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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 

6.1 CONCLUSÕES GERAIS 

Este trabalho procurou desenvolver um tema atual e prático. Atual pois aborda a dificuldade 

premente do órgão regulador para definir os limites de operação aceitáveis e, por 

conseqüência, os investimentos prudentes. O desempenho elétrico de uma distribuidora ainda 

é um assunto não resolvido no arcabouço regulatório brasileiro, cujas implicações de 

congestionamento das redes podem ocasionar uma situação de indisponibilidade na 

distribuição, ou seja, um gargalo do sistema. Atual, pois faz o devido uso das medições de 

tensão compulsória, ainda não utilizadas nos procedimentos da operação e de planejamento de 

forma sistemática nas concessionárias. Atual, por utilizar as técnicas mais recentes da 

pesquisa operacional, em particular, dos métodos evolucionários metaheurísticos aplicados 

aos problemas de otimização combinatória multiobjetivo. Prático, porque propõe uma 

metodologia flexível o bastante para aplicar em uma diversidade de estudos nas áreas de 

operação e planejamento de redes. Prático, por constituir uma poderosa ferramenta de 

estimação do desempenho elétrico, fornecendo, de um lado, a capacidade de adequação aos 

limites regulamentares e, por outro lado, a capacidade de diagnosticar o desempenho das 

redes. 
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6.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

As principais contribuições deste trabalho são: 

• abordagem probabilística para a estimação do desempenho elétrico, a partir da 

discretização dos valores das cargas em intervalos: a partir das medições de carga ou 

da curva típica de um consumidor, foi proposto o estabelecimento das probabilidades 

de ocorrência para cada intervalo de carga. A estimação do desempenho elétrico 

resultante é composto por histogramas de probabilidade de ocorrência, que 

constituem uma informação valiosa e quantitativa da dispersão dos parâmetros 

elétricos estimados;  

• inclusão da restrição de tensão medida na rede: a proposição deste trabalho é 

inovadora, uma vez que inclui no problema de estimação do desempenho elétrico a 

restrição proveniente de uma medição de tensão em um ponto qualquer da rede de 

distribuição. O trabalho procura quantificar qual o benefício que uma concessionária 

tem ao dispor das medições de tensão; 

• formulação matemática segundo um problema de otimização combinatória 

multiobjetivo: foram definidas funções objetivo que compõem uma avaliação de 

probabilidade de ocorrência e uma avaliação de proximidade dos parâmetros 

elétricos calculados com os valores obtidos por medição. A solução de compromisso 

foi tratada a partir do levantamento das fronteiras de eficiência, baseado no conceito 

de dominância de Pareto. A natureza combinatória é resultado da discretização dos 

valores das cargas; 

• proposição e aplicação de heurísticas, com destaque às heurísticas para geração de 

soluções diversificadas e desequilibradas: para resolver o problema de otimização 

combinatória, foram desenvolvidas heurísticas específicas deste problema, que visam 

diminuir o Espaço de Decisões a ser pesquisado (heurísticas destrutivas) e gerar 

soluções candidatas potencialmente factíveis (heurísticas construtivas). O 

procedimento de Redução de Redes se mostrou essencial para abordar um problema 

computacionalmente intratável (dimensão exponencial). O Controle de Discretização 

proposto melhora a aplicação da heurística de diversificação, introduzindo o conceito 

de Impedância Influente da Carga. A constituição da Primeira Solução Direta 

também se mostrou essencial para encontrar, pelo menos uma solução factível, 

necessária para a aplicação das heurísticas de diversificação e de desequilíbrio. Por 
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fim, as heurísticas denominadas “Soluções Diversificadas” e “Soluções 

Desequilibradas”, foram desenvolvidas e aplicadas nos casos ilustrativos, e mostrou 

um bom nível de eficiência na busca das soluções factíveis; 

• proposição e aplicação de um método evolucionário metaheurístico para estimação 

de desempenho elétrico: para a aplicação adequada das heurísticas, foi proposta uma 

arquitetura para o gerenciamento das heurísticas, tratamento dos conjuntos de 

soluções candidatas e ordenação das soluções factíveis. 

 

6.3 TÓPICOS PARA DESENVOLVIMENTO 

Em decorrência dos avanços da computação evolutiva e dos modelos metaheurísticos 

aplicados aos problemas de otimização combinatória multiobjetivo, pode-se ainda explorar 

modelos híbridos específicos para a solução dos problemas de estimação do desempenho na 

distribuição, baseados na formulação proposta. 

Com relação ao Método Evolucionário Metaheurístico proposto, diversas modificações 

alternativas podem ser desenvolvidas, mesmo porque, a arquitetura proposta é flexível e 

admite a incorporação de outros aspectos desenvolvidos na área da computação evolutiva. 

Pode-se, por exemplo, explorar a aplicação de técnicas de elitismo mais complexas, criando 

mecanismos de avaliação e interação entre sub-populações. Alguns conceitos da Busca Tabu, 

Algoritmos Meméticos e Busca por Dispersão podem melhorar a qualidade da pesquisa das 

soluções factíveis do problema de estimação do desempenho elétrico. Para uma rede que 

apresente trechos de carga equivalentes com relação ao seu Potencial de Influência, é 

interessante aplicar o operador de combinação, originalmente desenvolvido e aplicado nos 

Algoritmos Genéticos. Uma vez que o elevado número de simulações de fluxo de potência, 

necessárias na metodologia evolucionária, estão fortemente caracterizadas pelos parâmetros 

topológicos e das cargas conectadas, é possível que a aplicação de uma Rede Neural Artificial 

promova uma correlação interessante entre as características da rede e a estimação do 

desempenho elétrico. Portanto, existe um vasto campo de investigação no desenvolvimento de 

modelos híbridos voltados para a estimação do desempenho elétrico na distribuição formulado 

segundo um problema de otimização combinatória multiobjetivo. 

O aplicativo de um Método Evolucionário Metaheurístico desenvolvido neste trabalho, 

contém aspectos que podem ser mais explorados, tais como promover a aplicação das 
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heurísticas em série e desenvolver um critério de parada mais complexo. Pode-se explorar, 

com mais profundidade, os critérios de gerenciamento do processamento, de tal maneira a dar 

ao Tomador de Decisão uma avaliação do compromisso entre qualidade da estimação e tempo 

de processamento. Há espaço para aplicação de técnicas de Inteligência Artificial no controle 

das heurísticas, de forma a promover uma aplicação sinérgica das mesmas, ao longo das 

gerações. Ademais, o aplicativo apresenta rotinas de seu código fonte que podem ser 

otimizados de forma a melhorar o seu desempenho e não contém os procedimentos referentes 

à redução e expansão de redes. 

Não foi explorada neste trabalho a aplicação do método proposto a partir de medições de 

tensão nos circuitos secundários. Neste caso, pode-se formular a rede de baixa tensão 

integrada à de média tensão ou considerá-la uma sub-rede da mesma. 

Também carece de maior investigação, a aplicação do método para mais de uma medição de 

tensão no mesmo circuito. Deve-se explorar a melhor configuração do método evolucionário, 

de forma a gerenciar as heurísticas, direcionando-as para o cumprimento das restrições de 

tensão impostas. 

Evidentemente, a estimação do desempenho elétrico resultante do método proposto, tem 

profundas implicações nos mais diversos problemas da operação e do planejamento da 

distribuição de energia elétrica. 

 

 


