionalmente, podem ser modelados segundo variáveis difusas, que não vão ser explorados 

neste trabalho.  

Os resultados das simulações podem fornecer estimativas de indicadores de qualidade 

apropriados, constituindo um grupo de medições indiretas estimadas. Por fim, estas podem ser 

avaliadas conjuntamente com as medições diretas. 

As informações provenientes de medições diretas a serem consideradas neste trabalho são: 

• curvas de carga típicas (média e desvio padrão) por classificação do consumidor; 

• medições de tensão em unidades consumidoras; 

• registros de medição na saída dos alimentadores (tensão, potência ativa e reativa). 

Eventualmente, é possível incorporar algumas medições específicas, caso estejam disponíveis. 

Por exemplo, os registros de medição de fronteira, ou de remotas monitorando corrente em 

ponto(s) do circuito, ou de medições de carga de uma determinada unidade consumidora foco 
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de investigação da qualidade de fornecimento, ou de um transformador em especial, etc.. 

Enfim, a metodologia proposta precisa ser maleável o bastante para permitir a inclusão de 

alguns dados adicionais, em casos específicos. Ademais, cada concessionária apresenta um 

grau de monitoração das redes diferente, de modo que as informações disponíveis se 

encontram em diversos estágios de evolução. Outro aspecto importante na inserção dos dados 

nas metodologias propostas é o grau de acuidade dos mesmos, resultante das especificações 

dos equipamentos de medição, método de medição, protocolo de medição, período de 

medição. Conseqüentemente, as metodologias também precisam permitir a inserção e o 

tratamento conveniente das diversas incertezas dos parâmetros. 

As diversas formulações propostas neste trabalho permitem a caracterização dos parâmetros 

medidos por meio do seu valor médio e de desvio padrão (probabilístico) ou através de um 

intervalo válido (restrição). A melhor escolha das opções para caracterização dos dados 

depende de seu comportamento estocástico e da relevância do parâmetro dado pelo 

formulador do problema. Estes tópicos serão discutidos a seguir. 

4.2 PROGRAMAÇÃO POR METAS MULTIOBJETIVO 

A formulação proposta neste trabalho utiliza o conceito de Programação por Metas (Goal 

Programming), que consiste em encontrar o Vetor de Decisão que resulte em uma imagem a 

mais próxima possível em relação a um dado vetor pré-estabelecido no Espaço Objetivo. O 

Espaço de Decisão é composto pelos valores de potência ativa e reativa das cargas de uma 

rede de distribuição e o Vetor Objetivo é o quadrado da diferença entre estes valores de 

potência com relação ao valor médio ou típico de cada carga. A restrição imposta é o valor da 

tensão medida em um ponto qualquer da rede.  

A programação por metas pode ser consubstanciada num problema de Programação 

Quadrática – PQ, que compõe uma subclasse dos problemas de programação matemática não 
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linear onde a função objetivo é uma função quadrática e as restrições são todas funções 

lineares. Os problemas de PQ são formalmente definidos como: 

Min ƒ(x) = xT Q x + cT x (4.1) 
s.a. A x ≤ b 
c x = d 
onde Q é uma matriz simétrica 
 

Em particular, nos problemas de PQ a região factível é convexa porque as restrições são 

funções lineares. Esta característica facilita os métodos de busca, em especial, para a 

determinação do ótimo global. 

A adequação do problema de estimação do desempenho elétrico de redes de distribuição aos 

problemas de PQ, pode ser formulada da seguinte maneira: 

Min ƒ(Sca) = ( (Sc1 – Smédc1)2 , (Sc2 – Smédc2)2 , ... , (Scr – Smédcr)2 ) (4.2) 
s.a.   
Ica = f (Vb, Sca); 
It = f (Ica); 
Vb = f (VETD, Ica, zt); 
| It| ≤ Imaxt; 
Vm = Vmed; 
onde, 
Sca =  vetor de demandas da carga ca ∈ Ωcarga; 
Smédca = vetor de demandas médias das cargas ca ∈ Ωcarga; 
Ica =  vetor de correntes das cargas ca ∈ Ωcarga; 
It =  vetor de correntes dos trechos t ∈ Ωtrecho; 
VETD =  tensão no barramento de saída do circuito; 
Vb =  vetor de tensões nas barras b ∈ Ωbarra; 
zt =  vetor de impedâncias do trecho t ∈ Ωtrecho; 
Imaxt = corrente máxima admissível do trecho t ∈ Ωtrecho; 
Vm = módulo da tensão na barra m ∈ Ωbarra; 
Vmed  = valor da tensão medida na barra m ∈ Ωbarra; 
Ωcarga =  conjunto de cargas conectadas à rede = {c1, c2, ..., cr}; 
Ωtrecho = conjunto de trechos da rede; 
Ωbarra =  conjunto de barras da rede. 
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Esta formulação de otimização multiobjetivo procura soluções as mais próximas dos valores 

médios das cargas (valores esperados), com a restrição de tensão nos nós medidos (por 

exemplo, no nó da saída da subestação e no nó medido em uma dada unidade consumidora, 

em função da campanha de medições compulsória estipulada pelo órgão regulador). Assim, a 

restrição constitui uma exigência (efetivamente medido) e as demandas das cargas constituem 

valores próximos dos valores esperados (típicos).  

A avaliação dos resultados obtidos do problema multiobjetivo proposto pode ser efetivada por 

meio do algoritmo de ordenação definido no item 3.1. Assim, dentre as soluções factíveis 

identificadas, escolhem-se aquelas não dominadas (Grau de Dominância 1) ou, para a 

estimação do desempenho elétrico, aquelas não muito distantes das não dominadas (grau < 

rank_max). 

Alternativamente, a formulação PQ multiobjetivo pode ser reformulada para um problema PQ 

mono-objetivo, agregando as funções objetivo num polinômio, assim: 

Min ƒ(Di) = Σ (Di – Dmédi)2 (4.3) 
 

Por exemplo, para uma rede com 3 nós e duas cargas (Figura 4.1), a formulação segundo um 

problema de PQ é a seguinte: 

Min ƒ(Di) = (D1 – Dméd1)2 + (D2 – Dméd2)2 (4.4) 
s.a.   
|V1| = 13.800; 
|V2| = 13.720; 
|Z12|eq = | R12 cosϕ + X12 senϕ| = 2,214 ohms; 
|Z23|eq = | R23 cosϕ + X23 senϕ| = 2,214 ohms; 
Dméd1 = 220.000 W; 
Dméd2 = 180.000 W; 
cos ϕ = 1,0; 
V1 - ∆V12 - V2 = 0; 
V2 - ∆V23 - V3 = 0; 
∆V12 - Z12 I12 = 0; 
∆V23 - Z23 I23 = 0; 
I12 = I2 + I23; 
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I23 = I2; 
I1 = D1 / V2; 
I2 = D2 / V3. 

 

 

 

Figura 4.1  Rede de distribuição primária com 3 nós e 2 cargas. 

Para a solução deste problema foi utilizado o programa LINGO�, específico para problemas 

mono-objetivos não lineares. O resultado obtido foi d1 = 0,9129 pu e d2 = 0,9287 pu. A tensão 

no nó 3 V3 = 13.684 V. 

Um desdobramento desta formulação é a inserção de fatores de ponderação k para cada termo 

da função objetivo: 

Min ƒ(Di) =k * (D1 – Dméd1)2 + (k-1) * (D2 – Dméd2)2 (4.5) 

Neste caso, para cada combinação de (k1, k2), encontra-se uma única solução ótima. Se for 

efetuada uma varredura de k de 0 a 1, obtém-se o resultado ilustrado na Figura 4.2. 

Observa-se que o resultado para k = 0,5, corresponde aos mesmos resultados obtidos na 

primeira simulação. Este método de ponderação é aplicável para os casos onde a incerteza dos 

dados de carga é variável, de forma que a otimização deve ponderar as incertezas para um 

peso ki = 1 / desvio padrãoi, da carga i, por exemplo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Soluções ótimas para um problema PQ mono-objetivo variando-se os pesos dos termos 
da função objetivo. 
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Do gráfico da Figura 4.2, o arco ABCDEFGHIJK forma o Espaço Objetivo Factível, para o 

intervalo 0 ≤ k ≤ 1, k ∈ ℜ. 

Apesar da praticidade e simplificação auferida pela composição de uma função mono-

objetivo, há casos onde as metas constituem parâmetros de natureza diversa. Adicionalmente, 

os objetivos estabelecidos, agregados na função objetivo, podem ser conflitantes entre si. Por 

conseqüência, o estabelecimento de uma única função objetivo requer, invariavelmente, um 

arbítrio de valor. Portanto, neste trabalho, será explorada a abordagem multiobjetivo, que dá 

mais condições ao tomador de decisões em estabelecer um juízo de valor.  

4.3 ESTIMAÇÃO PROBABILÍSTICA 

A estimação de estados proposta neste trabalho é probabilística, em semelhança com a 

metodologia adotada nos trabalhos [29] e [30], em decorrência do levantamento das curvas 

típicas descritas nas referências [15], [16] e [17]. Uma vez que este tipo de levantamento 

constitui uma exigência regulatória, conforme Resolução Aneel no 286/1999, o levantamento 

das curvas típicas não incorrerá em ônus adicional para a concessionária. 

Neste trabalho estão contemplados o método de Monte Carlo para a geração dos valores de 

cargas [30] e o método de discretização das cargas. O método de Monte Carlo pode ser 

utilizado para a montagem da rede reduzida, a ser descrito mais adiante. O método de 

discretização de cargas é descrito a seguir. 

A discretização de cargas foi formulada de modo a caracterizar as probabilidades de 

ocorrência de cada carga em intervalos de carga. Uma vez que as medições de cargas típicas 

estejam disponíveis, basta montar um histograma de freqüência de ocorrências, conforme 

ilustrado para um consumidor de média tensão na Figura 4.3, resultante de uma medição por 

35 dias. 
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Figura 4.3  Histograma de freqüência de ocorrências de carga de um consumidor (140 medições de 
15 minutos, entre 9h00 e 10h00). 

Uma vez que não estejam disponíveis os registros de medição das curvas típicas, pode-se 

emular uma distribuição a partir dos valores médios e dos desvios padrão, utilizando a função 

de Gauss: 
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onde, 
x = variável da função; 

x  = valor médio de x; 
σ = desvio padrão de x. 
 

A metodologia proposta calcula, a partir do número de intervalos para cada carga e em função 

dos valores médios e de desvio padrão, os valores de probabilidade de cada intervalo 

aplicando a função de Gauss e normalizando-a. Por exemplo, para uma dada carga com 11 

intervalos, para o valor médio de 1,0 p.u. e desvio padrão de 0,33 p.u., variando-se de –3σ a 

+3σ do valor médio e normalizando os valores, obtém-se o histograma apresentado na Figura 

4.4. Neste exemplo, a probabilidade da carga estar no intervalo 0,8 p.u. ± 0,1 p.u. é de 20,0%. 

O valor representativo deste intervalo corresponde ao valor mediano, ou seja, 0,8 p.u.. 
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Figura 4.4  Histograma de probabilidade de ocorrências de uma carga hipotética utilizando a função 
de Gauss. 

A discretização das cargas segundo o histograma de probabilidade de ocorrências define, por 

conseqüência, a probabilidade de ocorrência de cada caso do Espaço de Decisões, conforme a 

seguinte equação: 

Pc = ∏
=

asargNc

1c

P(ca,i)  (4.7) 

onde, 
Pc = probabilidade de ocorrência do caso c; 
P(ca,i) = probabilidade de ocorrência do intervalo i = 1 a Nint, da carga ca = 1 a 

Ncargas; 
Nint = número de intervalos das cargas; 
Ncargas = número de cargas da rede; 
 

A Enumeração Completa constitui o processo de varredura de todo o Espaço de Decisões, que 

consiste no conjunto de vetores ou casos c de 1 até Nint
Ncargas. Aplicando o histograma da 

Figura 4.4 para as duas cargas da rede da Figura 4.1 e calculando os parâmetros elétricos da 

rede para todos os casos possíveis, cada um destes casos atrelado a uma probabilidade de 

ocorrência (Equação 4.7), resulta no levantamento probabilístico dos estados da rede que 

compõe efetivamente a estimação de desempenho elétrico proposta neste trabalho. 

 

 

��� �

� �� �

� �� �

� � �� �

� ����

� � ���

� ����

� � �� �

� �� �

� �� �

��� �

��

��

� ��

� ��

� ��

� ��

� � � � � 	 � 
 � � �� � � � � � � � 	 � � 
 � � ��



 50

 

 

 

 

(a)                                                     (b)                                                      (c)  
Tensão                                                  Corrente                                     Perdas Totais 

Figura 4.5  Estimação probabilística por enumeração completa. 

Outro benefício advindo da formulação probabilística está em incluir este parâmetro na 

avaliação multiobjetivo. Para o caso onde os histogramas de probabilidade de ocorrência são 

simétricos e decrescentes com relação ao valor médio, sempre que a carga estimada se 

aproximar do valor médio (dimimuindo a Função Objetivo 4.3), a probabilidade de ocorrência 

aumentará. O inverso também é verdadeiro. Portanto, como foi utilizada a função de Gauss, é 

praticamente equivalente substituir um parâmetro pelo outro. Adicionalmente, a restrição de 

tensão pode constituir uma meta, de modo que o equacionamento de otimização 4.3 pode ser 

reformulado da seguinte maneira: 

Min ƒ(Sc) = ( ƒ1(Sca) , ƒ2(Sca) ) (4.8) 
s.a.   
Ica = f (Vb, Sca); 
It = f (Ica); 
Vb = f (VETD, Ica, zt); 
| It| ≤ Imaxt; 
Vmed – ∆% < Vm < Vmed + ∆%; 
onde, 
ƒ1(Sca) = ( Vm - Vmed )2; 
ƒ2(Sca) = (1 - Pc)2; 
Sca =  vetor de demandas da carga ca ∈ Ωcarga; 
Ica =  vetor de correntes das cargas ca ∈ Ωcarga; 
It =  vetor de correntes dos trechos t ∈ Ωtrecho; 
VETD =  tensão no barramento de saída do circuito; 
Vb =  vetor de tensões nas barras b ∈ Ωbarra; 
zt =  vetor de impedâncias do trecho t ∈ Ωtrecho; 
Imaxt = corrente máxima admissível do trecho t ∈ Ωtrecho; 
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Vm = módulo da tensão na barra m ∈ Ωbarra; 
Vmed = valor da tensão medida na barra m ∈ Ωbarra; 
Ωcarga = conjunto de cargas conectadas à rede = {c1, c2, ..., cr}; 
Ωtrecho = conjunto de trechos da rede; 
Ωbarra =  conjunto de barras da rede; 
Pc     =  probabilidade de ocorrência do caso c (Equação 4.7). 

4.4 OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA MULTIOBJETIVO 

Uma vez que as cargas estejam discretizadas, o problema de otimização descrito no item 4.2 

consiste em encontrar a melhor combinação de cargas que atenda à Formulação 4.3. Cabe 

observar que o método de discretização restringe a possibilidade de encontrar o conjunto 

Pareto-Ótimo, no caso de otimização multiobjetivo, pois as variáveis não são mais contínuas. 

No entanto, ressalta-se que este trabalho propõe encontrar um conjunto de soluções ordenadas 

segundo seu Grau de Dominância (item 3.1), diferindo objetivamente das formulações 

clássicas de otimização, onde a busca pelo conjunto Pareto-Ótimo é tão intensa de tal modo 

que as outras soluções factíveis são praticamente desprezadas. Ademais, a discretização das 

variáveis do espaço objetivo resolve um problema comum nos métodos metaheurísticos 

multiobjetivos, que são os problemas de intensificação e da diversificação [32]. Outra razão 

importante que permite a aplicação da discretização é que, no caso das redes de distribuição, o 

equacionamento referente ao fluxo de potência compõe um conjunto de equações contínuas, 

de forma que a discretização, se aplicada de forma criteriosa, não prejudicará a busca de um 

ótimo local. 

No entanto, a discretização traz a inconveniência de incluir ao problema de otimização uma 

dimensão exponencial. Por exemplo, se uma rede dispõe de 15.000 cargas e cada uma estiver 

representada por 13 intervalos, o espaço de decisões terá uma dimensão de 1315.000. A 

enumeração completa foi possível no caso exemplo, conforme ilustrado no subitem anterior, 

dada a pequena dimensão do Espaço de Decisões. Nos casos práticos, nem sempre é possível 

mapear todo o Espaço de Decisões para encontrar a fronteira Pareto-Ótima. 
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Para o caso discreto, os métodos de busca da otimalidade podem ser bem diferentes dos 

métodos de otimização de variáveis contínuas. Este campo de pesquisa compõe o que se 

denomina Otimização Combinatória Multiobjetivo [32]. Para a solução deste tipo de 

problema, em geral, são desenvolvidas técnicas de busca heurísticas para encontrar o conjunto 

de soluções factíveis mais próximo da Fronteira de Pareto, sem ter a necessidade de testar 

todo o Espaço de Decisão (Enumeração Completa), o que é impraticável para uma dimensão 

exponencial. Sendo assim, a viabilidade da formulação proposta segundo um problema de 

otimização combinatória multiobjetivo está, em grande parte, em desenvolver um algoritmo 

eficiente de busca ou heurística. Os mecanismos de busca desenvolvidos neste trabalho serão 

descritos mais adiante. 

Portanto, se por um lado, a discretização com um número elevado de intervalos aumenta as 

chances de encontrar uma solução mais próxima da Fronteira Pareto-Ótima, por outro lado, a 

discretização em intervalos maiores de carga diminui a dimensão do Espaço de Decisão. 

Neste último caso, um ganho mais relevante seria diminuir o número de cargas a serem 

testadas, uma vez que compõe o expoente da dimensão do Espaço de Decisões. Este ganho 

será abordado no procedimento de redução de redes a ser descrito posteriormente. 

Voltando ao exemplo da Figura 4.1, utilizando o Método de Enumeração Completa e 

aplicando a Formulação 4.4, de modo a ilustrar a aplicação do problema de estimação de 

estados utilizando parâmetros não contínuos a partir, por exemplo, da discretização das 2 

cargas em 11 intervalos eqüidistantes, o Espaço de Decisões resulta em um universo de 

Nint
Ncargas = 112 combinações, as quais estão ilustradas na Figura 4.6a. Cada combinação de 

carga tem a sua imagem representada no Espaço Objetivo na Figura 4.6b. Para as Funções 

Objetivo ƒi = (Di – Dmédi)2, i =1 e 2, e restrição de tensão V2 = 13.720 ± 0,025% foram 

encontradas nove soluções factíveis, em destaque na Figura 4.6. Observa-se, entretanto, que 4 

diferentes Vetores de Decisão – (0,0 ; 0,4), (0,0 ; 0,6) , (2,0 ; 0,4) e (2,0 ; 1,6) – levam ao 
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mesmo Vetor Objetivo, mas apenas um deles é Factível (2,0 ; 0,4), pois somente este atente à 

restrição de tensão. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                            (b) 
Figura 4.6  Espaço de Decisões e o conjunto de soluções factíveis para análise combinatória discreta 

para ƒi = (Di – Dmédi)
2. 

Neste caso exemplo, a adequação dos valores de tensão no nó 2 em 13.720 V, equivale a toda 

combinação de D1 e D2 tal que D1 + D2 = 498.645 W, pois ∆V12 = 80 V e |Z12|eq = 2.214 

ohms. O espaço definido por esta restrição, está ilustrado na Figura 4.6 em vermelho. Nota-se 

que os pontos em destaque estão próximos da linha em vermelho. 

O Vetor de Decisão (1,0 ; 1,6) que gerou o Vetor Objetivo (0,00 ; 0,36), constitui a solução 

não dominada com relação à Função Objetivo ƒ1. Para a Função ƒ2, a solução não dominada 

corresponde ao Vetor Objetivo (0,16 ; 0,00), imagem de (1,0 ; 1,4). A Fronteira Pareto-Ótima 

(ou com Grau de Dominância 1) é composta pelos vetores objetivo (0,00 ; 0,36), (0,04 ; 0,04), 

(0,16 ; 0,00) e (0,36 ; 0,04), em destaque verde na Figura 4.6b. O conjunto de soluções com 

Grau de Dominância 2 é composto pelos vetores objetivo (0,04 ; 0,64) e (0,36 ; 0,04). 

O Vetor de Decisão que promoveu a tensão no nó 2 mais próximo da tensão medida (13.720 

V) foi a dupla de decisão (0,8 ; 1,8) cuja imagem é (0,04 ; 0,64), a função objetivo = 0,68 e a 
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tensão V2 = 13.719,8 V (-0,002%). No entanto, mesmo alcançando o valor mais próximo da 

tensão medida, esta solução nem consta no Conjunto de Soluções não dominadas. 

Observa-se também que, o Vetor de Decisão (1,0 ; 1,0) que fornece o menor valor para as 

funções objetivo (ƒ1 = ƒ2 = 0), gera uma tensão de 13.735,8 V no nó V2. Caso a restrição de 

tensão se estendesse para 0,12%, este vetor estaria incluído no Conjunto de Soluções 

Factíveis, o qual pertenceria, certamente, ao novo conjunto de soluções não dominadas. 

Se o caso exemplo for readequado segundo disposto na Formulação 4.8, onde o parâmetro 

tensão passa também a ser uma meta, de acordo com a Função Objetivo ƒ1(x)  =  ( Vm - 

Vmed)2, e se incorpora a meta de maior probabilidade de ocorrência, sendo ƒ2(x)  =  (1 - Pc)2, a 

solução dominante resultante difere da obtida anteriormente, conforme ilustrado na Figura 

4.7. Neste caso, as duas cargas foram discretizadas conforme mostra a Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                            (b) 
Figura 4.7  Espaço de Decisões e o conjunto de soluções factíveis para análise combinatória discreta 

para ƒ1(x)  =  ( Vm - Vmed )2 e ƒ2(x)  =  (1 - Pc )2. 

Observa-se que o Vetor de Decisão (0,8 ; 1,8), cuja imagem no Espaço Objetivo é (0,05 ; 

99,5%) e que gerou a tensão mais próxima do valor medido, passou a pertencer ao Conjunto 

de Soluções Não Dominadas. 
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Outro aspecto a ser observado é que o intervalo de carga d1 = 0,4 ± 0,1 p.u. não ocorre em 

nenhuma Solução Factível, o que significa que, apesar deste intervalo apresentar uma 

probabilidade de ocorrência de 4,7%, para a restrição imposta, este intervalo constitui um 

estado improvável. Esta aparente incongruência entre as medições e os resultados obtidos 

indica que a Formulação 4.4 privilegia a informação restritiva em detrimento às metas 

estabelecidas. Cria-se então dois níveis de prioridade, onde a restrição é condição 

incontestável, e a meta é um objetivo desejável. Como decorrência, ao colocar a probabilidade 

de ocorrência na Função Objetivo (como uma meta) e a tensão como uma restrição, o 

formulador do problema está sinalizando que a informação proveniente das medições de 

tensão são menos incertas do que a informação proveniente das medições típicas de carga que 

geraram os intervalos probabilísticos. É evidente que o problema possa ser redesenhado, 

alternando as metas de probabilidade para restrições de demanda e a restrição de tensão para 

uma meta, através da Função Objetivo. Pode-se também incluir o parâmetro de tensão como 

uma medição probabilística, incluindo mais uma Função Objetivo, onde a meta constituirá a 

tensão medida. A formulação mais adequada dependerá do grau de confiança dos dados 

disponíveis. 

A estimação do desempenho resultante deste caso é apresentada graficamente a seguir, onde 

os valores de probabilidade de ocorrência dos parâmetros das soluções factíveis estão 

normalizados, uma vez que as probabilidades de ocorrência dos casos não factíveis são 

improváveis, segundo a restrição imposta. 

Evidentemente, como a restrição aplicada segundo a Formulação 4.4 impõe estados 

improváveis, a estimação do desempenho resultará em parâmetros com menor desvio com 

relação à avaliação probabilística através da Enumeração Completa sem restrição. 
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(a)                                                     (b)                                                      (c)  
Tensão                                                  Corrente                                     Perdas Totais 

Figura 4.8  Estimação probabilística por enumeração completa, com e sem restrição, para ƒ1(x)  =  
(|Vm| - Vmed)2 e ƒ2(x)  =  (1 - Pc)

2. 

4.5 APLICAÇÃO DE HEURÍSTICAS 

Nos casos apresentados até aqui, foi necessário processar um fluxo de potência, mesmo que 

muito simplificado, para cada Vetor de Decisão do Espaço de Decisões. Após cada 

processamento, foi verificado o cumprimento da restrição imposta. O propósito era ilustrar a 

Formulação por Metas, a Estimação Probabilística e a Otimização Multiobjetivo. Mas, como 

apontada no item 3.3, a natureza combinatória da formulação proposta impõe uma dimensão 

exponencial ao problema, que o torna computacionalmente inviável para a aplicação da 

Enumeração Completa nos casos reais [32]. Esta dificuldade inerente aos problemas de 

otimização combinatória pode ser dirimida através da utilização de heurísticas ou algoritmos 

de busca das soluções factíveis (item 3.4). Para a caracterização da heurística proposta, 

seguem as seguintes definições, ilustradas na Figura 4.9: 

• Rede Tronco: é a sub-rede determinada pelos trechos desde o nó da saída do 

alimentador na subestação até o nó medido; 

• Impedância Influente da carga ca - Zca: é a impedância do trecho de rede desde o nó 

da saída do alimentador na subestação até o ponto de derivação da carga ca, com 

relação à rede tronco; 

• Potencial de Influência da carga ca – Potca: é a impedância influente Zca vezes a 

corrente da carga ca Ica; 

As matrizes Zca e Ica serão formalmente definidas no item 4.5.2. 
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Figura 4.9  Heurística destrutiva, referente à agregação da cargas e conseqüente redução da rede. 

4.5.1 Redução de Redes 

Como apontada no item 3.3, a dimensão intratável dos problemas de Otimização 

Combinatória é fortemente dependente do número de dimensões do Espaço de Decisões 

(dimensão exponencial), no caso, do número de cargas da rede. Este item apresenta a 

formulação de uma heurística destrutiva específica para o problema de estimação do 

desempenho elétrico, apresentando os critérios de limitação da dimensão do Espaço de 

Decisões de modo a não degradar o resultado obtido.  

A heurística destrutiva, denominada neste trabalho de Redução de Redes, almeja basicamente 

limitar o número de cargas a serem simuladas. Tal redução é resultado de um procedimento 

de agregação das cargas de uma porção da rede de distribuição a um nó a montante, que os 

representa. O procedimento para a agregação das cargas, conforme ilustrado na Figura 4.9, 

pode ser implementado através do Método de Monte Carlo [30] ou pelo Método de 

Enumeração Completa. A partir dos valores médios e de desvios padrão das cargas de cada 

sub-rede, são construídos os valores probabilísticos de fluxo de potência no nó de agregação, 

que constituirá uma nova carga agregada, eliminando a sub-rede. 

Nó medido m 

Rede Tronco

Carga ca 

ca 

Zca 
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A agregação é viável computacionalmente, pois para um número fixo de intervalos para as 

cargas agregadas de cada sub-rede, a dimensão do Espaço de Decisões passa a ser: 

dim (Xr) = Nint
Ns (4.9) 

onde, 
dim (Xr) = dimensão do Espaço de Decisões da rede reduzida; 
Nint = número de intervalos das cargas agregadas de cada sub-rede (Nint > 1); 
Ns = número de sub-redes (1 < Ns < Ncargas). 
 

Para a agregação das cargas das sub-redes, discretizando todas as cargas segundo Nint 

intervalos e se for utilizado o Método de Enumeração Completa, será necessário, 

adicionalmente, simular a seguinte quantidade de fluxo de potência: 

dim (Xs) = �
=

Ns

1s

s,Nc
intN  (4.10) 

onde, 
dim (Xs) = dimensão do Espaço de Decisões da sub-rede s; 
Nc,s = número de cargas da sub-rede s; 
Σ Nc,s  = Ncargas. 

 

Portanto, a heurística destrutiva se caracteriza para toda redução de rede onde: 

 dim (Xr) + dim (Xs) < dim (X) = Nint
Ncargas (4.11) 

Conforme o equacionamento acima, o problema passa de uma dimensão exponencial para 

uma dimensão polinomial, tratável computacionalmente [32], para os casos onde é possível 

reduzir a rede em tantas sub-redes possíveis tal que Ns ≤ Nl e Nc,s ≤ Nl, Nl < Ncargas. 

Através da inspeção topológica da rede, a redução de redes é possível até o limite da Rede 

Tronco, definido como o conjunto de trechos de rede entre a saída do circuito da subestação 

até o ponto de medição, onde todas as cargas ficam diretamente representadas sobre a mesma. 

Para ilustrar a potencialidade desta heurística, considera-se uma rede hipotética, estipulando 

Nint = 5 intervalos para todas as cargas, redução da rede em 3 sub-redes com 3 cargas cada e 

Ncargas = 9. O Espaço de Decisões da rede completa dim (X) = 59 = 1.953.125. A agregação 

das 3 cargas das 3 sub-redes, segundo o Método de Enumeração Completa, dispende a 
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quantidade de dim (Xs) = 3 x 53 = 375 fluxos de potência.  Para o mapeamento da rede 

reduzida resultante, com 3 cargas agregadas com 5 intervalos cada, necessita de mais dim (Xr) 

= 53 = 125 processamentos. Ao todo, dim (Xs) + dim (Xr) = 500, o que equivale a 0,0256% do 

Espaço de Decisões da rede completa original. 

Apesar do grande potencial da heurística de redução de redes, o cálculo do fluxo de potência 

das sub-redes pressupõe a fixação do valor da tensão no ponto de agregação das cargas que, 

por sua vez depende dos valores das outras cargas não contidas nesta sub-rede. 

Aparentemente, o problema volta ao ponto inicial, onde a estimação de desempenho depende 

de um número de opções dim (X) a serem processadas. 

Para a mitigação deste impasse, propõe-se estabelecer um valor de tensão na barra agregada 

igual ao valor obtido pela primeira solução direta, a ser descrita no subitem 4.5.3. Apesar 

deste valor de tensão estar entre os valores factíveis, a sua utilização para o processamento 

dos fluxos de potência da rede reduzida introduz um erro de estimação. Tal erro será maior 

quanto maior for a influência das cargas da sub-rede na composição da tensão no ponto 

medido e quanto maior for a dependência da carga nos valores de tensão a ela aplicada 

(modelo de carga). Por outro lado, como o objetivo da simulação das sub-redes é apenas a 

estimação probabilística do fluxo de potência no ponto de agregação das cargas, o parâmetro 

tensão constitui um parâmetro auxiliar. 

Por fim, cabe estabelecer um compromisso entre redução de redes e acuidade da estimação. A 

completa compreensão deste compromisso está atrelada ao conceito de controle da 

discretização proposto a seguir. 
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4.5.2 Controle da Discretização 

Nos exemplos ilustrativos discutidos até aqui, foi considerado o mesmo número de intervalos 

para todas as cargas. A heurística denominada Controle da Discretização propõe definir a 

intensidade da discretização de cada carga (agregada ou não), segundo a sua maior ou menor 

contribuição na composição da tensão no ponto medido, uma vez que a discretização é 

construída na formulação do problema (item 4.3). A discretização será definida, para cada 

carga, de tal modo que: 

i,passoVVV 1i,ca
med

i,ca
med ∀=− +  (4.12) 

onde, 
i,ca

medV  = módulo da tensão medida, no ponto m, para a carga ca no intervalo i; 

1i,ca
medV +  = módulo da tensão medida, no ponto m, para a carga ca no intervalo i+1; 

passoV = passo de tensão dado. 

Conforme a Condição 4.12, a construção da discretização das cargas irá promover a mesma 

variação do módulo de tensão no ponto medido (passoV), ao alternar qualquer carga de um 

intervalo i para o intervalo subseqüente i+1.  

Para o desenvolvimento matemático desta heurística, considera-se o trecho de rede trifásico 

genérico ilustrado na Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10  Trecho de rede genérico para a formulação da heurística de discretização controlada. 
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Definindo-se: 

ca
FI�  = corrente da fase F ∈ {A,B,C,N}, carga ca; 
ca

FF 21
Z�  = impedância entre a fase F1 ∈ {A,B,C,N} e F2 ∈ {A,B,C,N}, a partir do nó 

0 até x, x = m p/ ca ≥ m ou x = ca p/ ca < m, referente à carga ca; 
 

E de acordo com a Figura 4.10, 

A
0
ANNAN VVVV ���� ∆−+∆=  (4.13) 

onde, 

ANV�  = tensão de fase medida no ponto m; 

NV�∆  = queda de tensão no neutro, entre o ponto 0 e o ponto m; 
0
ANV�  = tensão de fase no ponto 0; 

AV�∆  = queda de tensão no condutor fase, entre o ponto 0 e o ponto m. 
 

Tem-se que: 
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Como ca
C

ca
B

ca
A

ca
N IIII ���� −−−= , 

( ) ( ) ( )[ ]�
=

−+−+−=∆
n

1ca

ca
C

ca
NN

ca
NC

ca
B

ca
NN

ca
NB

ca
A

ca
NN

ca
NAN IZZIZZIZZV ����������  (4.14) 

( ) ( ) ( )[ ]�
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n

1ca

ca
C

ca
AN

ca
AC

ca
B

ca
AN

ca
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ca
A

ca
AN

ca
AAA IZZIZZIZZV ����������  (4.15) 

 

Fazendo, 

ca
NN

ca
AN

ca
AA

ca
NA

ca
A ZZZZZ ����� −+−=  (4.16) 

ca
NN

ca
AN

ca
AB

ca
NB

ca
B ZZZZZ ����� −+−=  (4.17) 

ca
NN

ca
AN

ca
AC

ca
NC

ca
C ZZZZZ ����� −+−=  (4.18) 

 

E substituindo as Expressões 4.14 e 4.15 em 4.13, tem-se: 
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[ ]�
=

+++=
n

1ca

ca
C

ca
C

ca
B

ca
B

ca
A

ca
A

0
ANAN IZIZIZVV ��������  (4.19) 

Variando-se as correntes de fase da carga p, 1 ≤ p ≤ n, segundo um fator π, tem-se, para este 

novo estado )1(I'I p
A

p
A π+= �� , )1(I'I p

B
p
B π+= �� , )1(I'I p

C
p
C π+= �� , as quais geram um nova tensão 

'VAN
�  no ponto medido m. Aplicando e desenvolvendo a Equação 4.19, a diferença entre a 

tensão medida decorrente será: 

( )p
C

p
C

p
B

p
B

p
A

p
A

0
AN

0
ANANAN IZIZIZV'VV'V ���������� ++π+−=−  

Finalmente, isolando o fator π: 

p
C

p
C

p
B

p
B

p
A

p
A

ANAN

IZIZIZ
V'V

������

��

++
−

=π  (4.20) 

Passando para a notação matricial, 

pp
ANAN V'V

IZ

�� −
=π  (4.21) 

onde, 
[ ]p

C
p
B

p
A

p ZZZ ���=Z  é a Impedância Influente da carga p; 
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ppIZ = Potencial de Influência da carga p. 

O equacionamento acima foi desenvolvido considerando a medição de tensão na Fase A 

(Figura 4.10). Em analogia, demonstra-se que a Equação 4.21 é válida para a tensão na Fase B 

e Fase C, redefinindo-se os parâmetros ca
AZ� , ca

BZ�  e ca
CZ�  (Equações 4.16, 4.17 e 4.18). 

Uma vez que a heurística propõe definir o valor da carga p para o novo intervalo, os novos 

valores são definidos por: 

( )π+= 1P'P p
F

p
F  (4.22) 

( )π+= 1Q'Q p
F

p
F  (4.23) 

onde, 
F ∈ {A,B,C} 
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Para ilustrar a aplicação da heurística Controle da Discretização, considera-se o seguinte caso 

ilustrado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11  Rede de distribuição primária com 3 nós e 2 cargas. 

Considerando, 

1S�  = (1.000,0 + j484,3) kVA 
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E executando o fluxo de potência, para o modelo de carga de corrente constante, resulta no 

módulo da tensão no nó 1 |V1| = 0,9279 p.u.. Para |VAN’-VAN| = 0,0010, 0,0020 e 0,0030, 

obtêm-se, a partir da Equação 4.21, π= 0,0271, 0,0185 e 0,024,5 respectivamente. Os novos 

valores da carga S2’ gerados a partir das Equações 4.22 e 4.23 são (1.430,4 + j692,8), (1.460,7 

+ j707,5) e (1.491,1 + j722,2). Processando o fluxo de potência para estes três casos gerados, 

obteve-se |V1| = 0,9270, 0,9260 e 0,9251, o que equivalem a 0,004%, 0,011% e 0,017% de 

erro com relação à meta estipulada na aplicação da Equação 4.21. Processou-se o mesmo caso 

para modelo de carga de potência constante e de impedância constante. Os erros dos valores 

de tensão obtidos estão ilustrados na Figura 4.12. 

Como se pode depreender dos resultados obtidos, neste caso, a heurística proposta obteve uma 

boa aproximação para a estimação da carga do novo intervalo. 
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Figura 4.12  Erro da variação da queda de tensão no ponto medido, resultante da aplicação da 
heurística de controle da discretização, para os três modelos de carga. 

A heurística proposta denominada Controle da Discretização, pressupõe o estabelecimento de 

um passo de tensão |VAN’-VAN|, que funcionaria como o grau de acuidade das estimações da 

metodologia. Em função deste passo, são definidos os passos da potência ativa e reativa de 

todas as cargas, ou seja, a distância entre os valores de cada intervalo. Como resultado, a 

variação da tensão no ponto medido será, com um certo erro, |VAN’-VAN|, variando-se a carga 

de Sca
i para Sca

i+1, para qualquer carga ca e intervalo i.  

4.5.3 Primeira Solução Direta 

As heurísticas a serem propostas nos próximos itens pressupõem a existência de, pelo menos, 

uma solução factível, a partir da qual, são construídas outras soluções factíveis. Este item 

estabelece o procedimento para a obtenção de uma primeira solução direta, sem a necessidade 

de promover complexos processos de busca.  

  

 

 

 

Figura 4.13  Obtenção da Primeira Solução Direta. 
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A Primeira Solução Direta é calculada processando-se o fluxo de potência para os valores 

médios de todas as cargas, que resulta em uma queda de tensão entre o ponto 0 e o nó medido 

m de ∆Vsm
0. Considerando um comportamento linear da tensão em função da carga, as novas 

demandas das cargas são recalculadas na proporção da queda de tensão medida dividida pela 

queda de tensão para carga média: 

0
ca0

sm

sm1
ca S

V
V

S
∆
∆=  (4.24) 

onde, 
0
caS  = valor médio da carga ca; 

1
caS   = valor recalculado da carga ca; 

∆Vsm  = queda de tensão medida entre a subestação s e o nó medido m; 
∆Vsm

0 = queda de tensão calculada entre a subestação s e o nó medido m, obtido 
para os valores médios das cargas. 

 

Para o caso da Figura 4.11, para VAN
m = 0,9250, ∆Vsm/∆Vsm

0 = 1,0405. As cargas 

recalculadas, que compõem a primeira solução factível construída, são S1 = 1.040,5 + j503,9 e 

S2 = 1.456,7 + j705,5. O processamento do fluxo de potência para estas novas cargas 

resultaram numa tensão no nó m VAN
m = 0,9249, o que equivale a -0,008% do valor estimado. 

O novo Vetor de Decisão obtido constitui a primeira Solução Factível, dada a restrição de 

tensão medida. A partir destes valores e do passo de tensão pré-estabelecido, as cargas são 

montadas segundo intervalos definidos pela heurística Controle da Discretização. O limite do 

número de intervalos das cargas pode ser estabelecido em função de sua probabilidade de 

ocorrência, por exemplo, de –3σ a +3σ com relação ao valor médio. 

4.5.4 Soluções Diversificadas 

Esta heurística constrói um conjunto de novas soluções a partir de uma solução factível 

disponível. As soluções geradas são ditas “diversificadas” pois estabelece uma “troca” ou 
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“intercâmbio” de potências entre duas cargas, de tal maneira que se mantenha a tensão no 

ponto de medição de tensão. 

Dada uma dupla de cargas ( d ; e ) (1 ≤ d ≤ n, 1 ≤ e ≤ n, d ≠ e), a heurística se baseia em 

determinar a relação entre δ e ε, onde: 

( )δ+= 1I'I d
F

d
F

��   (4.25) 

( )ε+= 1I'I e
F

e
F

��   (4.26) 
onde, 

d
FI�  = corrente da fase F ∈ {A,B,C,N}, carga d; 
e
FI�  = corrente da fase F ∈ {A,B,C,N}, carga e; 

 

Sem alterar a tensão no ponto medido, ou seja, ANAN V'V �� = , para medição na Fase A. 

Aplicando-se as Equações 4.25 e 4.26 na Equação 4.19, tem-se: 

�� +=ε+δ++ caca0
AN

eeddcaca0
AN V'V IZIZIZIZ ��  

eedd IZIZ ε−=δ  

dd

ee

IZ
IZ−=

ε
δ

  (4.27) 

Uma vez que a heurística propõe o devido intercâmbio de potência entre as cargas (d ; e), os 

novos valores são definidos por: 

( )δ+= 1S'S d
F

d
F   (4.28) 

( )ε+= 1S'S e
F

e
F   (4.29) 

onde, 
F ∈ {A,B,C} 

Voltando ao caso da Figura 4.11, e executando o fluxo de potência, para o modelo de carga de 

corrente constante, resulta no módulo da tensão no nó 1 |V1| = 0,92792 p.u.. Para δ = -0,05, 

0,05 e 0,15, obtêm-se, aplicando-se a Equação 4.27, considerando apenas o módulo dos 

vetores de Potencial de Influência, resultam ε = 0,0355, -0,0355 e –0,1066 respectivamente. 

Os novos valores da carga S1’ gerados a partir das Equações 4.28 e 4.29 são (950,0 + j460,1), 

(1.050,0 + j508,5) e (1.150,0 + j557,0). Os novos valores da carga S2’ gerados a partir das 
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Equações 4.28 são (1.449,8 + j702,2), (1.350,2 + j635,9) e (1.250,7 + j605,7). Processando o 

fluxo de potência para estes três casos gerados, obteve-se |V1| = 0,92790, 0,92794 e 0,92798, 

o que equivalem a -0,002%, 0,002% e 0,006% de erro com relação à tensão no ponto medido. 

Processou-se o mesmo caso para modelo de carga de potência constante e de impedância 

constante. Os erros dos valores de tensão obtidos estão ilustrados na Figura 4.14. 

 

 

 

 

Figura 4.14  Erro da variação da queda de tensão no ponto medido, resultante da aplicação da 
heurística de diversificação, para os três modelos de carga. 

Como se pode depreender dos resultados obtidos, neste caso, a heurística proposta obteve uma 

boa aproximação para a estimação do intercâmbio de potência entre duas cargas. 

4.5.5 Soluções Desequilibradas 

A heurística denominada, neste trabalho, de Soluções Diversificadas, é aplicada para cada 

dupla de fases de uma carga, correspondendo a um reposicionamento da potência trifásica das 

duplas da carga. Esta busca construir, após o reposicionamento da potência, soluções com 

desequilíbrio entre as fases. 

Supondo, primeiramente, uma transferência de potência da Fase A para a Fase B: 

( )α+= 1I'I ca
A

ca
A

��  (4.30) 

( )β+= 1I'I ca
B

ca
B

��  (4.31) 
ca
C

ca
C I'I �� =    (4.32) 

Sem alterar a tensão no ponto medido, ou seja, ANAN V'V �� = , para medição na Fase A, 

aplicando-se as Equações 4.30 a 4.32 na Equação 4.19, tem-se: 
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�� +=β+α++ caca0
AN

ca
B

ca
B

ca
A

ca
A

caca0
AN VIZIZ'V IZIZ ������  

ca
B

ca
B

ca
A

ca
A IZIZ ���� β−=α  
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A
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A
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B
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B

IZ
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��

��
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β
α

  (4.33) 

 

Uma vez que a heurística propõe o devido intercâmbio de potência entre fases, os novos 

valores são definidos por: 

( )α+= 1S'S ca
A

ca
A  (4.34) 

( )β+= 1S'S ca
B

ca
B  (4.35) 

 

Voltando ao caso da Figura 4.11, e executando o fluxo de potência, para o modelo de carga de 

corrente constante, resulta no módulo da tensão no nó 1 |V1| = 0,92792 p.u.. Para δ = -0,05, 

0,05 e 0,15, obtêm-se, aplicando-se a Equação 4.33, considerando apenas o módulo dos 

vetores de Potencial de Influência, resultam β = 0,0074, -0,0074 e –0,0148 respectivamente. 

Os novos valores da carga S1’ gerados a partir das Equações 4.34 e 4.35 são SA1´= (995,0 + 

j481,9), (1.005,0 + j486,7) e (1.010,0 + j489,2) para a Fase A, e  SB1´= (1.007,4 + j487,9), 

(992,6 + j480,7) e (985,2 + j477,2) para a Fase B. Processando o fluxo de potência para estes 

três casos gerados, obteve-se |V1| = 0,9284, 0,9275 e 0,9271, o que equivalem a 0,047%, -

0,047% e 0,094% de erro com relação à tensão no ponto medido. Processou-se o mesmo caso 

para modelo de carga de potência constante e de impedância constante. Os erros dos valores 

de tensão obtidos estão ilustrados na Figura 4.15. 

 

 

 

 

Figura 4.15  Erro da variação da queda de tensão no ponto medido, resultante da aplicação da 
heurística de desequilíbrio, para os três modelos de carga. 
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Como se pode depreender dos resultados obtidos, neste caso, a heurística proposta alcançou 

uma aproximação de pior qualidade com relação às anteriores. Uma forte razão que provoca a 

dificuldade em estimar o desequilíbrio das cargas é o fato do fluxo de potência estar 

considerando tensões equilibradas na barra de saída do circuito, de modo que a convergência 

do fluxo de potência provoca um desvio dos valores das cargas inseridas no fluxo de potência, 

com relação ao calculado para estimação. 

4.6 MÉTODO EVOLUCIONÁRIO 

Uma vez que a estimação do desempenho elétrico neste trabalho é construída em decorrência 

de uma formulação matemática de otimização combinatória multiobjetivo, o objetivo do 

procedimento de busca é direcionado para a obtenção de um conjunto de soluções factíveis, e 

não somente da fronteira Pareto-Ótima.  

Conforme apontado no Capítulo 3, as heurísticas constituem métodos para obtenção de 

soluções aproximadas em problemas de otimização, sem ter que varrer todo o Espaço de 

Decisões, neste caso, de proporções exponenciais. As heurísticas desenvolvidas neste 

trabalho, específicas para o problema de estimação do desempenho elétrico, apresentadas nos 

itens anteriores, constituem procedimentos para encontrar soluções factíveis a-priori, ou seja, 

antes de processar um fluxo de potência. 

Motivado pela necessidade de montar um procedimento que seja capaz de trabalhar com 

conjuntos de soluções, controlando e gerenciando a aplicação das heurísticas desenvolvidas 

anteriormente, propõe-se desenvolver e aplicar um método metaheurístico evolucionário. 

Os métodos evolucionários trabalham com o conceito de aperfeiçoamento das soluções a cada 

iteração ou geração. O fluxograma básico da metodologia evolucionária proposta neste 

trabalho está apresentado na Figura 4.16. 
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Figura 4.16  Fluxograma do Método Evolucionário Metaheurístico para estimação do desempenho 
elétrico. 
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Ajusta Cargas: sobre a rede reduzida, efetua-se o processamento do fluxo de potência a partir 

dos valores médios das cargas, sendo gerada a primeira solução factível direta, que é 

denominada Primeira Solução Direta Ajustada (item 4.5.3). 
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Considerando a rede da Figura 4.11 uma Rede Reduzida, a Primeira Solução Direta Ajustada, 

resultou numa correção para VAN
m = 0,9250, ∆Vsm/∆Vsm

0 = 1,0405. As cargas recalculadas, 

que compõem a primeira solução factível construída, são S1 = 1.040,5 + j503,9 e S2 = 1.456,7 

+ j705,5. 

Discretização: numa primeira formulação da discretização, será definido um número de 

intervalos fixo para todas as cargas (neste exemplo, Nint = 5). A discretização abrange uma 

variação total da carga definida pelo Tomador de Decisão, por exemplo, valor médio ± 3 

vezes o desvio padrão (Figura 4.17). 

 

 

 

 

 

Figura 4.17  Discretização segundo 5 intervalos de carga (valor médio = 1,0 p.u. e desvio padrão = 
0,1 p.u.). 
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vizinhança, tais como os vetores ( S1 = {2;2;2;2;2;2} , S2 = {2;2;2;2;2;2} ) e ( S1 = 

{4;4;4;4;4;4} , S2 = {4;4;4;4;4;4} ). O intervalo 2 corresponde à carga de 0,85 p.u. e o 

intervalo 3 à carga de 1,15 p.u. (Figura 4.17). 

Fluxo de Potência: para cada Vetor de Decisão, definido pela identificação do intervalo de 

cada carga, são processados o Fluxo de Potência para cada indivíduo da sub-população n=0.  

População Não Factível: cada caso é classificado, comparando-se o valor da tensão gerada no 

ponto de medição. Caso a tensão calculada seja diferente da tensão medida, dentro de uma 

variação permitida, a solução é classificada como não factível, pois não atende à restrição 

dada. Este vetor é acrescentado à População Não Factível.  

O Vetor de Decisão ( S1 = {2;2;2;2;2;2} , S2 = {2;2;2;2;2;2} ) resultou em uma tensão de 

VAN
m = 0,9389 p.u. no ponto de medição, o Vetor de Decisão correspondente à Primeira 

Solução Direta, gerou VAN
m = 0,9279 p.u. e, para o terceiro Vetor de Decisão, VAN

m = 0,9168 

p.u.. Assim, somente o segundo e terceiro vetores atendem à restrição de VAN
m = 0,9250 ± 1% 

(0,9158 ≤ VAN
m ≤ 0,9343). 

Funções Objetivo: as soluções que atendam à restrição de tensão, de acordo com os valores 

calculados das Funções Objetivo definidas na formulação do problema, são ordenadas 

segundo o critério de dominância ou Ranking (item 3.1). As soluções com ranking maior que 

um valor máximo definido pelo tomador de decisão, são acrescentadas à População Factível 

Reserva. Já as soluções com maior grau de dominância, ou seja, cujo ranking seja menor que 

o valor máximo, são acrescidas à População Factível de Elite. A classificação das soluções 

factíveis foi proposta de modo a permitir a devida manipulação do Espaço de Decisões, 

quando este adquirir uma dimensão intratável.  

No caso exemplo, aplicando as Funções Objetivo ƒ1(x)  =  ( Vm - Vmed )2 e ƒ2(x)  =  (1 - Pc )2, 

os Vetores Objetivo resultantes são  (ƒ1, ƒ2)2  =  (8,4x10-4, 99,6%) e (ƒ1, ƒ2)3  = (6,7x10-5, 
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100,0%). Como a solução (ƒ1, ƒ2)2  é indiferente ou não domina sobre a solução (ƒ1, ƒ2)3, às 

duas são atribuídas Grau de Dominância igual a 1. 

Gerador de Soluções: a partir do primeiro conjunto de soluções factíveis (podendo ou não 

considerar a População Factível Reserva), o método evolucionário busca aperfeiçoar os 

resultados obtidos na primeira geração, a partir de operadores adequados. Em geral, aplica-se 

um certo grau de aleatoriedade a estes operadores de modo a permitir uma busca sobre todo o 

Espaço de Decisões. Neste trabalho, os operadores propostos compõem as heurísticas 

denominadas Soluções Diversificadas e Soluções Desequilibradas, adicionadas de um 

operador estocástico complementar. O conjunto de operadores é gerenciado pelo Gerador de 

Soluções, que controla a busca heurística. Esta gestão é necessária na medida em que o 

processo de busca se desenvolve e se adequa ao caso específico. Para a situação onde as 

heurísticas de diversificação e de desequilíbrio não alcançarem mais uma eficiência adequada, 

o operador estocástico pode ser aplicado com mais intensidade. Os operadores podem 

trabalhar em paralelo ou em série, ou seja, solução nova sobre solução nova. Em todos os 

casos, o Gerador de Soluções irá promover uma filtragem dos vetores de decisão criados, 

segundo as restrições de potência do barramento de saída do circuito (S0) e/ou de seu fator de 

potência (cos ϕ0). As restrições são comparadas com os valores estimados provenientes da 

soma vetorial das cargas produzidas pelos vetores de decisão, incluindo uma variação 

permissível. Portanto, a restrição é verificada a priori, ou seja, antes do processamento do 

fluxo de potência. Opcionalmente, estas restrições podem ser também incorporadas à 

verificação a posteriori, ou seja, juntamente com a restrição da tensão medida. 

A fim de evidenciar o comportamento do processo de busca das heurísticas, serão processados 

quatro casos, aplicando ao Gerador de Soluções, o operador de: a) Diversificação, b) 

Desequilíbrio, c) Estocástico e, d) Diversificação, Desequilíbrio e Estocástico em paralelo. 
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Não serão consideradas as restrições de potência do barramento de saída do circuito e de seu 

fator de potência, mas apenas a restrição de tensão no ponto medido. 

Soluções Diversificadas: o Gerador de Soluções, para a aplicação da heurística Soluções 

Diversificadas, sorteia um indivíduo da população factível e uma dupla de cargas deste 

indivíduo. Em seguida, aplica-se a Função Logística Inversa (Equação 4.36) para geração do 

fator ε, a partir do qual se calcula o parâmetro δ (conforme Equação 4.27). 

( ) ( )

γ
−ε=ε

µ−µ− log1log10ln
 (4.36) 

onde, 

ε  = valor médio; 
ε = valor sorteado; 
γ = constante da Função Logística; 
µ = parâmetro aleatório (entre 0 e 1). 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.18  Geração do fator ε utilizando a Função Logística Inversa (valor médio = 0% e γ = 10). 

A constante γ da Função Logística é definida pelo Tomador de Decisão e controla a dispersão 

dos valores do fator ε gerados. A partir das Equações 4.28 e 4.29 são estabelecidas as novas 

potências da dupla de cargas, que são adequadas ao intervalo de carga mais próximo. Fica 

criado assim, um novo Vetor de Decisão, que irá se candidatar a compor a nova geração da 

sub-população Sub-Popn. 
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Soluções Desequilibradas: a aplicação da heurística Soluções Desequilibradas é semelhante à 

anterior. Inicialmente, sorteia-se um indivíduo da população factível, uma carga deste 

indivíduo e uma dupla de fase da mesma. Em seguida, aplica-se a Função Logística Inversa 

(Equação 4.36) para geração do fator β, a partir do qual se calcula o parâmetro α (conforme 

Equação 4.33). A Função Logística Inversa considera, para esta heurística, um outro valor 

para a constante γ. A composição do novo Vetor de Decisão é estabelecida a partir das 

Equações 4.34 e 4.35, que será candidata à sub-população Sub-Popn. 

Soluções Estocásticas: a aplicação da heurística Soluções Estocásticas decorre simplesmente 

da aplicação da Função Logística Inversa, onde todas as cargas, ativas e reativas, por fase, são 

gerados a partir desta função, utilizando uma constante γ pré-estabelecida. 

Seleciona Soluções Novas e Não Repetidas: após a geração das soluções diversificadas, 

desequilibradas e estocásticas, o Gerador de Soluções seleciona apenas aquelas que não sejam 

repetidas entre si e que não façam parte da População Não Factível e nem das Populações 

Factível Reserva e de Elite (solução nova). Estas novas soluções (novas e não repetidas), irão 

compor a nova geração da sub-população Sub-Popn, e o processo segue (Figura 4.16). 

Uma vez criada a nova sub-população, contendo apenas soluções novas, repete-se o 

procedimento para o processamento do fluxo de potência, classificação das soluções factíveis 

e ordenação das mesmas. Cabe observar que o procedimento de ordenação pelo critério de 

dominância deve ser executado não apenas sobre a sub-população Sub-Popn, mas em conjunto 

com as populações factíveis de elite e de reserva. 

Critério de Parada: o aprimoramento da busca será efetuado em tantas gerações quanto 

definidas pelo Critério de Parada. O estabelecimento do mesmo pode envolver o 

monitoramento de vários parâmetros ao longo do processamento. Um parâmetro útil no 

método proposto é a eficiência da busca heurística, medida pela porcentagem de soluções 
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novas geradas pelas heurísticas de diversificação e de desequilíbrio. Outro parâmetro 

importante é o acompanhamento da somatória de probabilidade acumulada dos casos já 

processados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19  Número de soluções factíveis e não factíveis do Método Evolucionário Metaheurístico 
para 5 intervalos de carga (soluções diversificadas, desequilibradas, estocásticas e combinada). 

Nas Figuras 4.19 e 4.20 são apresentados os resultados do acompanhamento do 

processamento do Método Evolucionário Metaheurístico aplicando ao Gerador de Soluções, o 

operador de: a) Diversificação, b) Desequilíbrio, c) Estocástico e, d) Diversificação, 

Desequilíbrio e Estocástico em paralelo. O número de soluções criadas pelo Gerador de 

Soluções é 300. Para o quarto caso, são criadas 150 soluções diversificadas, 120 

desequilibradas e 30 estocásticas. A restrição de tensão é VAN
m = 0,9250 ± 1% e o número de 

intervalos de todas as cargas é igual a 5 e modelo de carga é de corrente constante com 

relação à tensão. 

Conforme os resultados apresentados, o operador de diversificação encontrou 107 soluções 

factíveis após 50 gerações. Já o operador de desequilíbrio encontrou 3.944 soluções e o 
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pela heurística Soluções Diversificadas foi bem menor que as outras duas heurísticas, pois não 

conseguir produzir muitas soluções novas. Na 1a geração, das 300 tentativas da heurística, 

apenas 49 foram novas e não repetidas, na 2a geração, este número sobe para 70, entretanto, 

na 3a geração, são obtidas apenas 28 Vetores de Decisão novos e não repetidos, na 4a geração 

18, 5a geração 12, 6a geração 5. Da 10a até a 50a geração, foram criadas apenas 18 novas 

soluções. No entanto, conforme observa-se na Figura 4.20, a busca do operador de 

diversificação, que apresentou uma queda na eficiência da busca até a 8a geração, estabilizou-

se em torno de 48%, ou seja, quase metade dos Vetores de Decisão novos e não repetidos 

criados pela heurística constituíram soluções factíveis, que é praticamente a mesma eficiência 

alcançada pela heurística Soluções Desequilibradas. 

 

 

 

 

 

Figura 4.20  Porcentagem de soluções factíveis do Método Evolucionário Metaheurístico para 5 
intervalos de carga (soluções diversificadas, desequilibradas, estocásticas e combinada). 

Já o operador estocástico encontrou um número maior de soluções factíveis que as duas 

heurísticas anteriores. Entretanto, a eficiência da busca foi a menor de todas, estabilizando-se 

em torno de 35%. Por outro lado, surge um aspecto complementar às avaliações de eficiência 

discutidas anteriormente, observado nas evoluções das probabilidades acumuladas das 

soluções factíveis dos quatro casos simulados (Figura 4.21). Apesar do operador estocástico 

apresentar uma baixa eficiência de busca, é a que proporcionou maior evolução da 

probabilidade de ocorrência acumulada. O bom resultado obtido, neste caso particular, deve-
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se ao fato de que as soluções factíveis estão muito próximas do valor médio. Como a busca 

estocástica foi conservadora (µ = 10 para potência ativa e µ = 20 para potência reativa), o 

gerador de soluções estocásticas criou soluções não muito distantes do valor médio, que têm 

maior probabilidade de ocorrência. 

Entretanto, as constatações descritas anteriormente não são suficientes para julgar a eficiência 

de uma heurística, uma vez que foi aplicada uma constante µ diferente para cada caso. Na 

heurística de diversificação, µ = 15 para potência ativa e µ = 30 para potência reativa. Uma 

vez que a exatidão das heurísticas é maior para variações de carga menores (conforme 

discutido nos itens 4.5.4 e 4.5.5), a eficiência da busca fica prejudicada na utilização de 

constantes µ menores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21  Evolução da probabilidade acumulada das soluções factíveis encontradas pelo Método 
Evolucionário Metaheurístico para 5 intervalos de carga (soluções diversificadas, desequilibradas, 

estocásticas e combinadas). 

Por fim, o Gerador de Soluções agregando os três operadores em paralelo, encontrou 5.000 

soluções factíveis na 50a geração. Neste caso a heurística Soluções Diversificadas, em 

combinação com as outras heurísticas, teve mais facilidade em gerar soluções novas e não 

repetidas. A porcentagem de soluções factíveis encontradas foi maior que nos casos 

0%

1%

2%

3%

4%

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46
Geração

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 O
co

rr
ên

ci
a

0 � � �� �� �� � � ���" �� � � � �

0 � � �� �� �� � � ���/� � �" �� � � � �

0 � � � 1 � , 2 �� ���" �� � � � �

0 � � � 1 � , 2 �� ���/� � �" �� � � � �

3 � � % � � � � � ���" �� � � � �

3 � � % � � � � � ���/� � �" �� � � � �

! � �� � 4 � �� � ���" �� � � � �

! � �� � 4 � �� � ���/� � �" �� � � � �



 79

anteriores, evidenciando o potencial de sinergia das heurísticas, quando combinadas em 

paralelo. 

O primeiro caso processou em 1 segundo, o segundo caso em 90 segundos, o terceiro em 161 

segundos e o último e 87 segundos, para um número máximo de ordenação das soluções não 

dominadas de 100. 

Em todos os casos até aqui, o Critério de Parada utilizado simplesmente foi o número de 

gerações limite ou o número de soluções factíveis encontradas. Alguns critérios mais 

elaborados podem ser aplicados considerando também a evolução da porcentagem de 

soluções factíveis encontradas, evolução da probabilidade acumulada e o número de soluções 

novas criadas a cada geração. 

No caso ilustrado não foi aplicada a restrição da potência de saída do circuito e de seu fator de 

potência. Também não foi aplicado o procedimento de controle da discretização. Estes 

elementos serão explorados no Capítulo 5. 

Encerrado o processamento evolucionário, do qual são definidos os vetores de decisão 

factíveis, ordenados pelo critério de dominância, efetua-se a montagem dos histogramas de 

ocorrência de cada parâmetro elétrico, em todos os trechos e nós da Rede Reduzida.  

Expansão de Rede: uma vez estimados os estados de todos os pontos da Rede Reduzida, 

efetua-se o processo inverso para Expansão da Rede. Este procedimento pode ser 

implementado, em semelhança ao de Redução da Rede, através do Método de Enumeração 

Completa ou do Método de Monte Carlo. A diferença para efetuar a Expansão da Rede, está 

no fato de dispor da estimação probabilística dos parâmetros elétricos no ponto de agregação 

(tensão, fluxo de potência e corrente). A cada intervalo destes parâmetros está atribuída uma 

probabilidade de ocorrência. Sendo assim, o problema de Expansão de Rede se configura 

como um problema de Estimação do Desempenho Elétrico, aplicado anteriormente sobre a 
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Rede Reduzida, entretanto, sem restrições de tensão no ponto medido. Os parâmetros do 

ponto de agregação de carga constituem o novo ponto inicial da sub-rede, em semelhança com 

o barramento de saída da rede reduzida. 

Para os casos onde a rede reduzida apresentar trechos de redes com a mesma Impedância 

Influente, torna-se interessante aplicar um operador de combinação controlado. O operador de 

combinação é largamente utilizado nos Métodos Evolucionários, em particular, nos 

Algoritmos Genéticos. Uma vez que dois trechos de redes apresentem a mesma Impedância 

Influente, o bloco de cargas entre eles podem ser permutados, pois gerariam o mesmo efeito 

sobre a tensão no ponto medido. O operador de combinação, neste caso, não seria um 

operador estocástico, onde a posição de particionamento do vetor de decisão é definido 

estocasticamente, mas um operador controlado, aceitando permuta apenas sobre uma parcela 

pré-definida do Vetor de Decisão.  

Observa-se que, como as heurísticas definem novos vetores de decisão a partir da População 

Factível de Elite e, opcionalmente, também da População Factível Reserva, o conjunto de 

vetores adicionados podem adquirir uma dimensão exponencial. Uma vez que alguns casos já 

foram processados na primeira geração (n=0), a metodologia propõe, diferentemente dos 

métodos evolucionários clássicos, criar uma nova geração contendo apenas novas soluções. 

As soluções geradas são comparadas com aquelas contidas na População Não Factível, 

População Factível Reserva e População Factível de Elite. Para não gerar soluções repetidas 

geradas pelas heurísticas, também é necessário efetuar uma comparação entre os vetores de 

decisões novos (soluções não repetidas). 

 

 


