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Resumo 

Neste trabalho, propõe-se uma metodologia para definição dos valores máximos 

de potência ativa a serem injetados em barras pré-definidas das redes de distribuição 

estudadas, considerando a possibilidade de múltiplos acessos de unidades geradoras. A 

definição desses valores máximos se obtém a partir de um estudo de otimização, no qual as 

novas perdas não superam as do caso base, ou seja, sem a presença da geração distribuída. 

No estudo atendem-se as restrições de carregamentos nos ramos e tensões do sistema. Para 

tratar o problema, propõe-se um algoritmo baseado no método numérico de otimização 

nuvem de partículas, ou particle swarm optimization – PSO, aplicado ao estudo de fluxo de 

carga convencional CA e ao fluxo de carga ótimo para maximização da penetração da 

geração distribuída. Também se incorporou o método de Newton-Raphson, como 

alternativa, para a resolução do fluxo de carga. Realiza-se a programação computacional 

no software SCILAB. Testa-se o algoritmo proposto com os dados da rede IEEE-14 barras 

e de uma rede de distribuição em alta tensão (69 kV) do Estado do Rio Grande do Norte, 

com 25 barras. O algoritmo determina valores permitidos de potência ativa nominal de 

geração distribuída, em termos percentuais relativos à demanda da rede, a partir de valores 

de referência. 

PALAVRAS-CHAVES: Algoritmo Metaheurístico Nuvem de Partículas, Fluxo 

de Carga, Otimização de Sistemas de Potência, Penetração da Geração Distribuída. 
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Abstract  

This work develops a methodology for defining the maximum active power being 

injected into predefined nodes in the studied distribution networks, considering the 

possibility of multiple accesses of generating units. The definition of these maximum 

values is obtained from an optimization study, in which further losses should not exceed 

those of the base case, i.e., without the presence of distributed generation. The restrictions 

on the loading of the branches and voltages of the system are respected. To face the 

problem it is proposed an algorithm, which is based on the numerical method called 

particle swarm optimization, applied to the study of AC conventional load flow and 

optimal load flow for maximizing the penetration of distributed generation. Alternatively, 

the Newton-Raphson method was incorporated to resolution of the load flow. The 

computer program is performed with the SCILAB software. The proposed algorithm is 

tested with the data from the IEEE network with 14 nodes and from another network, this 

one from the Rio Grande do Norte State, at a high voltage (69 kV), with 25 nodes. The 

algorithm defines allowed values of nominal active power of distributed generation, in 

percentage terms relative to the demand of the network, from reference values. 

KEY-WORDS: Load Flow, Optimization of Power Systems, Particle Swarm 

Optimization Algorithm – PSO, Penetration of Distributed Generation. 
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      : potência ativa líquida da barra slack. 

      função de geração distribuída. 

   : potência ativa permitida de geração distribuída associada à barra  . 

       : potência ativa nominal proposta pelo produtor conectado à barra  . 

          função de perdas. 

          perdas do caso base. 

    função de tensão. 

      tensão de referência. 

        : função de violação da restrição de perdas ativas do sistema. 

        função de violação da tensão máxima de barra. 
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 : coeficiente de ponderação da violação da tensão mínima das barras. 
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    : tensão máxima de referência. 

    : tensão mínima de referência. 

  : corrente no ramo   calculada. 
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      : limite térmico do ramo  . 
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     vetor posição da partícula. 

      vetor velocidade da partícula. 

 : quantidade de partículas. 

 : dimensão das partículas. 

   
    : velocidade da partícula  , na iteração atual. 
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(  
      

 ) : é o componente social: contribuição da experiência coletiva da nuvem na 

velocidade. 

        : números aleatórios, entre 0 e 1. 

  : número de barras da rede. 
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Capítulo 1                              

Introdução 

A eletricidade tornou-se uma das formas mais versáteis e convenientes de 

suprimento energético, e assumiu um papel essencial para o desenvolvimento 

socioeconômico das populações. Muitas políticas governamentais incentivam a exploração 

de fontes renováveis na produção de energia elétrica devido à preocupação mundial com a 

segurança energética, especialmente frente ao esgotamento dos recursos energéticos 

tradicionais de origem fóssil, aliada à necessidade de se controlar a crescente degradação 

ambiental associada à utilização desses recursos [IEA, 2010]. 

No Brasil, a produção de energia elétrica é de origem predominantemente 

renovável, com base em grandes centrais hidroelétricas. O aumento da produção da 

hidroeletricidade para o atendimento da demanda crescente por energia elétrica esbarra no 

esgotamento da capacidade técnico-econômica de exploração em algumas regiões e nas 

crescentes restrições de natureza socioambiental, principalmente quando se trata de 

grandes centrais geradoras. Para a necessária complementação da fonte hidráulica, o país 

opta em seu planejamento estratégico para o ano de 2030  [EPE, 2007] e em seu plano de 

expansão decenal 2011-2020 [EPE, 2011a] , pelo aumento da participação de outras fontes 

renováveis, a exemplo da eólica, solar, da biomassa ou das pequenas centrais 

hidroelétricas, que dobrarão sua capacidade instalada, nesse período. No anexo I apresenta-

se a participação das diversas fontes no parque gerador brasileiro, projetado para até 2020. 
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A realização de leilões específicos a partir de fontes renováveis, como o da 

biomassa, realizado em agosto de 2008; o de eólicas realizado em dezembro de 2009; o de 

fontes alternativas (eólicas, termelétricas à biomassa e pequenas centrais hidrelétricas), em 

agosto de 2010 [EPE, 2011b] materializam estas fontes abundantes no nosso país em 

energia elétrica disponível. Outro leilão, atualmente em fase de inscrição de 

empreendimentos, contemplará, em conjunto com essas fontes renováveis, também o gás 

natural. 

Outras fontes renováveis como a energia geotérmica, a energia das marés e a 

energia das ondas são potenciais soluções para compor a matriz energética nacional, ou 

regional. Essas fontes renováveis, além do gás natural – não renovável, porém de menor 

efeito degradador sobre o meio ambiente comparativamente ao óleo e ao carvão mineral –, 

tendem a ter sua participação crescente, com geradores acoplados diretamente ao Sistema 

Interligado Nacional - SIN, ou aos sistemas regionais, nos diversos níveis de tensão.  

Esse tipo de aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis em diversos 

locais, com geradores de qualquer potência conectados diretamente no sistema elétrico de 

distribuição ou através de instalações de consumidores, despachada ou não pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS), é conhecido como Geração Distribuída (GD)  [Ackerman et 

al., 2001] e causa impactos ao sistema da concessionária, que necessitam ser estudados 

[ANEEL, 2010a] . 

A penetração apropriada desse tipo de geração em sistemas de potência é relatada 

como um desafio nas conferências e jornais publicados pelo IEEE e em outros importantes 

fóruns de discussão na área de sistemas de energia, nestas últimas décadas [Singh et al., 

2008]. Do ponto de vista da rede de distribuição, a conexão de unidades de GD pode 

causar impactos positivos ou negativos - dependendo do caso considerado -, no perfil e 

estabilidade da tensão, nos fluxos de potência nas linhas e transformadores, na seletividade 

da proteção e na qualidade da energia da concessionária e consumidores. Por um lado, a 

potência injetada pode dar suporte ao perfil da tensão e estabilidade do sistema. Por outro, 

pode causar sobretensões, afundamentos momentâneos de tensão, flutuações no fator de 

potência e poluição harmônica, dentre outros distúrbios. 

Devido à localização dos recursos energéticos disponíveis, direcionam-se as 

solicitações de acesso por parte dos produtores para diferentes barras da rede de 

distribuição. Assim, no caso de múltiplas solicitações de acesso, é necessário que a 
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concessionária estabeleça critérios para definição dos limites de potência ativa injetadas 

nas barras de conexão. A determinação destes limites, embora possam ser diferentes para 

cada produtor, não devem violar o princípio do tratamento isonômico observado pela 

concessionária de distribuição. Isso é possível, com a sistematização dos acessos dos 

produtores, com base em critérios bem definidos, aos quais todos estarão submetidos. Em 

termos econômicos globais, é interessante que as perdas no sistema de distribuição, com a 

presença da geração distribuída, sejam minimizadas, ou pelo menos, que se mantenham 

inalteradas. E em termos de desempenho do sistema elétrico, deseja-se que as tensões se 

mantenham próximas a valores de referência. 

 

1.1 Objetivos do trabalho 

Este trabalho analisa a penetração de geração distribuída em um sistema de 

distribuição típico de alta tensão (69 kV), localizado no Estado do Rio Grande do Norte. A 

proposta inclui o desenvolvimento de uma metodologia para definição dos valores de 

injeção de potência ativa em barras pré-definidas da rede, considerando a possibilidade de 

múltiplos acessos de unidades geradoras.  

A definição desses valores máximos é obtida a partir de um estudo de otimização 

de sistemas, com múltiplos objetivos: maximização da geração distribuída; minimização 

ou manutenção das perdas em relação ao caso-base; e manutenção das tensões das barras 

dentro dos limites admissíveis. Para tratar o problema realiza-se um estudo de fluxo de 

carga ótimo, utilizando-se o algoritmo de otimização nuvem de partículas, ou particle 

swarm optimization (PSO). Inicialmente, testa-se o algoritmo PSO na solução do fluxo de 

carga com o objetivo de integrá-lo ao estudo do fluxo de carga ótimo. Alternativamente, 

utiliza-se o método de Newton-Raphson com essa mesma finalidade. 

Os objetivos específicos do trabalho são:  

- Desenvolver modelo matemático que possibilite a análise da penetração da 

geração distribuída, e definir a função multi-objetivo. 

- Desenvolver algoritmo de fluxo de carga ótimo multi-objetivo usando o método 

de otimização nuvem de partículas, observando a maximização da geração, mantendo as 
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perdas próximas às do caso base e a solução com tensões nodais próximas a valores de 

referência. 

 - Estabelecer algoritmo para cálculo de fluxo de carga com base no PSO.  

- Implementar programa computacional em plataforma SCILAB que permita 

analisar os métodos e técnicas propostos. 

 

1.2 Revisão bibliográfica 

Esta secção apresenta uma revisão da literatura acerca de geração distribuída, 

fluxo de carga, fluxo de potência ótimo e algoritmo nuvem de partículas. Observa-se que 

há uma inter-relação dos assuntos, cuja contextualização permite melhor compreensão do 

problema estudado, na busca de estratégias para a sua solução. 

 

1.2.1 Geração Distribuída 

 [Ackerman et al., 2001]  e [Pepermansa et al., 2005] propõem uma definição e 

padronização de termos relativos à geração distribuída no mercado competitivo da 

eletricidade. 

[Celli & Pilo, 2001]  analisam uma rede italiana de média tensão e propõe uma 

metodologia para gerenciamento de incertezas frente ao aumento da GD. [Foote et al., 

2005]   fazem um levantamento das fontes de geração distribuída utilizadas na baixa tensão 

em países da Europa e propõem ferramentas para análise de cenários futuros (ano 2020). 

[Rodrigues et al., 2007]  analisam o papel da geração distribuída no Brasil, e aplicam um 

modelo proposto a uma empresa distribuidora, com o objetivo de minimizar custos de 

contratação de energia, face a incertezas da demanda e da provisão de fontes como a 

eólica. [Bajay et al., 2006] conceituam a geração distribuída de eletricidade, indicam-se 

mecanismos de fomento a este tipo de geração no País e se discutem as perspectivas de sua 

difusão nos Estados de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. 

Em diversos estudos sobre impactos técnicos da presença da geração distribuída 

em redes elétricas abordam-se aspectos como: violação de limites de tensão [Morren et al., 

2009] e [Ayres et al., 2010]; controle de tensão [Kashem & Ledwich, 2005] e [Keane et 
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al., 2010] ; estratégias de controle [Liew & Strbac, 2002]; alocação ótima de geração 

distribuída [Kountroumpezis & Safigianni, 2009] e [Singh et al., 2008]; perdas [Quezada 

et al., 2006], [Ayres, et al., 2009]; controle remoto de fator de potência [Oliveira et al. , 

2009a] ; custo de geração [Alhajali et al., 2008] . 

 

1.2.2 Fluxo de carga 

O cálculo do fluxo de carga (FC) em uma rede consiste essencialmente na 

determinação do estado de operação da rede, da distribuição dos fluxos e de outras 

grandezas de interesse [Monticelli, 1983]. 

 Dentre as formulações mais tradicionais da literatura encontram-se os métodos de 

Gauss-Seidel Ybarra, o de Newton-Raphson e o Soma de Potências. 

O método de Gauss-Seidel é baseado na matriz admitância de barras Ybarra    

[Glimn & Stagg, 1957] , [Taylor & Treece, 1967]  e [Monticelli, 1983]; ou, na matriz 

impedância de barras Zbarra [Brown et al., 1963], [Medeiros Jr., 2003]. A partir do 

método de Newton-Raphson básico [Tinney & Hart, 1967], surgiram várias alternativas, 

como o algoritmo do fluxo de carga desacoplado [Stott, 1972] e o algoritmo de fluxo de 

carga desacoplado rápido [Stott & Alsac, 1974]. 

Algoritmos de otimização da categoria dos metaheurísticos, dentre eles algoritmo 

de otimização nuvem de partículas, ou particle swarm optimization (PSO), desenvolvido 

mais recentemente [Kennedy & Eberhart, 1995], são testados atualmente na solução dos 

estudos de fluxo de carga [EL-Dib et al., 2004], [Acharjee & Goswami, 2008],  

[Mageshvaran et al., 2008], [Acharjee & Goswami, 2009], [Salomon et al., 2010]  . 

 

1.2.3 Fluxo de carga ótimo 

Fluxo de Potência Ótimo (FPO) ou Fluxo de Carga Ótimo (FCO), definido nos 

anos 1960 por [Dommel & Tinney, 1968] , é um termo genérico que descreve uma ampla 

classe de problemas, nos quais se deseja otimizar uma função objetivo específica, 

satisfazendo restrições impostas pelas particularidades físicas e operacionais da rede 

elétrica [Falcão, 2008]. 
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[Momoh et al., 1999a]  e [Momoh et al., 1999b] apresentam uma revisão das 

técnicas de programação matemática a partir de um apanhado de artigos publicados até 

1993, e selecionados para enfatizar a diversidade de formulações e a dimensão do escopo 

dos problemas considerados.  

Mais recentemente, desenvolveram-se métodos metaheurísticos, na tentativa de 

superar os problemas dos métodos de programação matemática. [COELLO, 2006] 

apresenta uma visão geral do campo conhecido como otimização multiobjetivo 

evolucionária.  

Atualmente diversos algoritmos de otimização da categoria dos metaheurísticos, 

dentre eles o particle swarm optimization (PSO), ou algoritmo de otimização nuvem de 

partículas, compõem métodos que possibilitam determinar soluções para problemas de 

fluxo de potência ótimo com diversos objetivos [Bakirtzis & Zoumas, 2002] , [Biskas et 

al., 2006], [Leeton, 2010]. 

 

1.2.4 Nuvem de partículas e aplicações em sistemas de potência 

Heurísticas são procedimentos com finalidade de buscar a solução de um 

problema específico, mas não garante encontrar a solução ótima. Os métodos heurísticos 

tendem a ser específicos por natureza. Por outro lado, as Metaheurísticas são métodos de 

resolução geral que fornecem diretrizes de estratégias gerais para desenvolver um método 

especifico que se ajuste a um problema em particular. As Metaheurísticas também não 

garantem encontrar a solução ótima [Lieberman, 2006] . 

O algoritmo de otimização nuvem de partículas, ou particle swarm otimization 

(PSO) é uma técnica de computação evolucionária desenvolvida por [Kennedy & Eberhart, 

1995], inspirada no comportamento social dos pássaros. 

[Shi & Eberhart, Shi & Eberhart, 1998a] introduzem o fator de ponderação de 

inércia e analisam o seu impacto no desempenho do PSO [Shi & Eberhart, 1998b] . 

[dell Valle et al., 2008]  apresentam uma revisão sobre os conceitos básicos e 

variantes do PSO com aplicações em sistemas de potência. Outro levantamento de 

aplicações do PSO em sistemas elétricos é realizado por [AlRachid & El-Hawary] . 
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Os estudos de [Abido, 2002] , [Park et al., 2005] , [VINODH et al., 2008], [Chen 

& Lin, 2009] , [Oliveira et al., 2009b] , [PhanTu Vu et al. , 2010] , baseados no particle 

swarm optimization, têm aplicação em problemas de fluxo de carga ótimo com diversos 

objetivos como minimização de perdas, despacho econômico e controle de tensão. Outros 

estudos recentes utilizam o algoritmo particle swarm optimization diretamente na 

resolução do fluxo de carga como um problema de otimização [EL-Dib et al., 2004], 

[Salomon et al., 2010]  , [Acharjee & Goswami, 2008], [Mageshvaran et al., 2008], 

[Acharjee & Goswami, 2009]. 

No desenvolvimento do presente trabalho, as pesquisas relativas ao algoritmo 

nuvem de partículas têm aplicação em fluxo de potência, fluxo de potência ótimo e 

despacho econômico de carga, para a solução do problema de maximização da geração 

distribuída. 

 

1.3 Metodologia 

Na realização do presente trabalho foram executadas as seguintes ações: 

- Levantamento de referências bibliográficas sobre geração distribuída, fluxo de 

carga, fluxo de potência ótimo, algoritmo metaheurístico nuvem de partículas aplicado em 

problemas de otimização de sistemas de potência. 

- Redação e defesa do exame de qualificação. 

- Desenvolvimento de modelo matemático e definição da função multi-objetivo, 

para análise da penetração da geração distribuída.  

- Desenvolvimento de algoritmo de fluxo de carga ótimo multi-objetivo usando o 

método de otimização nuvem de partículas, observando a maximização da geração, 

mantendo as perdas próximas às do caso base e a solução com tensões nodais próximas a 

valores de referência. 

- Integração do algoritmo para cálculo do FC baseado no método de Newton-

Raphson ao algoritmo para maximização da GD baseado no PSO, formando o fluxo de 

carga ótimo. 
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- Programação e testes do algoritmo para cálculo de FC com base no PSO. 

- Implementação de programa computacional em plataforma SCILAB, Versão 

4.1, 2006, Copyright (c) 1989-2006, Consortium Scilab (INRIA, ENPC), para possibilitar a 

análise dos métodos e técnicas propostos.  

- Obtenção e formatação dos dados de rede para utilização no programa 

computacional desenvolvido. 

- Realização de simulações com a aplicação do programa nos dados das redes-

testes escolhidas. 

- Análise quantitativa e qualitativa dos resultados das simulações. 

- Preparação de artigo para apresentação em congresso. 

- Escrita da Dissertação. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema objeto desta dissertação, 

destacando sua importância dentro do contexto internacional e nacional, caracterizando o 

problema da maximização da geração distribuída, os objetivos pretendidos e a metodologia 

utilizada; e expõe uma breve revisão bibliográfica dos temas abordados.  

O Capítulo 2 trata do detalhamento do problema de engenharia definido no 

capítulo introdutório, desenvolvendo um modelo matemático para a solução do problema, 

através de funções objetivo. 

No Capítulo 3 apresenta-se o algoritmo básico do particle swarm optimization e 

detalha-se a sua aplicação ao problema da maximização da geração distribuída. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados das simulações para as redes-testes e avalia o 

método proposto. 

As conclusões do trabalho encontram-se no Capítulo 5. 
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Capítulo 2                                              

O problema da maximização da geração 

distribuída 

A maximização da geração distribuída se insere no problema da expansão do 

sistema de distribuição. Nesta dissertação aborda-se a questão como um problema de 

expansão ótima da geração, com o aumento da oferta de energia através de geração 

distribuída, porém, sem mudança na topologia da rede, ou seja, sem investimentos 

adicionais na rede de distribuição ou na transmissão. 

Neste capítulo detalha-se o problema abordado e propõe-se uma modelagem 

matemática, através da definição e discussão de funções objetivo para a solução do fluxo 

de carga ótimo.  

 

2.1 Conceituação da geração distribuída 

Na literatura, existe uma grande variedade de termos e definições relativos à 

geração distribuída. Por exemplo, os termos embedded generation (geração integrada), 

dispersed generation (geração dispersa), decentralized generation (geração 

descentralizada) e distributed generation (geração distribuída) são aplicados ao mesmo 

tipo de geração  [Ackerman et al., 2001] . 
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Na classificação de uma planta de produção de energia elétrica como geração 

distribuída, diferentes fatores podem ser levados em conta, como a localização, a potência 

nominal das unidades geradoras, a área atendida por essa geração, a potência fornecida, a 

tecnologia utilizada e o modo de operação. Devido a diferentes regulações governamentais 

na área de energia elétrica, a delimitação desses fatores pode variar, como por exemplo, a 

definição da máxima potência nominal. 

Para efeitos de incentivos, o Decreto Federal n° 5.163, de 30 de julho de 2004, em 

seus Artigos 14 e 15, define a geração distribuída da seguinte forma: 

“Art. 14. Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a 

produção de energia elétrica proveniente de emprendimentos de agentes 

concessionários, permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo 

art. 8° da Lei 9.074, de 1995, conectados diretamente no sistema elétrico de 

distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento: 

I – hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 

II – termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética 

inferior a setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser 

estabelecida até dezembro de 2004. 

Parágrafo único. Os empreendimentos termelétricos que utilizem 

biomassa ou resíduo de processo como combustível não estarão limitados ao 

percentual de eficiência enegética prevista no inciso II do caput.” 

“Art. 15. A contratação de energia elétrica proveniente de 

empreedimentos de geração distribuída será precedida de chamada pública 

promovida diretamente pelo agente de distribuição, de forma a garantir 

publicidade, transparência e igualdade de acesso aos interessados. 

§ 1° O montante total da energia elétrica contratada proveniente de 

geração distribuída não poderá exceder a dez por cento da carga do agente de 

distribuição.” 

 

Neste trabalho, o termo geração distribuída está genericamente relacionado com a 

localização de geradores na rede de distribuição, conforme definição dada pelos 

Procedimentos de Rede [ONS, 2011a]: 

“Geração Distribuída (GD): 

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas 

diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, 

podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS.” 
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Um Glossário, em anexo, disponibiliza algumas definições, retiradas da proposta 

de padronização de termos em GD  [Ackerman et al., 2001] , do glossário de termos 

técnicos dos Procedimentos de Rede [ONS, 2010a] e do glossário de termos técnicos dos 

Procedimentos de Distribuição [ONS, 2011a]. 

 

2.2 Penetração da geração distribuída 

Devido a diferentes regulações governamentais na área de energia elétrica, a 

delimitação de fatores pode variar de uma para outra região, como por exemplo, a 

definição da potência nominal das plantas de geração para enquadramento como geração 

distribuída. A seguir são feitas algumas considerações com o objetivo de delimitar a 

abrangência do que é geração distribuída para efeito das simulações realizadas nesta 

dissertação. 

A penetração da geração distribuída corresponde à razão entre a potência média 

injetada pela geração distribuída em uma rede e a demanda dessa rede e depende, portanto, 

da tecnologia adotada. Assim, uma tecnologia de GD com baixo fator de capacidade 

necessita, para o mesmo nível de penetração, de mais capacidade instalada que uma 

tecnologia com um fator de capacidade maior. As perdas técnicas de energia também 

dependem da tecnologia de GD adotada, devido aos diferentes perfis de geração, 

especialmente no caso de usinas não-despacháveis [Quezada et al., 2006]. 

Neste trabalho, no entanto, avalia-se a penetração na rede em termos de 

capacidade instalada de geração distribuída, e em termos de perdas de potência ativa. 

Como critério, considera-se que a maximização ocorre quando se obtém uma maior 

capacidade instalada de geração distribuída e, simultaneamente, as perdas de potência ativa 

de transmissão se mantêm dentro dos limites especificados. A tecnologia da geração 

distribuída, portanto, não é considerada. 

Devido à variação da carga, com mudança dos fluxos nas linhas ao longo do dia, 

os impactos nas perdas de potência transmitida são analisados, neste trabalho, para duas 

situações extremas, a de carga máxima e a de carga mínima. 
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2.2.1 Geração distribuída máxima permitida na rede de distribuição 

Em alguns países há uma limitação regulamentar da capacidade instalada de GD 

em relação à rede de distribuição. Na Espanha, por exemplo, essa capacidade instalada é 

limitada a 50% da capacidade da rede [Quezada et al., 2006]. 

No Brasil, não há uma referência expressa ao limite de potência de GD. No 

entanto, o Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004, em seu Art. 15, parágrafo 1°, citado 

na seção anterior, prevê que a contratação de energia elétrica, por parte da Distribuidora, 

proveniente de GD não deve exceder a 10% do seu mercado. Considerando um fator de 

capacidade de 50%, a potência instalada de GD em uma rede de distribuição, neste cenário, 

corresponderia a 20% da demanda média dessa rede. Considerando-se um fator de carga de 

0,87 (valor estimado, dos gráficos da Figura 4.3 e Figura 4.4), ter-se-ia uma potência 

instalada de 17% da demanda máxima. 

Neste trabalho optou-se por testar um cenário menos restritivo, com cerca de 40% 

da demanda ativa máxima da RD estudada, percentual significativo para identificação do 

impacto da GD. 

 

2.2.2 Valores nominais das unidades de geração distribuída  

Devido a diferentes regulações governamentais na área de energia elétrica, a 

definição da potência nominal das plantas de geração distribuída pode variar entre os 

diversos países. As seguintes categorias de geração distribuída em função das suas 

potências nominais são sugeridas por  [Ackerman et al., 2001] : micro geração distribuída, 

até 5 kW; pequena GD, acima de 5 kW e até 5 MW; média GD, acima de 5 MW e até 50 

MW; e  grande GD, acima de 50 MW até cerca de 300 MW. 

No Brasil, não há uma classificação semelhante para a geração distribuída. Os 

Procedimentos de Distribuição - PRODIST, no entanto, atrelam as potências dos 

acessantes consumidores ou produtores à tensão de conexão à rede de distribuição. No caso 

da conexão de centrais geradoras, consideram-se as faixas de potência indicadas na Tabela 

1. A partir de 501 kW de potência instalada, e sem definição de limite máximo, o produtor 

pode acessar a rede de alta tensão [ONS, 2011c]. Assim, nas simulações realizadas neste 

trabalho, considera-se apenas o limite de penetração do conjunto de geradores relativo à 

demanda da rede, sem delimitar individualmente cada produtor. 
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Tabela 1 – Níveis de tensão considerados para a conexão de centrais geradoras [ONS, 

2011c] 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico) 

10 a 75 kW Baixa Tensão (trifásico) 

76 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

501 kW a 30 MW Média Tensão / Alta Tensão 

> 30 MW  Alta Tensão 

 

2.2.2.1 Controle de reativos da geração distribuída 

Como requisito técnico relativo à geração/absorção de reativos para as unidades 

de GD, exige-se através dos Procedimentos de Distribuição [ONS, 2010b] que, em 

potência ativa nominal, as unidades geradoras termoelétricas e hidroelétricas acima de 30 

MW sejam capazes de operar com fator de potência mínimo de 0,9 sobre-excitado e 

mínimo de 0,95 sub-excitado. Já as centrais eólicas acima de 30 MW, devem dispor no 

ponto de conexão, de recursos necessários para operar com fator de potência dentro da 

faixa de 0,95 mínimo capacitivo a 0,95 mínimo indutivo. 

Com isso as unidades de GD poderiam participar efetivamente no controle de 

tensão, aumentando a sua margem de estabilidade. Para unidades menores não são 

especificadas exigências com relação à disponibilidade de reativos por parte das unidades 

de GD. Nas simulações realizadas neste trabalho, o fator de potência para toda a GD foi 

fixado na unidade, o que corresponde a uma situação em que o operador do sistema não 

requeira do operador o suporte de reativos. Assim, considera-se o incremento apenas de 

potência ativa através das unidades de GD, para a análise do impacto sobre as perdas, 

tensões e carregamentos da rede.  

 

2.3 Fluxo de carga e fluxo de carga ótimo 

Os estudos de fluxo de carga são a base para análise e desenvolvimento dos 

sistemas de potência e necessários para a operação e o planejamento do sistema elétrico, 

além da programação e do despacho econômico de carga. Adicionalmente, a análise do 

fluxo de carga é requerida por outros estudos, como as análises de contingências, de 

transitórios e estabilidade da tensão. 
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Usualmente, o problema do cálculo de fluxo de carga resolve-se por métodos 

numéricos tradicionais como Newton-Raphson (NR) ou Gauss-Seidel (GS). Neste 

trabalho, para a solução do fluxo de carga, utiliza-se o método de Newton-Raphson e, 

alternativamente, testa-se a técnica nuvem de partículas (PSO), formulada por [Kennedy & 

Eberhart, 1995]. A aplicação desta última técnica à solução do fluxo de carga é recente 

[EL-Dib et al., 2004]. 

O Fluxo de Carga Ótimo (FCO) tem aplicação em estudos de despacho 

econômico, minimização de perdas, alocação de recursos de reativos, confiabilidade da 

geração-transmissão, planejamento da expansão da transmissão, tarifação de serviços de 

transmissão, dentre outros. Dessa maneira, determina-se a melhor condição estática de 

operação de um sistema de geração-transmissão de energia, sob o ponto de vista de uma ou 

mais variável envolvida. Com o FCO define-se entre infinitas condições de operações 

possíveis para atender a demanda, uma que otimize o critério escolhido. Materializa-se a 

otimização através da maximização ou minimização desse critério, representado 

matematicamente por uma função objetivo [Falcão, 2008]. Pode-se citar como uma das 

formulações convencionais do FCO a busca pela minimização dos custos de recursos 

energéticos, satisfazendo as restrições operacionais [Momoh et al., 1999a]. 

A aplicação de técnicas de otimização para os problemas de planejamento e 

operação de sistemas de potência é uma área rica de pesquisas, com várias técnicas 

desenvolvidas. Estas técnicas dividem-se em: métodos de programação matemática e 

metaheurísticos [Biskas et al., 2006]. 

No primeiro grupo incluem-se a programação não-linear (PNL); a programação 

quadrática; solução de condições de otimalidade baseadas em Newton; programação linear 

(PL), versões híbridas de programação linear e programação inteira, método do ponto 

interior [Biskas et al., 2006] . 

Na literatura encontram-se diversos métodos metaheurísticos inspirados na física, 

biologia ou sociologia, que incluem o simulated aneeling, o algoritmo genético e as 

técnicas de computação evolucionária, entre estas o algoritmo de otimização nuvem de 

partículas [Bakirtzis & Zoumas, 2002], [Biskas et al., 2006], [dell Valle et al., 2008] 

[AlRachid & El-Hawary] . 
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2.4 Expansão ótima da geração versus despacho 

econômico 

Considerou-se, inicialmente, a possibilidade de abordagem do problema da 

maximização da geração distribuída como um problema de aplicação do fluxo de carga 

ótimo ao despacho econômico. Analisando-se alguns aspectos presentes nesses dois tipos 

de problema, observam-se similaridades e especificidades. 

Na aplicação do fluxo de carga ótimo ao despacho econômico, o objetivo é 

minimizar o custo total de geração, observando-se as restrições operacionais. Os principais 

fatores econômicos envolvidos são os custos de operação das unidades geradoras, 

especialmente do combustível no caso das unidades termelétricas; e as perdas ativas nos 

ramos, que dependem dos diferentes valores das potências injetados nas barras. Abordam-

se aspectos como função custo [Park et al., 2005] , [Chen & Lin, 2009] , [VINODH et al., 

2008] e perdas  [Yoshida et al, 2000] . 

Do ponto de vista do concessionário de distribuição, considera-se uma situação 

em que a geração distribuída não lhe traga custos adicionais. Assim, as diferenças de custo 

unitário de produção entre os diversos produtores não são consideradas, no problema 

abordado nesta dissertação. 

Tradicionalmente, utiliza-se a injeção de potência reativa para o controle de 

perdas [Oliveira et al. , 2009a] , [Gavrilas et al., 2007]. Do mesmo modo, as unidades de 

GD podem absorver potência reativa para controle de tensão [Morren et al., 2009]. Nesta 

dissertação, entretanto, considera apenas a injeção de potência ativa, assumindo que a 

geração distribuída opera com fator de potência unitário. 

No despacho econômico, atende-se à necessidade total de geração, em 

determinado momento, a um custo mínimo total, com um rateio ótimo da potência dos 

geradores, com base em seus custos unitários de combustível. Otimiza-se a função custo de 

geração. No problema da maximização da geração distribuída abordado, busca-se atender a 

parte da demanda através de geração distribuída, com um rateio ótimo da potência entre os 

geradores, com base em suas contribuições para as perdas da rede. No presente estudo, 

otimiza-se a capacidade de geração distribuída. 
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No estudo do despacho econômico, têm-se as capacidades de geração pré-

definidas. Neste trabalho, calculam-se as capacidades dos produtores, maximizando a 

geração distribuída. 

O rateio de potência entre os geradores é calculado com base em critérios de 

otimização, tanto no estudo do despacho econômico, como no estudo da maximização da 

penetração da geração distribuída. Nos dois tipos de problema, as restrições operacionais 

devem ser atendidas de modo semelhante: os limites para as perdas, os limites de tensão e 

de carregamento. 

Diante do exposto conclui-se que o problema da maximização da geração 

distribuída abordado não é um problema de despacho econômico, apesar de semelhantes 

em alguns aspectos. 

Assim, opta-se por abordar o problema da maximização da geração distribuída 

como um problema da expansão ótima da geração, no qual, a presença da GD não implique 

a necessidade de investimentos na rede, mudanças de configuração ou de utilização de 

recursos reativos. Expande-se a oferta, ao máximo, respeitando-se o limite de GD 

estabelecido para a rede. O valor de potência ativa máxima calculada para o conjunto de 

produtores é rateado otimamente entre eles. Na determinação dessa capacidade instalada 

para os produtores, as restrições operacionais da rede relativas a perdas, tensões e 

carregamentos, também precisam ser respeitadas. 

Na avaliação da penetração da geração, consideram-se dois diferentes horários 

típicos, o de carga máxima e o de carga mínima, com demandas constantes em cada um 

desses horários. Define-se a capacidade instalada dos produtores com base na condição de 

carga mais restritiva. 

 

2.5 Formulação matemática do problema de otimização 

da geração distribuída 

O trabalho avalia a conexão simultânea de unidades de geração à RD, para 

definição das potências máximas permitidas para cada produtor. Do ponto de vista 

econômico, considera-se a melhor solução aquela que, além de maior penetração da 

geração distribuída, não resulte em aumento do custo das perdas técnicas de transmissão, 
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mantendo as tensões de barra e os carregamentos nos ramos dentro dos limites 

operacionais. 

A composição de uma função objetivo única, contemplando o fluxo de carga e, 

simultaneamente, o fluxo de carga ótimo motivaram, inicialmente, a escolha do PSO, para 

a busca da solução do problema da maximização da penetração da geração distribuída 

abordado. Com o desenvolvimento do estudo, a definição de duas funções objetivo 

mostrou-se necessária: uma para a solução do fluxo de carga, outra para o fluxo de carga 

ótimo. 

O estudo está dividido em duas partes: a solução do fluxo de carga básico, através 

da otimização da função que representa o equilíbrio de carga nas barras do sistema; e a 

solução de um fluxo de carga ótimo com múltiplos objetivos, através da otimização da 

função objetivo que representa a maximização de acesso da geração distribuída. A 

integração dessas partes, através do algoritmo proposto neste trabalho, proporciona a 

solução geral do problema. 

 

2.5.1 Formulação do fluxo de carga como um problema de otimização 

As equações do fluxo de carga incluem as equações de balanço de potência ativa e 

potência reativa de cada barra. Assim, formula-se o fluxo de carga como um problema de 

otimização, com o objetivo de encontrar as magnitudes e os ângulos das tensões que 

minimizem as diferenças entre as potências de entrada e de saída de cada barra [EL-Dib et 

al., 2004]. A função que representa essas diferenças depende dos ângulos e das magnitudes 

das tensões de cada barra e é nominada, no presente trabalho, como função objetivo de 

convergência      . Formula-se, então, o problema do fluxo de carga conforme a equação 

(2.1): 

 

           (   )   ∑(   
 

 

   

       
 ) 2.1 

 

As variáveis da equação (2.1) são: 



33 

 

 

    : função que representa o resíduo entre a potência ativa líquida especificada e 

a calculada, injetada na barra  . 

    : função que representa o resíduo entre a potência reativa líquida especificada 

e a calculada, injetada na barra  . 

Essas duas funções são definidas de acordo com as equações não lineares do fluxo 

de carga: 

 

 

                ∑  (                       

    

) 
2.2 

 

                ∑  (                       

    

) 2.3 

 

Nas equações (2.2) e (2.3) as variáveis são:  

   : potência ativa líquida na barra     

   : potência reativa líquida na barra    

     : magnitude da tensão da barra    

  : magnitude da tensão da barra j, vizinha à barra  ; 

     condutância do ramo entre as barras   e  ; 

     : susceptância do ramo entre as barras   e  ; 

   : ângulo do ramo entre as barras   e  ; 

  : representa o conjunto formado pela barra   e suas vizinhas.  

 

O problema de otimização está sujeito às seguintes restrições: 



34 

 

 

- Valores especificados para a magnitude e ângulo da tensão da barra de 

referência; 

- Valores especificados para as magnitudes das tensões e para as potências ativas 

das barras com tensão controlada (barras PV); e 

- Valores especificados para as potências ativas e reativas das barras de carga. 

 

As perdas ativas da transmissão podem-se obter a partir do conhecimento das 

potências líquidas das barras, conforme equação (2.4)  

 

               ∑  

 

   

 2.4 

 

As variáveis da equação (2.4) são: 

  : potência ativa líquida da barra  ; 

      : potência ativa líquida da barra slack. 

 

2.5.2 Formulação do fluxo de carga ótimo 

A condição ótima desejada é aquela em que se possa aproveitar ao máximo os 

recursos energéticos disponíveis em diferentes locais, na área atendida pela rede de 

distribuição. Ao mesmo tempo essa solução não deverá trazer custos adicionais à empresa 

distribuidora de energia elétrica, em relação à operação sem a presença da geração 

distribuída. As tensões e os carregamentos resultantes devem-se manter dentro dos limites 

especificados. 

Matematicamente, propõe-se a solução desse problema de fluxo de carga ótimo 

através da minimização de uma função objetivo, nominada função objetivo de acesso da 

GD, que contempla três critérios de otimização: maximização da penetração da geração 

distribuída; manutenção das perdas ativas do sistema próximas às do caso base; priorização 
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da solução com tensões nodais próximas à média dos valores limites. A função objetivo é, 

assim, composta de três parcelas, descritas a seguir: 

 

Função de geração distribuída      –– representa a maximização da geração 

distribuída - equação (2.5). Minimizando-se essa função, determinam-se as potências 

nominais permitidas     para a geração distribuída.  Essas potências são as variáveis de 

controle que, no processo de otimização, aproximam-se ao máximo das potências nominais 

propostas         pelos produtores, termos que são constantes na equação. 

 

     ∑(  
   

       
)

 

   

 2.5 

 

Abaixo se encontram as variáveis da equação (2.5). 

 : número de barras;  

   : potência ativa permitida de geração distribuída associada à barra  ; 

       : potência ativa nominal proposta pelo produtor conectado à barra  . 

 

Função de perdas          –– representa a otimização das perdas - equação (2.6). 

Minimizando-se essa função, determina-se o valor da variável        com a presença da 

geração distribuída, que se aproxima do valor das perdas do caso base         , termo 

que é constante na equação. 

 

            
(               ) 

        
  2.6 

 

Na equação (2.6),        representa as perdas ativas calculadas; e         , as 

perdas ativas do caso base, ou seja, obtidas sem a presença da geração distribuída. 
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Função de tensão    –– representa a otimização das tensões - equação (2.7). 

Minimizando-se essa função, determina-se o valor da variável tensão de barra     com a 

presença da geração distribuída, que se aproxima do valor tensão de referência     , termo 

constante na equação. Adota-se como referência a média entre o valor máximo e o mínimo, 

especificados para a tensão de barra.  

  

   ∑
(        )

 

    
  

 

     

 
2.7 

 

Abaixo se encontram as variáveis da equação (2.7). 

 : número de barras;  

     : tensão calculada para a barra i, na presença da geração distribuída; 

     : tensão de referência para todas as barras.  

 

Incorpora-se à função objetivo, uma função de penalidade          contemplando 

as seguintes restrições: limitação das perdas ativas do sistema às do caso base, manutenção 

das tensões nodais dentro dos valores máximos e mínimos; e garantia de carregamento não 

excessivo nos ramos. A função de penalidade é composta de quatro parcelas, conforme 

equação a seguir: 

                                                2.8 

 

Os termos da equação (2.8) são: 

        : função de violação da restrição de perdas ativas do sistema; 

       : função de violação da tensão máxima de barra; 

         : função de violação da tensão mínima de barra; 

       : violação dos limites de carregamento dos ramos. 
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 ,  ,  ,  : coeficientes de ponderação aplicados a cada violação. 

O primeiro termo da função de penalidade visa a eliminar as soluções que violem 

a condição de limite de perdas, que é a condição do caso base; o segundo e o terceiro 

termos se destinam a eliminar as soluções que violam o limite máximo e o mínimo das 

tensões de barra; e o quarto termo visa garantir que dentre as soluções procuradas, sejam 

eliminadas aquelas que resultem em carregamentos excessivos nos ramos. 

Calculam-se as violações descritas acima da forma a seguir: 

 

         
                 

        
 2.9 

 

 

       ∑
(        ) 

    

 

   

 2.10 

 

 

         ∑
(       )

    

 

   

 2.11 

 

 

        ∑
(          )

      
 

 

   

 2.12 

 

 

Nas equações (2.9) a (2.12) os termos são definidos a seguir: 

        : perdas ativas calculadas; 

          : perdas ativas de referência, iguais às do caso base; 

    : tensões do nó i calculadas; 

      e      : tensões máxima e mínima de referência; 

   : corrente no ramo   calculada; 

  : número de ramos; 
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       : limite térmico do ramo  . 

A função objetivo contemplando as três parcelas descritas anteriormente e 

incluindo as restrições, através da função de penalidade, e nominada de função objetivo de 

acesso da GD, neste trabalho, resulta em:  

                                   2.13 

 

A função de penalidade           é contemplada na função objetivo de acesso 

        somente quando há violações das restrições, expressas na equação (2.8). Caso não 

haja violações, o valor de         é nulo. 

Substituindo-se as equações (2.9) a (2.12) na equação (2.8) e esta, na equação 

(2.13), tem-se a função objetivo de acesso da GD, apresentada em sua forma completa: 

  

        ∑(   
   

       
)

 

   

  
(                 ) 

        
    ∑

(        )
 

    
  

 

     

 

   (
                 

        
)   (∑

(        ) 

    

 

   

)  

  (∑
(       )

    

 

   

)   (∑
(          )

      
 

 

   

) 

2.14 

 

 

Encontrar o valor mínimo da função objetivo implica a necessária determinação 

das variáveis, das quais a função objetivo depende, presentes nos sete termos do lado 

direito da equação (2.14). 

A variação das potencias líquidas nas barras     devido à geração distribuída 

(variáveis presentes no primeiro termo) altera as perdas totais (presentes no segundo e 

quarto termos), as tensões das barras     (presentes no terceiro, no quinto e no sexto 

termos), e as correntes nos ramos    (presentes no sétimo termo). 
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2.6 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo detalhou-se o problema da maximização da geração distribuída, 

abordado como um problema de expansão ótima da distribuição, solucionado através de 

um estudo de fluxo de carga ótimo. Propôs-se uma modelagem matemática, através da 

definição e discussão de função objetivo para a solução do fluxo de carga ótimo. 

Adicionaram-se funções de penalidade à função objetivo com o intuito de manter as 

perdas, os carregamentos e as tensões dentro dos limites operacionais.  

Apresentou-se também uma modelagem, através de função objetivo, para a 

convergência do fluxo de carga. A integração do estudo de fluxo de carga ao fluxo de 

carga ótimo é necessária para atualizar as variáveis perdas totais, tensões de barra e 

carregamentos dos ramos. 

O capítulo seguinte descreve o algoritmo de otimização nuvem de partículas 

(PSO), bem como apresenta uma proposta de aplicação dessa metodologia ao problema 

formulado. 
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Capítulo 3                                

Algoritmo proposto 

No capítulo anterior, caracterizou-se a maximização da penetração da geração 

distribuída como um problema de otimização, formulado através de uma função objetivo. 

Neste capítulo faz-se uma descrição básica do algoritmo nuvem de partículas, 

método utilizado na otimização da função objetivo para solução do problema da 

maximização da penetração da geração distribuída. Apresenta-se, também, o algoritmo 

geral proposto pelo trabalho que otimiza essa função e integra o problema do fluxo de 

carga ao problema do fluxo de carga ótimo. 

 

3.1 Algoritmo nuvem de partículas (PSO) 

O algoritmo de otimização nuvem de partículas, ou particle swarm otimization 

(PSO), é uma técnica de computação evolucionária desenvolvida por [Kennedy & 

Eberhart, 1995], inspirada no comportamento social de pássaros e peixes. 

A técnica PSO emprega um processo iterativo que usa uma população de m 

indivíduos, ou partículas, para modelar o seu comportamento social, formando uma 

nuvem. Modela-se cada partícula no espaço de busca por um vetor contendo as variáveis 

de controle, representando uma possível solução para o problema de otimização. 

Determina-se a posição de cada partícula pelo vetor    de dimensão  . As partículas se 
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movimentam em busca de uma melhor posição, e o seu movimento é representado pelo 

vetor de velocidade das partículas    , pertencente ao mesmo espaço de busca d-

dimensional, como mostrado nas equações (3.1) e (3.2): 

                                        3.1 

 

                                        3.2 

 

A Figura 3.1 ilustra a locomoção das partículas no espaço de busca. 

 

 

Figura 3.1 - Espaço de busca na nuvem de partículas 

 

Calcula-se a posição de cada uma das   partículas em cada iteração do PSO, a 

partir da sua posição na iteração anterior e da sua velocidade atual, conforme equação 

(3.3). 

    

  
       

     
                                                     3.3 

 

As variáveis da equação (3.3) são: 
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    : vetor posição da partícula   na iteração atual (k+1); 

  
      : vetor posição da partícula   na iteração anterior (k); 

  
    : vetor velocidade da partícula   na iteração atual (k+1). 

 

Com a aplicação da função objetivo  (  ) sobre cada partícula determina-se a sua 

aptidão, em cada iteração. A partícula com melhor aptidão é aquela que produz o melhor 

valor da função objetivo. A função objetivo também é conhecida como função aptidão.  

Nos deslocamentos, dentro do espaço de busca, preserva-se a melhor posição    

alcançada por cada indivíduo    (partícula), bem como, a melhor posição   alcançada por 

todos os indivíduos, com base nos valores obtidos pela função objetivo, ou seja, 

preservam-se as melhores soluções individuais e a melhor global. 

A aceleração da busca pela solução ótima se define por termos gerados 

randomicamente,    e   , combinados com as informações das posições atuais e passadas, 

permitindo atualizar as velocidades das partículas, de acordo com a equação: 

   
        

        (   
      

 )         (  
      

 )                         3.4 

 

As variáveis da equação (3.4) são descritos abaixo: 

 : quantidade de partículas; 

 : dimensão das partículas; 

   
    : velocidade da partícula  , na iteração atual; 

 : ponderação de inércia, que controla o impacto da velocidade anterior na atual; 

   : taxa de aprendizado individual; atribui peso à diversificação de busca; 

   : taxa de aprendizado social; atribui peso à intensificação da busca; 

   
 : melhor posição encontrada pela partícula  ; 

  
 : melhor posição encontrada por todas as partículas; 
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(   
      

 ) : é o componente cognitivo: contribuição da experiência individual da 

partícula na velocidade; 

(  
      

 ): é o componente social: contribuição da experiência coletiva da 

nuvem na velocidade; 

       : números aleatórios, entre 0 e 1. 

 

Da equação da velocidade (3.4), analisam-se três componentes principais [dell 

Valle et al., 2008] : 

1) O primeiro componente, referido como “inércia”, ou “momentun”, modela a 

tendência da partícula de continuar na mesma direção em que vinha se 

movendo. Regula-se esse componente por uma constante, a ponderação de 

inércia, w. 

 

2) O segundo componente, referido como “memória” ou “conhecimento 

individual”, representa a diversificação na busca, ou seja, a atração linear em 

torno da melhor posição alcançada pela própria partícula, e é ponderado por um 

valor aleatório. 

 

3) O terceiro componente, referido como “cooperação” ou “conhecimento 

coletivo”, representa a intensificação na busca, ou seja, a atração linear em 

torno da melhor posição alcançada por todas as partículas. Também é 

ponderado por um valor aleatório. 

 

Um fator de constrição X introduzido por [Clerc & Kennedy, 2002] , aplicado a 

todo o lado direito da equação (3.4), e consequentemente sobre os três componentes 

citados, acima, permite infinitos modos de controle do balanço entre a exploração e a 

convergência. 

Utilizou-se um modelo de PSO com vizinhança em que se considerou o melhor 

desempenho entre os três vizinhos próximos de cada partícula. Considera-se a melhor 

posição individual alcançada por esses vizinhos ou pela própria partícula como a sua 

melhor posição individual    
 . 

A seguir, descrevem-se os passos do algoritmo: 
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3.1.1 Passos do algoritmo nuvem de partículas 

1) Inicializar a nuvem de partículas, com valores s; 

2) Avaliar o desempenho, ou aptidão, de cada partícula xi, através da função objetivo, 

ou seja, calcular  (  ); 

3) Comparar o desempenho de cada partícula xi com o desempenho de sua melhor 

posição   , ou seja, comparar  (  ) com  (  ). Se xi tiver melhor desempenho, 

passa a ser o novo   ; 

4) Identificar a partícula xi que tem o melhor desempenho na iteração e comparar com 

o desempenho de   (melhor global, ou histórico), ou seja, comparar  (  ) com 

 ( ). Se xi tiver melhor desempenho, passa a ser o novo  ; 

5) Atualizar as velocidades e posições das partículas, usando as equações (3.3) e (3.4); 

6) Repetir os passos 2 a 5 até que o critério de parada seja atingido.  

Normalmente se adota como critério de parada o número de iterações, com 

valores típicos dependendo do tipo de aplicação. Alternativamente, ou adicionalmente, 

também é comum a parada no PSO, quando a função aptidão deixa de variar, durante um 

predeterminado número de iterações. Aplicam-se outros critérios, dependendo da 

particularidade do problema. Ao fim do programa computacional, os valores encontrados 

para a melhor partícula representará a solução ótima do problema.  

 

 

3.2 Aplicação do PSO ao problema da maximização da 

penetração da geração distribuída 

Para solucionar o problema da maximização penetração da geração distribuída, 

utilizam-se, neste trabalho, duas nuvens de partículas distintas: uma para a solução do 

fluxo de carga ótimo; a outra para a convergência do fluxo de carga. 
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Na primeira nuvem, as partículas representam as soluções relativas às potências 

nominais de geração distribuída, dentre as quais, escolhe-se a melhor, com a otimização da 

função objetivo de acesso da GD        . 

Na segunda nuvem, as partículas representam as soluções relativas às tensões e 

ângulos das barras, dentre as quais, escolhe-se a melhor, com a otimização da função 

objetivo de convergência      . 

 

3.2.1 Aplicação do PSO ao problema do fluxo de carga 

Na seção 2.5.1, definiu-se a função objetivo de convergência       e 

especificaram-se seus componentes, para a convergência do fluxo de carga, pela equação 

(2.1), reescrita a seguir: 

           (   )   ∑(   
 

 

   

       
 ) 3.5 

 

Para o particle swarm optimization aplicado ao problema do fluxo de carga, o 

vetor posição tem dimensão   igual a duas vezes o número de barras   da rede, e é 

composto pelas magnitudes e ângulos das tensões de barras, inclusive as de conexão dos 

produtores, conforme equação (3.6), respeitando-se as definições das barras slack, PV e PQ 

[Salomon et al., 2010]  , [Acharjee & Goswami, 2008], [Mageshvaran et al., 2008], 

[Acharjee & Goswami, 2009]: 

    
                                                          3.6 

 

As variáveis da equação (3.6) são: 

  : número de partículas; 

  : número de barras da rede; 

  : vetor ângulo das tensões de barra, para a partícula  ; 

  : vetor magnitude das tensões de barra, para a partícula  . 
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3.2.1.1 Passos do PSO aplicado ao fluxo de carga 

1. Montagem da Matriz Ybarra. 

2. Inicialização da nuvem de partículas do PSO para cálculo do fluxo de 

carga.  

Neste passo determinam-se as partículas e os principais parâmetros do PSO para 

convergência do fluxo de carga. As partículas, aqui compostas dos ângulos e 

magnitudes das tensões de barra são inicializadas com valores aleatórios. 

3. Verificação da aptidão de cada partícula, através do cálculo da função 

objetivo de convergência e armazenagem das melhores posições locais e 

global. 

4. Teste de parada para a função objetivo de convergência. 

5. Cálculo das velocidades das partículas. 

6. Atualização das posições das partículas (valores dos ângulos e dos módulos 

das tensões das barras). 

7. Retorno ao cálculo da aptidão das partículas (passo 3). 

 

Os passos acima estão representados no fluxograma da Figura 3.2. 
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Figura 3.2- Fluxograma do algoritmo para cálculo do fluxo de carga  com PSO 

 

3.2.2 Aplicação do PSO ao problema de fluxo de carga ótimo 

Na seção 2.5.2, definiu-se a função objetivo de acesso da GD         e 

especificaram-se seus componentes, para a solução do FCO, pela equação (2.14), reescrita 

a seguir: 
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3.7 

 

Para essa função, o vetor de posição das partículas tem dimensão igual ao número 

de barras   da rede e se compõe das potências ativas geradas pelos produtores, a serem 

maximizadas, conforme equação 3.8:  

    
                                                     3.8 

 

 

S 

N 

Atualização das posições (   ) 

 Cálculo das velocidades (   )  

Teste de aptidão       (   ) 

Inicialização das partículas (   ) 

Parada 

PSO 

Fim 
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Ao fim do processo de otimização de        , chega-se à melhor partícula, que 

contêm as potências ativas geradas pelos produtores, então maximizadas. As variáveis que 

representam as perdas globais, as tensões de barra e os carregamentos nos ramos são 

atualizadas através de um processamento do fluxo de carga convergido, com a otimização 

da função objetivo de convergência      . 

Propõem-se a seguir, dois algoritmos completos para a solução do problema da 

maximização da penetração da GD, integrando o problema do fluxo de carga ótimo, 

através da otimização de        , e o problema do fluxo de carga, através da otimização de 

     . 

No primeiro (seção 3.2.3), utiliza-se o PSO tanto para a solução do fluxo de carga 

ótimo como para a solução do fluxo de carga; no segundo (seção 3.2.3), utiliza-se o PSO 

para a solução do fluxo de carga ótimo e o método de Newton-Raphson para a solução do 

fluxo de carga. 

 

3.2.3 Algoritmo para cálculo do fluxo de carga ótimo e do fluxo de carga 

com PSO 

Neste algoritmo a solução do fluxo de carga é obtida através de um 

processamento do PSO para otimização da função objetivo de convergência, a cada 

iteração do PSO para otimização da função objetivo de acesso. Apresentam-se a seguir, os 

passos que compõem o algoritmo proposto: 

 

3.2.3.1 Passos do algoritmo para cálculo do FCO e do FC com PSO 

1. Montagem da Matriz Ybarra. 

2. Processamento do algoritmo do fluxo de carga para o caso-base, utilizando 

método de Newton-Raphson. Determinação das perdas da transmissão. 

Utilizam-se como referência para os casos com a geração distribuída, as perdas 

ativas totais da transmissão obtidas a partir do processamento do fluxo de carga 

do caso base.  
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3. Atribuição de valores às potências nominais das unidades de geração 

distribuída e definição das barras de conexão. 

Os valores nominais de potência ativa e os pontos de conexão são os propostos 

pelos acessantes produtores, a partir dos recursos energéticos disponíveis. 

4. Inicialização do PSO para a otimização da função objetivo de acesso da 

GD. 

Neste passo determinam-se as partículas e os principais parâmetros do PSO para a 

solução do fluxo de carga ótimo, com a otimização da função objetivo de acesso 

da GD. Na primeira iteração, definem-se as potências das unidades geradoras, 

para cada partícula, com valores s entre 50 e 100% das potências nominais 

determinadas no passo anterior. 

5. Atualização das potências especificadas para as barras com geração 

distribuída. 

Para cada partícula, atualizam-se as potências especificadas no caso base, nas 

barras com geração distribuída, com a inclusão das potências geradas, 

determinadas randomicamente no passo anterior. As demais barras continuam 

com as potências líquidas especificadas para o caso base. 

6. Processamento completo do FC através do PSO para a otimização da 

função objetivo de convergência. 

Dentro de uma iteração do algoritmo baseado no PSO para otimização da função 

objetivo de acesso, realiza-se um processamento completo do algoritmo baseado 

no PSO para otimização da função objetivo de convergência. 

6.1. Inicialização da nuvem de partículas para a função objetivo de 

convergência. 

 Neste passo determinam-se as partículas e os principais parâmetros do PSO 

para a função objetivo de convergência. As partículas, aqui compostas dos 

ângulos e magnitudes das tensões de barra são inicializadas com valores 

aleatórios. 
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6.2. Verificação da aptidão de cada partícula, através do cálculo da 

função objetivo de convergência e armazenagem das melhores posições 

locais e global. 

6.3. Teste de parada para a função objetivo de convergência. Se 

positivo, finalizar o PSO para otimização da função objetivo de 

convergência e retornar ao PSO para otimização da função objetivo de 

acesso. 

Neste caso, com a convergência do FC,  determinam-se os fluxos nos ramos 

e as perdas, variáveis utilizadas em uma nova iteração do PSO para 

otimização da função objetivo de acesso. 

6.4. Cálculo das velocidades das partículas. 

6.5. Atualização das posições das partículas (valores dos ângulos e dos 

módulos das tensões das barras). 

6.6. Retorno ao cálculo da aptidão das partículas (passo 6.2). 

7. Verificação da aptidão de cada partícula, através do cálculo da função 

objetivo de acesso da GD. Definição e armazenagem das melhores posições 

locais e globais. 

Na otimização da função objetivo de acesso da GD        , a cada iteração, 

utilizam-se as variáveis perdas globais, magnitude das tensões de barra e 

carregamento dos ramos, atualizadas em um fluxo de carga convergido através da 

otimização da função objetivo de convergência      . 

8. Teste de parada do PSO aplicado à função objetivo de acesso, para 

finalização geral do processamento. 

Para-se o PSO quando a melhor partícula não é alterada por 100 iterações 

seguidas, ou antes, se a velocidade dessa partícula cai abaixo de uma tolerância 

especificada. 

9. Cálculo das velocidades das partículas do PSO (potências ativas geradas 

pelas unidades de GD). 
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10. Atualização das posições das partículas do PSO (potências ativas geradas 

pelas unidades de GD). 

11. Retorno ao passo 5. 

Os passos acima estão condensados no fluxograma da Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Fluxograma do algoritmo para cálculo do FCO e do FC com PSO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

N 

Parada 

PSO         

Fim 

10. Atualização posições das partículas     

9. Cálculo velocidades das partículas     

4. Início do PSO para otimização da função objetivo de acesso         

3. Definição das potências nominais de GD e barras de conexão 

2. Processamento do FC do caso-base e cálculo das perdas 

6. Início do PSO para otimização da função objetivo de convergência       (   ) 

1. Montagem da Matriz Ybarra 

5. Atualização das potências especificadas das barras com GD 

barras com GD 

Atualização das posições (   ) 

 Cálculo das velocidades (   ) 

Teste de aptidão das partículas com       (   ) 

Parada 

PSO       

7. Atualização perdas, V e I - Teste de aptidão das partículas com          

S 

N 



52 

 

 

3.2.4 Algoritmo para cálculo do fluxo de carga com base em Newton-

Raphson e para otimização da GD usando o PSO 

Nesta alternativa, integra-se um algoritmo de FC pelo método de Newton-

Raphson (NR) ao algoritmo de fluxo de carga ótimo, baseado no algoritmo nuvem de 

partículas, para a solução do problema de maximização da penetração da geração 

distribuída. Para cada iteração do PSO aplicado ao fluxo de carga ótimo, através da 

otimização da função objetivo de acesso é realizado um processamento do FC convergido. 

Os passos do algoritmo proposto são descritos a seguir: 

 

3.2.4.1 Passos do Algoritmo para cálculo do FCO com PSO e do FC com Newton-

Raphson 

1. Montagem da Matriz Ybarra. 

2. Processamento do algoritmo do fluxo de carga para o caso-base, utilizando 

método de Newton-Raphson. Determinação das perdas da transmissão. 

Utilizam-se como referência para os casos com a geração distribuída, as perdas 

ativas totais da transmissão obtidas a partir do processamento do fluxo de carga 

do caso base.  

3. Atribuição de valores às potências nominais das unidades de geração 

distribuída e definição das barras de conexão. 

Os valores nominais de potência ativa são os propostos pelos acessantes 

produtores, a partir dos recursos energéticos disponíveis. A indicação das barras 

de conexão depende da proximidade dos recursos energéticos disponíveis. 

4. Inicialização do PSO para otimização da função objetivo de acesso. 

Neste passo determinam-se as partículas e os principais parâmetros do PSO. Na 

primeira iteração, definem-se as potências das unidades geradoras, para cada 

partícula, com valores aleatórios entre 50 e 100% das potências nominais 

determinadas no passo anterior. 

5. Atualização das potências especificadas para as barras com geração 

distribuída. 
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Para cada partícula, atualizam-se as potências especificadas no caso base, nas 

barras com geração distribuída, com a inclusão das potências geradas, 

determinadas randomicamente no passo anterior. As demais barras continuam 

com as potências líquidas especificadas para o caso base. 

6. Processamento do FC utilizando o método de Newton para a otimização da 

função objetivo de convergência. 

Dentro do PSO aplicado ao fluxo de carga ótimo, realiza-se um processamento do 

FC Newton-Raphson para cada partícula, com as potências de GD acrescentadas 

às potências de barra. Neste passo, a partir do FC convergido, atualizam-se as 

tensões das barras (magnitude e ângulo), os fluxos nos ramos e as perdas ativas, 

variáveis utilizadas na otimização de        . 

7. Verificação da aptidão de cada partícula, através do cálculo da função 

objetivo de acesso da GD. Definição e armazenagem das melhores posições 

locais e globais. 

Na otimização da função objetivo de acesso da GD        , a cada iteração, 

utilizam-se as variáveis perdas globais, magnitude das tensões de barra e 

carregamento dos ramos, atualizadas em um fluxo de carga convergido através da 

otimização da função objetivo de convergência      .  

8. Teste de parada do algoritmo para otimização da função objetivo de 

acesso. 

Finaliza-se o PSO quando a melhor partícula não é alterada por 100 iterações 

seguidas, ou antes, se a velocidade dessa partícula cai abaixo de uma tolerância 

especificada. 

9. Cálculo das velocidades das partículas (potências ativas geradas pela GD). 

10. Atualização das posições das partículas (potências ativas geradas pela 

GD). 

11. Retorno ao passo 5. 

Os passos acima estão condensados no fluxograma da Figura 3.4.  
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Figura 3.4 - Fluxograma do algoritmo para cálculo do FCO com PSO e do FC com 

Newton-Raphson 
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3.3 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi feita uma descrição básica do algoritmo de otimização nuvem 

de partículas e proposto um algoritmo de aplicação dessa metodologia ao problema da 

maximização da GD, tratado nesta dissertação, e formulado no capítulo 3. O algoritmo 

proposto abrange o fluxo de carga ótimo e o fluxo de carga para determinação da máxima 

penetração da geração distribuída. 

Para a parte do algoritmo relativa ao fluxo de carga ótimo, aplicado à 

maximização da geração distribuída, utilizou-se o PSO. Para o estudo de fluxo de carga, 

foram propostas duas alternativas: uma utilizando o PSO, outra, utilizando o método de 

Newton-Raphson.  

As simulações do algoritmo proposto, programado com o software SCILAB, com 

os dados de uma rede de distribuição em alta tensão, no nível de 69 KV (subtransmissão) e 

de uma rede do IEEE, são descritas no próximo capítulo. 
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Capítulo 4                              

Simulações Computacionais 

Este capítulo objetiva descrever as simulações computacionais realizadas, através 

da aplicação do algoritmo proposto no capítulo anterior com os dados das redes de estudo. 

A seção 4.1 traz uma descrição das redes estudadas. A seção 4.2 e a seção 4.3 

descrevem as simulações e analisam seus principais resultados. 

 

4.1 Características das redes 

Os algoritmos propostos no capítulo 3 foram testados em dois sistemas: uma rede 

do IEEE–14 barras e uma rede existente no Estado do Rio Grande do Norte. As 

características dessas redes descrevem-se a seguir. 

 

4.1.1 Rede do IEEE–14 barras 

O sistema consiste de 14 nós, interligados através de 20 ramos, com cinco 

máquinas síncronas, três das quais são compensadores síncronos, usados apenas para 

suporte de reativos, além de um capacitor shunt. As cargas totalizam 272 MW e 81,3 

Mvar. Os dados de barra e dos ramos, com os limites térmicos obtidos de [Wang et al., 

2000] e de [Yan & Sekar, 2002]  , estão disponibilizados no ANEXO I.  
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Apresenta-se na Figura 4.1 o diagrama unifilar do sistema padrão IEEE-14 barras 

[Kodsi & Canizares, 2003] . 

 

 

 

Figura 4.1 -Diagrama unifilar da Rede IEEE de 14 barras 

 

4.1.2 Rede do Rio Grande do Norte – Rede RN 

Também se testaram os algoritmos propostos no Capítulo 3 em um sistema de 

distribuição em alta tensão, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A rede é 

malhada, com parte das cargas atendidas radialmente, contendo 25 barras e 32 ramos, 

como mostra a Figura 4.2. As cargas são compostas por unidades consumidoras com 

atendimento em 69 kV e por subestações elétricas de distribuição (SED) com tensões 

nominais de 69 kV/13,8 kV, que atendem áreas urbanas e rurais. 

Não existem geradores no caso base, sendo a energia da rede totalmente suprida 

pela barra slack. Essa barra de balanço (nó n°1) faz fronteira com o sistema de transmissão 
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fornecendo 457 MW de demanda máxima prevista, incluindo as perdas. Os dados de barra 

e dos ramos encontram-se no Anexo III. 

  

 

 

Figura 4.2 – Diagrama Unifilar - Sistema de Distribuição – R. G. do Norte - Brasil 

 

 

A Figura 4.3 e a Figura 4.4 mostram os carregamentos do Subsistema Nordeste 

em um dia útil em dois meses representativos do ano, dezembro e junho, respectivamente. 

As curvas servem como referência do perfil diário de carga para as distribuidoras do 

Nordeste brasileiro e, por aproximação, para o sistema de distribuição em alta tensão 

estudado, inserido nessa região.  

O sistema Nordeste possui um elevado fator de carga, próximo de 87%, devido à 

influência dos consumidores industriais horossazonais, com a ocorrência de diversos picos 

ao longo do dia [ONS, 2007]. A relação entre o menor e o maior valor de demanda, nas 

curvas do sistema Nordeste, cerca de 70%, foi considerada para definição da carga mínima 

nas simulações do sistema estudado, resultando em um valor de 320 MW. Neste trabalho, 

analisam-se as máximas potências de GD em condições extremas de carregamento.  
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Figura 4.3 - Perfil de carga da Região Nordeste – dias úteis – mês de dezembro [ONS, 

2007] 

 

 

Figura 4.4 - Perfil de carga da Região Nordeste – dias úteis – mês de junho[ONS, 2007] 

 

O estudo procura, então, analisar as condições extremas de carregamento e a sua 

influência na distribuição das máximas potências de GD a serem permitidas para os 

proponentes acessantes.  
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4.2 Simulações do fluxo de carga com o PSO 

Nesta seção analisa-se a aplicação do algoritmo desenvolvido com base no PSO, e 

direcionado à solução do fluxo de carga como parte da solução do problema da 

maximização da penetração da geração distribuída. Os passos do algoritmo e respectivo 

fluxograma estão descritos na seção 3.2.1. 

A solução do problema do fluxo de carga se dá através da minimização da função 

objetivo de convergência descrita na seção 2.5.1 e explicitada através da equação (2.1). O 

objetivo é minimizar os resíduos entre as potências ativas e reativas calculadas e as 

correspondentes potências especificadas. Relacionam-se esses resíduos de potência das 

equações do fluxo de carga (2.2) e (2.3) com as tensões e ângulos de barra, que 

representam as partículas no PSO, conforme equação (3.6). 

 

4.2.1 Aplicação do PSO para cálculo do fluxo de carga à Rede do IEEE-

14 barras 

 

4.2.1.1 Definição de parâmetros do PSO para cálculo do FC à rede IEEE-14 

barras 

Com o objetivo de delimitar a região de busca do problema, reduzindo o custo 

computacional, utilizou-se, para as tensões das barras, os limites máximo de 1,25 pu, e 

mínimo, de 0,85 pu, para as magnitudes; e os limites máximo, de 15 graus e mínimo de -35 

graus, para os ângulos. 

As partículas foram inicializadas com valores aleatórios entre 0,99 e 1,085 pu, 

para as magnitudes; e entre –0,001 e –0,399 rad, para os ângulos das tensões, de barra. 

O algoritmo é finalizado quando o maior entre os valores absolutos dos resíduos 

das potências, ativa ou reativa, fica abaixo de 5 x 10
-3

, tolerância especificada para esses 

resíduos. Durante o processo iterativo, na permanência da função objetivo da melhor 

partícula com o mesmo valor por 100 iterações, sem que a tolerância relativa aos resíduos 

de potência seja alcançada, considera-se que houve convergência prematura da função 
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objetivo, sem a convergência do fluxo de carga. Neste caso, o programa também é 

finalizado, sem encontrar a solução. 

4.2.1.2 PSO aplicado ao fluxo de carga versus Newton-Raphson 

A Tabela 2 –Tensões da rede IEEE-14 barras - PSO X Newton-Raphson apresenta 

os resultados das simulações computacionais, em termos de tensão e ângulos, utilizando o 

algoritmo PSO para cálculo do fluxo de carga, aplicado à rede padrão de 14 barras do 

IEEE, caso base. Apresentam-se na Tabela 3 os resultados, em termos de potências 

líquidas nas barras. Com o objetivo de comprovar a eficiência do algoritmo, comparam-se 

os resultados aos obtidos através do tradicional método de Newton-Raphson, para a mesma 

rede [Kodsi & Canizares, 2003] . Os resultados mostram que houve convergência do fluxo 

de carga baseado no PSO, com resultados validados pelo método de Newton-Raphson.  

Para as magnitudes das tensões, houve diferença entre os dois métodos no caso 

das barras 9, 10 e 13, a partir da terceira casa decimal; e para os ângulos em graus, apenas 

na barra 14, na primeira casa decimal. Para as potências ativas e reativas calculadas, houve 

diferença entre os dois métodos no caso de algumas barras, a partir da terceira casa 

decimal. 

Tabela 2 –Tensões da rede IEEE-14 barras - PSO X Newton-Raphson 

Resultado IEEE-14 barras - Tensões 

Método NR PSO 

Barra Módulo (pu) Ângulo (graus) Módulo (pu) Ângulo (graus) 

1 1,060 0,0 1,060 0,0 

2 1,045 -5,0 1,045 -5,0 

3 1,010 -12,7 1,010 -12,7 

4 1,019 -10,3 1,019 -10,3 

5 1,020 -8,8 1,020 -8,8 

6 1,070 -14,2 1,070 -14,2 

7 1,062 -13,4 1,062 -13,4 

8 1,090 -13,4 1,090 -13,4 

9 1,056 -15,0 1,057 -15,0 

10 1,051 -15,1 1,052 -15,1 

11 1,057 -14,8 1,057 -14,8 

12 1,055 -15,1 1,055 -15,1 

13 1,050 -15,2 1,051 -15,2 

14 1,036 -16,0 1,036 -16,1 
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Tabela 3 - Fluxo de carga PSO X Newton-Rapson - Potências 

Resultado IEEE 14 barras - Potências 

Método Newton-Raphson PSO  

Barra P (pu) Q (pu) P (pu) Q (pu) 

1 2,323 -0,169 2,322 -0,169 

2 0,183 0,296 0,183 0,295 

3 -0,942 0,044 -0,941 0,043 

4 -0,478 0,039 -0,478 0,040 

5 -0,076 -0,015 -0,077 -0,016 

6 -0,112 0,047 -0,112 0,045 

7 0,000 0,000 0,000 0,001 

8 0,000 0,173 0,000 0,173 

9 -0,296 -0,166 -0,295 -0,166 

10 -0,090 -0,058 -0,090 -0,058 

11 -0,035 -0,018 -0,035 -0,018 

12 -0,061 -0,016 -0,060 -0,016 

13 -0,135 -0,058 -0,136 -0,057 

14 -0,149 -0,050 -0,149 -0,049 
 

 

Nas subseções seguintes detalha-se a evolução da função objetivo durante o 

processamento e comenta-se o desempenho do algoritmo do fluxo de carga para essa rede, 

utilizando o PSO.  

 

4.2.1.3 Convergência da função objetivo fconv 

O gráfico da Figura 4.5 exibe a variação do valor da função objetivo       

aplicada à melhor partícula de cada iteração. O gráfico é ampliado na Figura 4.6, para uma 

melhor visualização do comportamento da função nas iterações finais. O perfil de 

convergência dessas figuras é exponencial negativa, típico de algoritmos metaheurísticos, 

com pequenas flutuações em torno dessa exponencial. 
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Figura 4.5- Comportamento típico da função objetivo de convergência aplicada à Rede 

IEEE-14 barras em relação ao n° de iterações  

 

 

Figura 4.6 - Comportamento típico da função objetivo de convergência aplicada à Rede 

IEEE-14 barras durante as últimas iterações 
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4.2.1.4 Desempenho do PSO aplicado ao fluxo de carga 

Com o intuito de definir os melhores ajustes da nuvem de partículas para a 

solução do fluxo de carga foram realizadas diversas simulações, testando diversos valores 

para os parâmetros da velocidade das partículas. O PSO se mostrou sensível, com 

pequenas alterações desses ajustes levando ao insucesso na busca da solução, em alguns 

casos. 

Além disso, o custo computacional mostrou-se elevado. A Figura 4.5- 

Comportamento típico da função objetivo de convergência aplicada à Rede IEEE-14 barras 

em relação ao n° de iterações exemplifica um caso, em que a convergência do fluxo de 

carga ocorreu em 4.027 segundos, na iteração 1.234. Esse foi o menor tempo conseguido, 

após melhoras nas rotinas do programa, que resultaram na diminuição do tempo médio por 

iteração, para cerca de 3,3 segundos. 

A tentativa de redução do número de iterações, com a aplicação de fatores de 

constrição inferiores à unidade, levou à convergência prematura da função objetivo      , 

ou seja, antes que os resíduos de potência atingissem a tolerância o valor da função deixou 

de diminuir. Assim, adotou-se um fator de constrição unitário. 

Um parâmetro importante do PSO na eficácia e no desempenho do algoritmo 

desenvolvido é a definição do número de partículas. A Tabela 4 mostra resultados para 40, 

60, 80, 120, 160 e 320 partículas, considerados fixos os demais parâmetros. 

Tabela 4 – Desempenho do PSO para fluxo de carga em função do n° de partículas  

Resultados PSO – Rede IEEE 14 barras 

N° de partículas 60 80 120 160 320 

N° de vizinhos  3 3 3 3 3 

Fator de constrição X 1 1 1 1 1 

Ponderação de inércia w 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Fator de valorização de diversificação     0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 

Fator de valorização de intensificação     1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Módulo da diferença máxima entre as 
potências ativa e reativa calculadas e 

especificadas 
0,004915 0,004884 0,0047 0,004822 0,004972 

 Valor de fconv  para a melhor partícula 0,000107 0,000126 0,000109 0,000054 0,00006 

N° de iterações 3161 3274 3172 1234 1078 

Tempo total (segundos) 4004 5407 8596 4027 7227 

Tempo médio por iteração (segundos) 1,3 1,7 2,7 3,3 6,7 
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Observa-se que o tempo médio por iteração aumenta com o crescimento da 

população de partículas e o número de iterações tende a diminuir. Em algoritmos 

metaheurísticos, como o PSO, podem ocorrer resultados fora dessa tendência, como na 

simulação com 60 partículas em que a quantidade de iterações foi menor que no caso de 80 

partículas. Entretanto, repetindo-se as simulações, para os mesmos parâmetros, a 

diminuição do número de iterações, em valores médios, a partir do acréscimo de partículas, 

tende a se concretizar. 

Quanto à eficácia do algoritmo PSO aplicado ao fluxo de carga, houve 

convergência com populações de 40 e de 60 partículas, mas não em todas as repetições. As 

simulações com populações menores levaram a tempos extremamente elevados. 

Nas simulações com 80 ou mais partículas, houve convergência do fluxo de carga 

em todas as repetições, reforçando o fato de que populações maiores aumentam a chance 

de se encontrar a solução. 

Durante as simulações computacionais utilizando os dados da rede teste do IEEE 

de 14 barras, o algoritmo PSO para cálculo do fluxo de carga mostrou-se bastante sensível. 

Pequenas mudanças em seus parâmetros, especialmente os fatores     e    , levaram a 

alterações significativas no processo de convergência. Após um período de ajustes dos 

parâmetros do PSO, observaram-se menores custos computacionais com os seguintes 

valores: fator de constrição X = 1; ponderação de inércia w= 0,9; fator de valorização da 

concentração da busca    = 0,2; fator de valorização da diversificação da busca    =1,5; 

número de partículas=160; número de vizinhos=3. 

 

4.2.2 Aplicação do PSO para cálculo do fluxo de carga à Rede RN 

No caso da rede RN, com maior número de barras, em relação à rede do IEEE, há 

um aumento nos tempos médios por iteração do PSO. A sensibilidade do algoritmo 

também aumentou, dificultando a escolha adequada dos parâmetros para a nuvem de 

partículas. 

As simulações com o PSO não conduziram a resultados satisfatórios, uma vez 

que, com os dados dessa rede, a convergência do fluxo de carga não foi alcançada. A 

sensibilidade pode decorrer do fato de que uma pequena variação na magnitude e, 
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principalmente, nos ângulos das tensões das barras, leva a uma variação significativa nas 

potências líquidas dessas barras, utilizadas para a observação da convergência do fluxo de 

carga. 

 

4.2.3 Integração do algoritmo do FC com PSO ao algoritmo de 

otimização da GD  

Na busca pela otimização da função objetivo de acesso        , foi necessário um 

processamento do fluxo de carga, a cada iteração do algoritmo de otimização da GD, para 

se alcançar a solução desejada. 

Entretanto, o baixo desempenho computacional, no caso da aplicação do PSO à 

solução do fluxo de carga, inviabilizou a sua integração ao algoritmo de fluxo de potência 

ótimo, destinado a determinar a máxima penetração da GD. A integração desses dois 

algoritmos, baseados no PSO, se tornou inviável pelo alto custo computacional e 

dificuldades de convergência. 

Esse fato não inviabilizou a pesquisa, uma vez que resultados foram alcançados 

com a integração do fluxo de carga, através do método de Newton-Raphson, ao algoritmo 

de otimização da GD, este desenvolvido com base no PSO, proposto na seção 3.2.4. Os 

resultados dessas simulações são descritos a seguir. 

 

4.3 Simulações com o algoritmo para cálculo do fluxo de 

carga com base em Newton-Raphson e para 

otimização da GD utilizando o PSO 

Realizaram-se simulações, descritas na subseção 4.3.1, nas quais se observou o 

comportamento das perdas na presença de GD, sem a imposição de restrições, em função 

de diferentes referências, ou propostas de potência ativa nominal produzida pela GD. 

Com a função objetivo completa, observaram-se resultados da penetração máxima 

permitida, descritos na subseção 4.3.2, também em função de diferentes referências de 

potência ativa. Na subseção 4.3.3 analisa-se a repetibilidade de resultados pelo algoritmo e 

nas subseções 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6, a sua eficiência em garantir o atendimento às restrições 
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operacionais. Nas demais subseções apresentam-se resultados de simulações para diversos 

conjuntos de barras e analisa-se o comportamento da função objetivo de acesso da GD. 

Os resultados a seguir se referem às simulações com a rede RN, entretanto, 

resultados semelhantes foram obtidos com a rede IEEE-14 barra. 

 

4.3.1 Comportamento das perdas na presença da GD 

Realizaram-se simulações com valores crescentes de GD na rede RN, com 

pequenos blocos de potência ativa acrescentados à rede de distribuição, e cálculos das 

perdas para cada caso, desconsiderando-se as limitações relativas às perdas na função 

objetivo.  

O gráfico da Figura 4.7 representa o comportamento típico das perdas totais da 

rede com acréscimos de potência pela geração distribuída. No caso simulado que originou 

esse gráfico a GD foi adicionada em blocos de 4% até o limite de 40% do valor da 

demanda ativa, tomada como referência. Os resultados mostram que as perdas se igualam 

às do caso base, para um valor testado próximo de 32 %, caracterizando-se como o valor 

máximo da penetração da GD procurado. Este valor é referente à geração total permitida 

para produtores conectados às barras 7 e 18, inicialmente escolhidas, por se encontrarem 

em fim de linha e com maior expectativa em termos de sensibilidade de tensão.  

Nesse caso o valor nominal total testado foi de 180 MW, cerca de 40% da 

demanda de potência ativa. As barras testadas com GD são a de n° 7, com 72 MW, e a de 

n° 18, com 108 MW, que correspondem ao rateio do valor total testado, na proporção de 

40% e 60%, respectivamente. 

Da análise do gráfico, observa-se que, inicialmente, ao se adicionar uma pequena 

quantidade de GD, as perdas diminuem em relação ao caso base; e continuam diminuindo 

com o aumento paulatino da GD até atingir um valor mínimo. A partir de então o 

comportamento das perdas se reverte, e o acréscimo de GD passa a provocar o aumento 

das perdas que poderão ultrapassar as do caso base. Comportamento semelhante das perdas 

em relação ao acréscimo de GD - com a curva semelhante à parábola – também podem 

ocorrer em redes de distribuição radiais [Quezada et al., 2006]. 



68 

 

 

 

Figura 4.7 – Perdas na rede RN com GD para diferentes valores propostos 

  

O algoritmo proposto objetiva determinar o valor máximo de geração a ser 

acrescido à rede, sem que as perdas ultrapassem às do caso base e, simultaneamente, 

mantenha as condições operacionais dentre de limites estabelecidos. Isso corresponde ao 

ponto no gráfico em que as perdas atingem o valor do caso base. A componente de 

penalização relativa às perdas, presentes nas equações (2.14) e (3.7) visa tornar as 

partículas que conduzam a perdas superiores às do caso base menos competitivas, dentro 

da nuvem. 

 

4.3.2 Análise e definição da penetração máxima da GD  

Simulando-se a mesma rede nas mesmas condições da seção anterior, utilizando-

se agora o fluxo de carga ótimo, determinaram-se os valores percentuais máximos 

permitidos de GD, em comparação a diferentes valores de referência de potência ativa 

nominal, observando as restrições operacionais da rede. 

O gráfico da Figura 4.8 mostra o resultado de uma simulação com o algoritmo de 

otimização, comparando os valores máximos de potência ativa de GD permitidos pelo 

programa computacional, com as respectivas propostas de valores de referência. 

Observa-se que para o acréscimo de GD até cerca dos 20% da demanda da rede a 

relação entre os valores máximos obtidos e os valores de referência testados é 
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aproximadamente constante. No restante do teste, dos 20% aos 40%, essa relação passa a 

decair, indicando que as restrições operacionais a partir desse ponto limitam a penetração. 

 

 

Figura 4.8 – Valores permitidos de GD na rede RN para diferentes valores propostos 

 

4.3.3 Repetibilidade dos valores obtidos para a máxima GD permitida 

Para teste da eficácia do algoritmo para otimização da GD verificou-se a 

capacidade de repetição de resultados, quando de novos processamentos. Para isso, a cada 

conjunto de barras com GD testados realizaram-se grupos de simulações e cálculos dos 

desvios padrões dos valores máximos obtidos para a geração total permitida e para cada 

unidade geradora individualmente. 

Com a utilização de uma população pequena, como a de 4 partículas, observaram-

se desvios padrões elevados, o que significa baixa repetibilidade. Foram testadas, então, 

populações com maior número de partículas. 

A Tabela 5 apresenta um resultado dessas simulações para as barras 7 e 18 com 

GD, com potência de referência de 180 MW, rateada à base de 40 e 60%, respectivamente, 

entre as duas barras. Para esse conjunto de barras realizaram-se simulações com 4, 8, 16 e 

20 partículas, num total de 20 processamentos para cada população de partículas. 

Da tabela, conclui-se que os resultados melhoraram com o aumento do tamanho 

da população de partículas. Nas barras 7 (GD7) e 18 (GD18), com 72 MW e 108 MW de 
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referência de potência ativa, os valores máximos permitidos resultantes foram 43,2 MW e 

61,8 MW, respectivamente. O valor máximo total de GD admissível, relativo ao conjunto 

de unidades de geração é de 105 MW, o que corresponde a cerca de 23% da demanda da 

rede. Esse percentual corresponde ao nível máximo de penetração permitido pela rede, com 

relação às barras 7 e 18. 

Tabela 5 – Desvio-padrão da maximização da GD para diferentes  n° de partículas – barras 

7 e 18 da rede RN. 

Desvio padrão 

N° de 
partícu-

las 

N° de 
 processa- 

mentos 

N° de 
iterações 

Tempo 
(s) 

Pot. Ativa 
GD7 (pu) 

Desvio 
padrão 

(pu) 

Pot. Ativa 
GD18 (pu) 

Desvio 
padrão 

(pu) 

Pot. Ativa 
GD total 

(pu) 

Desvio 
padrão 

(pu) 

4 20 12 57 0,4742 0,0705 0,6161 0,0785 1,0902 0,0823 

8 20 15 165 0,4718 0,0589 0,5692 0,0507 1,0768 0,0727 

16 20 16 332 0,4318 0,0013 0,6158 0,0115 1,0476 0,0115 

20 20 14 415 0,4322 0,0008 0,6178 0,0085 1,0500 0,0082  

 

 

4.3.4 Restrição de perdas 

A restrição das perdas corresponde à limitação imposta pelo algoritmo, não 

admitindo soluções de redes com GD com perdas maiores que as do caso. Na Tabela 6 são 

mostrados os valores médios das perdas calculadas em 20 processamentos relativos ao 

mesmo conjunto de barras descrito na seção anterior, ou seja, as barras 7 e 18, com os 

mesmos valores de potência ativa de referência. Com diferentes populações, com 4, 8, 16, 

e 20 partículas, repetiram-se simulações. 

Observa-se que os valores médios das perdas em todos os casos se aproximam do 

valor de referência que corresponde às perdas do caso base. O menor desvio absoluto em 

relação ao caso base ocorre com a maior população, com 20 partículas, sendo essa opção 

escolhida para a realização dos demais processamentos com outros conjuntos de barras. Na 

alternativa com 20 partículas, o desvio médio de -0,005 MW para as perdas calculadas 

representa uma aproximação inferior a 1% em relação ao caso base, cujas perdas são de 

5,84 MW. Perdas mais próximas do caso base se obtêm com maiores populações de 

partículas. 

Para as populações de 4 e de 8 partículas, as perdas calculadas pelo algoritmo 

superaram as do caso base, em alguns dentre os 20 processamentos, e resultaram num valor 
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médio igualmente superior. O sinal positivo do desvio significa que as perdas calculadas 

são maiores que as do caso base. Já para o teste com 16 partículas, em apenas um dos 20 

processamentos o valor das perdas do caso base foi superado, o que não ocorreu com a 

média desses processamentos. Finalmente, com 20 partículas, em nenhum dos 20 

processamentos houve superação das perdas do caso base. 

Desses dados, pode-se concluir que o algoritmo é eficaz a partir de uma 

determinada população de partículas e que a sua precisão melhora com o aumento dessa 

população. Esse aumento, no entanto, faz aumentar a carga computacional resultando em 

tempos mais elevados de processamento, como pode ser visto na Tabela 5 – Desvio-padrão 

da maximização da GD para diferentes  n° de partículas – barras 7 e 18 da rede RN., cujo 

tempo médio de 57 segundos num processamento com 4 partículas passa para 415 

segundos quando se utilizam 20 partículas.  

Tabela 6 – Desvio das perdas em relação ao caso base para diferentes n° de partículas 

Desvio das perdas da Rede RN 

N° de 
partículas 

N° de 
processamentos 

N° de 
iterações 

Tempo 
(s) 

Pot Ativa 
GD total 

(pu) 

Perdas 
(pu) 

Desvio perdas 
(pu) 

4 20 12 
5

7 1,0902 0,0632 0,00480 

8 20 15 
1

65 1,0768 0,0625 0,00410 

16 20 14 
3

32 1,0476 0,0583 -0,00007 

20 20 14 
4

15 1,0500 0,0584 -0,00005 

 

Assim, a escolha de um número maior de partículas para execução das simulações 

como um todo é um compromisso entre a precisão desejada e o tempo computacional 

disponível. Para os demais processamentos, com os vários conjuntos de barras testadas 

optou-se por adotar uma população de 16 partículas. 

 

4.3.5 Restrição relativa às tensões das barras 

Verificou-se o atendimento do algoritmo às restrições relativas às tensões de 

barra, limitadas entre 0,9 e 1,0 pu. 
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Na  Tabela 7 mostram-se os resultados das tensões para o caso de GD distribuída 

nas barras 7 e 23, comparando-os aos resultados do caso base.  

 

 

Tabela 7 – Tensões do caso base e caso com GD nas barras 7 e 23 da Rede RN 

Barra 
V caso base 

(pu) 
V com GD 

(pu) 
DeltaV 

(pu) 

 
Barra 

V caso base 
(pu) 

V com GD 
(pu) 

DeltaV (pu) 

1 1,029 1,029 0,000  16 1,008 1,011 0,002 

2 1,019 1,019 0,000  17 1,006 1,009 0,003 

3 1,016 1,016 0,000  18 1,020 1,020 0,000 

4 1,013 1,013 0,000  19 1,010 1,010 0,000 

5 1,020 1,020 0,000  20 0,999 0,999 0,000 

6 0,990 0,999 0,008  21 1,025 1,025 0,000 

7 0,972 1,039 0,068  22 1,024 1,024 0,000 

8 1,009 1,012 0,002  23 1,025 1,032 0,007 

9 1,009 1,012 0,002  24 1,017 1,017 0,000 

10 1,009 1,012 0,002  25 1,002 1,006 0,004 

11 1,002 1,006 0,004  26 1,016 1,016 0,000 

12 0,986 1,009 0,023  27 0,980 0,988 0,008 

13 0,997 1,005 0,008  28 1,017 1,017 0,000 

14 0,974 0,982 0,008  29 0,973 0,982 0,009 

15 0,977 0,985 0,009  30 1,010 1,012 0,002 

 

 

Observa-se que em geral há um acréscimo das tensões de barra, especialmente 

para as barras mais próximas às unidades de GD, fato melhor visualizado no gráfico da 

Figura 4.9. A barra 7, eletricamente mais distante da barra de fronteira, possui a pior 

tensão no caso base e, com a GD, teve maior elevação na tensão. 
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Figura 4.9- Comparativo das tensões da rede do caso base e com GD na Rede RN 

 

 

4.3.6 Restrição relativa aos carregamentos nos ramos 

Também verificou-se o atendimento das soluções quanto às restrições relativas aos 

carregamentos dos ramos. Na Tabela 8 mostram-se os resultados dos carregamentos, em 

termos percentuais, para o caso de GD distribuída nas barras 7 e 23, comparando-os aos 

resultados do caso base. No caso em questão, os carregamentos se mantiveram abaixo do 

limite térmico, havendo decréscimo em algumas linhas, devido à injeção de fluxo de 

potência ativa, provocado pela presença da geração distribuída. 
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Tabela 8 – Carregamentos da Rede RN no caso base e com GD nas barras 7 e 23 
Carregamento nos Ramos com GD 7 e 23 na Rede RN 

Ramo Caso base Com  GD Variação  Ramo Caso base Com  GD Variação 

1     2 54% 54% 0%  8     11 47% 31% -16% 

1     3 49% 49% 0%  8     13 27% 15% -12% 

1     5 41% 41% 0%  8     16 41% 41% 0% 

1     8 46% 38% -8%  8     17 41% 41% 0% 

1     9 81% 66% -15%  11    12 19% 7% -12% 

1     10 43% 35% -8%  11    13 21% 10% -11% 

8     9 11% 9% -2%  11    25 5% 5% 0% 

9     10 4% 3% -1%  11    30 33% 21% -13% 

1     19 84% 84% 0%  12    7 13% 48% 35% 

1     20 98% 98% 0%  13    6 6% 6% 0% 

1     21 85% 85% 0%  13    12 9% 28% 19% 

1     22 63% 63% 0%  13    27 38% 38% 0% 

1     23 19% 61% 42%  15    14 4% 4% 0% 

1     30 72% 59% -13%  22    28 36% 36% 0% 

2     5 10% 10% 0%  27    15 9% 9% 0% 

2     28 24% 24% 0%  27    29 13% 13% 0% 

3     4 28% 28% 0%  28    3 9% 9% 0% 

3     26 0% 0% 0%  28    24 8% 8% 0% 

5     18 3% 3% 0%  

     

 

4.3.7 GD - análise comparativa para a carga máxima e mínima da rede 

acessada 

Com o objetivo de verificar a influência do horário de carga na maximização da 

penetração da geração distribuída foram testadas duas situações: a de carga máxima e a de 

carga mínima. Os resultados em geral apontam para uma maior capacidade de absorção de 

geração distribuída pela rede dentro dos limites operacionais impostos pelo algoritmo, no 

horário de carga mínima. A influência do horário pode ser significativa, dependendo do 

posicionamento das barras com GD em relação à rede. 

Exemplificando, no caso das barras 7 e 23 a capacidade total de absorção da GD 

aumentou em cerca de 40%, na passagem da carga máxima para a carga mínima, fato 

ilustrado no gráfico da Figura 4.10; enquanto que no caso das barras 7 e 8, o aumento foi 

de apenas 5 %, conforme gráfico Figura 4.11. Nos dois exemplos as perdas ativas ficaram 

no valor máximo permitido, igual ao caso base. Salienta-se que as variações nas 
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capacidades de absorção de potência para cada unidade geradora individualmente, não 

variam na mesma proporção que a capacidade de absorção total. 

 

 

Figura 4.10 – Potências ativas permitidas para GD nas  barras 7 e 23 da Rede RN e 

correspondentes perdas totais 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Potências ativas permitidas para GD nas  barras 7 e 8 da Rede RN e 

correspondentes perdas totais 
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4.3.8 Teste do algoritmo para um conjunto maior de barras com GD 

Também consideraram-se três barras de acesso simultâneo. O gráfico da Figura 

4.12 mostra os resultados de simulação com GD nas barras 7, 8 e 23, com 180 MW de 

referência no total, rateados entre as unidades de geração nas proporções de 30%, 30% e 

40%. Outro conjunto formado pelas barras 7, 18 e 23, contempladas com GD, com os 

mesmos valores de referência, tem os resultados das simulações resumidos no gráfico da 

Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.12 – Potências ativas permitidas para GD nas  barras 7, 8 e 23 da Rede RN e 

correspondentes perdas totais 
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Figura 4.13 - Maximização da GD na Rede RN– barras 7, 18 e 23 

 

4.3.9 Resultados da maximização da penetração 

A Tabela 9 mostra os resultados com vários conjuntos de barras testados e os 

valores máximos obtidos com a utilização do algoritmo para definição da máxima 

penetração da geração distribuída, para os horários de carga máxima e carga mínima.  

Os valores nominais tomados como padrão nas simulações foram: número de 

proponentes produtores: 2; GD máxima permitida para a RD: 180 MW, rateados à base de 

40% e 60% entre os produtores; potência ativa de referência do primeiro e do segundo 

produtores: 72 e 108 MW, respectivamente.  

Tabela 9 – Maximização da GD testada em diversos conjuntos de barras da Rede RN 

Valores máximos permitidos de potência ativa em pu, em cargas máxima e mínima 

Barras com GD 
Pot. ativa ref. do 1° 
produtor = 0,72 pu 

Pot. ativa ref. do 2° 
produtor = 1,08 pu 

Pot. ativa ref. 
total = 1,80 pu 

Perdas 

  
Carga 
máx. 

Carga 
mín. 

Carga 
máx. 

Carga 
mín. 

Carga 
máx. 

Carga 
mín. 

Carga 
máx. 

Carga 
mín. 

GD 7/8 0,52 0,60 1,08 1,08 1,60 1,68 0,0583 0,0584 

GD 8/11 0,70 0,72 1,08 1,08 1,78 1,80 0,0327 0,0183 

GD 11/8 0,67 0,72 1,08 1,08 1,75 1,80 0,0329 0,0172 

GD 7/18 0,43 0,58 0,62 0,62 1,05 1,20 0,0584 0,0584 

GD 7/23 0,37 0,52 0,74 1,03 1,11 1,55 0,0584 0,0584 

 

Para os valores máximos permitidos em termos de potência ativa são escolhidos, 

os mais restritivos, ou seja, que atendem aos dois horários.  

Da Tabela 9 extraem-se os valores de capacidade instalada propostos pelos 

produtores, que são os valores de referência, e os correspondentes valores permitidos pela 
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rede, em termos de potência ativa, seguindo a metodologia deste trabalho, resumidos na 

Tabela 10.  

Tabela 10- Valores propostos e permitidos para a GD em diversas barras na Rede RN 

Barras com GD 
Potência ativa do 
1° produtor (pu) 

Potência ativa do 
2° produtor (pu) 

Potência ativa total (pu) 

  Proposto Permitido Proposto Permitido Proposto Permitido 

GD 7/8 0,72 0,52 1,08 1,08 1,80 1,60 

GD 8/11 0,72 0,70 1,08 1,08 1,80 1,78 

GD 11/8 0,72 0,67 1,08 1,08 1,80 1,75 

GD 7/18 0,72 0,43 1,08 0,62 1,80 1,05 

GD 7/23 0,72 0,37 1,08 0,74 1,80 1,11 

 

 

4.3.10  Comportamento da função objetivo de acesso da GD 

O gráfico da Figura 4.14 mostra o comportamento da função objetivo de acesso 

da GD em função do número de iterações, para o exemplo das barras 7 e 23 da Rede RN 

com GD, em carga máxima. Neste gráfico é exibido o menor valor da função em cada 

iteração. Um detalhe do comportamento da função na região final é exibido na Figura 

4.15.  

 

Figura 4.14 - Comportamento típico da função objetivo de acesso da GD aplicada à Rede 

RN 
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Figura 4.15 - Comportamento típico da função objetivo de acesso da GD aplicada à Rede 

RN – iterações finais 

 

4.3.11  Resumo dos ajustes de parâmetros para o PSO aplicado à 

otimização da função objetivo de acesso 

Após um período de ajustes dos parâmetros do PSO para otimização da função 

objetivo de acesso da GD, adotaram-se os seguintes valores: fator de constrição X = 0,3; 

ponderação de inércia w= 0,9; fator de valorização da concentração da busca    = 2,1; fator 

de valorização da diversificação da busca    =2,1; número de partículas=16; número de 

vizinhos=3. 

 

4.4 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo descreveram-se as simulações computacionais realizadas através da 

aplicação do algoritmo proposto com os dados das redes de estudo: uma rede do IEEE, 

com 14 barras e uma rede do Estado do Rio Grande do Norte, com 32 barras.  

Com o algoritmo baseado no PSO, utilizando-se a rede IEEE-14 barras, houve 

convergência do fluxo de carga. Esse algoritmo, entretanto, teve dificuldade de 

convergência, no caso da Rede RN.  
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A curva da função objetivo de convergência do fluxo de carga com o PSO, ao 

longo das iterações, tem o perfil de uma exponencial negativa. O PSO se mostrou sensível, 

com pequenas alterações dos parâmetros de ajuste, levando ao insucesso na busca da 

solução, em alguns casos. Além disso, o custo computacional mostrou-se elevado.  

O baixo desempenho computacional e dificuldades de convergência, no caso da 

aplicação do PSO à solução do fluxo de carga, inviabilizaram a sua integração ao 

algoritmo de fluxo de potência ótimo, destinado a determinar a máxima penetração da GD. 

Esse fato não inviabilizou a pesquisa, uma vez que resultados foram alcançados com a 

integração do fluxo de carga, através do método de Newton-Raphson, ao algoritmo de 

otimização, este desenvolvido com base no PSO, tanto para a rede IEEE-14 barras, como 

para a rede RN. 

O algoritmo de otimização da GD é eficaz em restringir as soluções inadequadas, 

em relação a limites de perdas, tensões e carregamentos, a partir de uma determinada 

população de partículas.  

O algoritmo foi capaz de apontar valores permitidos para a capacidade nominal de 

geração distribuída, expressos em termos percentuais em relação à demanda de potência 

ativa da rede, a partir de valores de referência. A precisão dos resultados melhora com o 

aumento da nuvem de partículas.  

Em testes com o algoritmo, sem a ativação das restrições, observa-se que, 

inicialmente, ao se adicionar uma pequena quantidade de GD, as perdas diminuem em 

relação ao caso base; e continuam diminuindo com o aumento paulatino da GD até atingir 

um valor mínimo. A partir de então o comportamento das perdas se reverte, e o acréscimo 

de GD passa a provocar o aumento das perdas que poderão ultrapassar as do caso base. 
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Capítulo 5                              

Conclusões 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma metodologia para definição 

dos valores máximos permitidos de injeção de potência ativa em barras pré-definidas em 

uma rede de distribuição, considerando a possibilidade de múltiplas propostas de acessos 

de unidades geradoras.  

Considerou-se, inicialmente, a possibilidade de abordagem do problema da 

maximização da geração distribuída como um problema de aplicação do fluxo de carga 

ótimo ao despacho econômico. Após análise bibliográfica nesse tema e comparações ao 

problema da maximização da GD, observaram-se semelhanças e diferenças, relatadas na 

seção 2.4. Optou-se, então, por abordar o problema da maximização da geração distribuída 

como um problema da expansão ótima da geração, no qual, a presença da GD não implique 

a necessidade de investimentos na rede, mudanças de configuração ou de utilização de 

recursos reativos. 

A definição dos valores máximos se obtém a partir de um estudo de otimização, 

em que as novas perdas não superam as do caso base, ou seja, sem a presença da geração 

distribuída, e também se atendem as restrições de carregamentos e tensões do sistema. Para 

tratar o problema propôs-se um algoritmo baseado no método numérico de otimização 

nuvem de partículas, ou particle swarm optimization - PSO. A programação computacional 

realizou-se no software SCILAB. 
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Aplicou-se o algoritmo proposto com os dados da rede IEEE-14 barras e de uma 

rede do Estado do Rio Grande do Norte, com 32 barras.  

A proposta incluiu, inicialmente, a integração de um fluxo de carga a um fluxo de 

carga ótimo para a maximização da geração distribuída, ambos baseados no PSO. 

Alternativamente, utilizou-se um fluxo de carga baseado no método de Newton-Raphson, 

integrado ao fluxo de carga ótimo, este, baseado no PSO. 

O PSO para cálculo do fluxo de carga se mostrou sensível, com pequenas 

alterações dos parâmetros de ajuste, levando ao insucesso na busca da solução, em alguns 

casos. Além disso, o custo computacional mostrou-se elevado. No caso da rede IEEE-14 

barras, houve convergência do fluxo de carga. Esse algoritmo, entretanto, teve dificuldade 

de convergência, no caso da Rede RN. 

O baixo desempenho computacional e dificuldades de convergência, no caso da 

aplicação do PSO à solução do fluxo de carga, inviabilizaram a sua integração ao 

algoritmo de fluxo de potência ótimo, destinado a determinar a máxima penetração da GD. 

Esse fato não inviabilizou a pesquisa, uma vez que resultados foram alcançados com a 

integração do fluxo de carga, através do método de Newton-Raphson, ao algoritmo de 

otimização, este desenvolvido com base no PSO. 

O algoritmo de otimização da GD foi eficaz em restringir as soluções 

inadequadas, em relação a limites de perdas, tensões e carregamentos, a partir de uma 

determinada população de partículas. A eficácia e a precisão dos resultados melhoram com 

o aumento da nuvem de partículas. 

O algoritmo PSO aplicado ao fluxo de carga ótimo foi capaz de determinar 

valores permitidos para a capacidade nominal de geração distribuída, expressos em termos 

percentuais em relação à demanda de potência ativa da rede, a partir de valores de 

referência, propostos pelos produtores.  

Sugestões para futuros trabalhos: 

- Investigar a eficiência do processo do calculo do fluxo de carga utilizando o 

Particle Swarm Optimization. 

- Incorporar à problemática outras restrições operacionais, como o custo de 

combustíveis. 
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- Analisar a robustez do método proposto por meio de simulações com redes com 

diferentes topologias, níveis de carregamento e quantidade de produtores independentes. 

- Estender a análise da maximização da GD a estudos de expansão da rede. 

- Considerar construções de linhas de acesso na análise da penetração da GD. 

- Testar outras ferramentas metaheurísticas na solução do problema abordado. 
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GLOSSÁRIO 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

Autarquia sob regime especial, que tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção, a 

transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, em conformidade com 

as políticas e diretrizes do governo federal. É o órgão responsável pela elaboração, 

aplicação e atualização dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST). 

 

Capacidade instalada de GD da rede: 

É a soma das capacidades instaladas de todas as unidades de GD da rede. 

 

Capacidade instalada de uma unidade de Geração Distribuída: 

Potência máxima de saída da unidade de geração distribuída. O mesmo que potência 

nominal. 

 

Concentração de Geração Distribuída: 

Grau de concentração de GD ao longo da rede. É medida como a razão entre o número de 

nós com GD e a quantidade de nós de carga. 

 

Fator de capacidade: 

Razão entre a energia produzida durante um período de tempo considerado e a energia que 

seria produzida se a GD operasse continuamente a plena potência durante esse mesmo 

período.  

 

Fator de carga do sistema: 

Razão entre a demanda média e a demanda máxima do sistema ocorridas no mesmo 

intervalo de tempo. 

 

Geração Distribuída (GD): 

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas 

diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, 

podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS.  

 

Operador Nacional do Sistema (ONS): 

Entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da 

ANEEL, responsável pelas atividades de coordenação e controle da operação e da 

transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

Penetração da Geração Distribuída: Razão entre a quantidade de energia injetada pela GD 

em uma rede e a capacidade dessa rede. 

 

Sistema de Distribuição em Alta Tensão (SDAT): 

Conjunto de linhas e subestações que conectam as barras da rede básica ou de centrais 

geradoras às subestações de distribuição em tensões típicas iguais ou superiores a 69 kV e 

inferiores a 230 KV, ou instalações em tensão igual ou superior a 230 kV quando 

especificamente definidas pela ANEEL. 
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Subestação consumidora: 

Subestação para atendimento a unidade consumidora atendida em média ou alta tensão de 

distribuição. 

 

Subestação de distribuição (SED): 

Subestação que conecta o Sistema de Distribuição de Alta tensão – SDAT – ao Sistema de 

Distribuição de Média Tensão – SDMT, contendo transformadores de força. 
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ANEXO I – Capacidade instalada 

 

  EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL [EPE, 2011a]  
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ANEXO II – Dados da Rede IEEE-14 barras 

 

 

REDE IEEE 14 BARRAS - DADOS DE BARRA [Yan & Sekar, 2002]   

 

 

Dados de barra da Rede IEEE-14 barras 

N° Barra 
(pu) 

Tipo 
da barra 

Tensão 
(pu) 

Ângulo 
(graus) 

P Gerada 
(pu) 

Q Gerada 
(pu) 

P Carga 
(pu) 

Q Carga 
(pu) 

Capacitor 
Susceptância 

(pu) 

1 balanço 1,060 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

2 PV 1,045 0,0 0,400 0,000 0,127 0,127 0,00 

3 PV 1,010 0,0 0,000 0,000 0,942 0,190 0,00 

4 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,478 -0,039 0,00 

5 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,076 0,016 0,00 

6 PV 1,070 0,0 0,000 0,000 0,112 0,075 0,00 

7 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

8 PV 1,090 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

9 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,295 0,166 0,19 

10 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,090 0,058 0,00 

11 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,035 0,018 0,00 

12 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,061 0,016 0,00 

13 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,135 0,058 0,00 

14 PQ 1,000 0,0 0,000 0,000 0,149 0,050 0,00 
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REDE IEEE-14 BARRAS - DADOS DE LINHA - [Yan & Sekar, 2002]   

 

 

Dados de linha da Rede IEEE-14 barras 

Barra início Barra fim 
Resistência 

(pu) 
Reatância 

(pu) 
Susceptância total 

(pu) 
Tap 

Limite I2 
(pu) 

5 6 0,00000 0,25202 0,0000 0,932 0,4225 

4 7 0,00000 0,20912 0,0000 0,978 0,4225 

4 9 0,00000 0,55618 0,0000 0,969 0,1600 

1 2 0,01938 0,05917 0,0528 1 2,9241 

2 3 0,04699 0,19797 0,0438 1 2,9241 

2 4 0,05811 0,17632 0,0374 1 2,9241 

1 5 0,05403 0,22304 0,0492 1 2,9241 

7 8 0,00000 0,17615 0,0000 1 0,2500 

9 14 0,12711 0,27038 0,0000 1 0,2500 

9 10 0,03181 0,08450 0,0000 1 0,2500 

6 11 0,09498 0,19890 0,0000 1 0,2500 

6 12 0,12291 0,25581 0,0000 1 0,2500 

6 13 0,06615 0,13027 0,0000 1 0,2500 

7 9 0,00000 0,11001 0,0000 1 0,4225 

2 5 0,05695 0,17388 0,0340 1 2,9241 

3 4 0,06701 0,17103 0,0346 1 2,9241 

4 5 0,01335 0,04211 0,0128 1 2,9241 

10 11 0,08205 0,19207 0,0000 1 0,2500 

12 13 0,22092 0,19988 0,0000 1 0,2500 

13 14 0,17093 0,34802 0,0000 1 0,2500 
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ANEXO III – Dados da Rede RN 

 

REDE RN - DADOS DE BARRA 

 

Dados de Barra em carga máxima - Rede RN 

N° da 
Barra Demanda ativa (MW) Demanda reativa (Mvar) Banco capacitor (Mvar) 

1 0 0 0 

2 42,94 21,49 13,90 

3 34,73 12,29 6,66 

4 17,03 7,76 6,12 

5 26,03 11,09 6,12 

6 1,66 1,07 1,52 

7 7,53 3,43 2,04 

8 35,82 23,16 15,30 

11 36,46 18,68 9,18 

12 7,99 4,53 2,04 

13 14,24 4,15 5,10 

14 2,43 1,31 1,02 

15 2,76 1,26 2,04 

16 23,20 7,63 0,00 

17 11,50 3,78 0,00 

18 1,43 0,47 0,00 

19 16,58 9,84 6,12 

20 18,59 9,00 3,06 

21 17,35 9,38 9,18 

22 25,47 13,05 9,18 

23 16,25 7,87 3,06 

24 4,35 1,43 0,00 

25 3,10 1,02 0,00 

26 0,00 0,00 0,00 

27 8,57 3,65 8,06 

28 32,87 15,92 9,18 

29 7,66 3,71 4,08 

30 34,67 14,77 9,18 
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REDE RN - DADOS DE LINHA 

 

Dados de linha - Rede RN 

Barra início Barra fim R (%) X (%) B (Mvar) Limite 1 (MVA) Limite 2 (MVA) 

1 2 1,160 4,900 0,099 89 106 

1 3 1,690 7,160 0,144 89 106 

1 5 1,390 5,900 0,119 89 106 

1 8 6,440 15,270 0,280 59 71 

1 8 1,460 6,170 0,124 89 106 

1 8 2,650 11,640 0,218 89 106 

1 22 0,471 1,995 0,040 89 106 

1 23 1,070 4,535 0,091 89 106 

1 30 1,712 7,256 0,146 89 106 

2 5 0,560 2,360 0,047 88 106 

2 28 1,120 3,190 0,060 59 71 

3 4 1,597 3,746 0,070 60 72 

3 26 2,800 6,700 0,121 59 71 

5 18 0,520 1,250 0,022 59 71 

8 11 1,280 5,440 0,110 88 106 

8 13 5,607 24,599 0,462 89 106 

8 16 0,240 0,580 0,010 59 71 

8 17 0,990 4,170 0,084 29 34 

11 12 14,810 35,930 0,627 60 72 

11 13 4,490 19,720 0,370 89 106 

11 25 0,380 0,890 0,017 60 72 

11 30 1,600 6,800 0,137 88 106 

12 7 13,460 32,640 0,570 60 72 

13 6 65,79 55,620 0,691 29 34 

13 12 7,990 19,370 0,338 60 72 

13 27 19,960 48,420 0,846 60 72 

15 14 12,738 30,895 0,539 60 72 

22 28 1,284 5,442 0,110 86 106 

27 15 11,979 29,055 0,507 60 72 

27 29 9,983 24,213 0,423 60 72 

28 3 0,974 4,127 0,083 89 106 

28 24 0,520 1,220 0,230 60 72 

 

 


