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RESUMO 

 

Atualmente, com o crescente incentivo à utilização de fontes alternativas e 

renováveis de energia, aumentou-se a quantidade de geradores conectados às redes 

de distribuição de energia elétrica. Dentre os quais estão, por exemplo, os parques 

eólicos, sistemas de energia solar fotovoltaica e sistemas de cogeração formando a 

chamada Geração Distribuída. 

Diante deste panorama mundial, torna-se iminente a necessidade de 

desenvolvimento de novas tecnologias e programas computacionais que possibilitem 

a otimização das conexões de geradores no sistema elétrico. Isto deve ser realizado 

de forma que, dentre outras vantagens, as estratégias de controle sejam 

aperfeiçoadas e a eficiência, aumentada. 

Este trabalho apresenta a criação do software Optimal-GeDist, desenvolvido 

para auxiliar no planejamento de redes de distribuição de energia elétrica em média 

tensão. Basicamente, esta ferramenta computacional calcula injeção ótima de 

potência da geração distribuída nas barras da rede, além de determinar os melhores 

pontos de conexão de cargas de médio e grande porte que pretendam se conectar ao 

sistema, como, por exemplo, indústrias e postos de carregamento de veículos 

elétricos. 

Por se tratar de um problema no qual o espaço de busca é amplo e com a 

possibilidade de mínimos locais, optou-se em utilizar o Algoritmo Genético como 

ferramenta de otimização, mais adequado para este tipo de problema. Através da sua 

aplicação, pode-se encontrar o ponto ótimo de operação da rede de modo a otimizar 

as perdas técnicas do sistema. Para a simulação do sistema, optou-se pelo método 

de fluxo de carga Soma de Potências, desenvolvido para sistemas radias de média 

tensão e apresentando uma convergência rápida e precisa. 

 

Palavras-chave: Otimização, Geração Distribuída, Algoritmo Genético, Fluxo de 

Carga Soma de Potências, Distribuição de Energia Elétrica, Fontes de Energia 

Alternativa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Currently, with the increasing of incentive to use alternative and renewable 

energy sources, the number of generators connected to the electricity distribution 

networks has increased. Among them are, for example, wind farms, photovoltaic solar 

energy systems and cogeneration systems forming the so-called Distributed 

Generation. 

In view of this global panorama, it is imminent the need to develop new 

technologies and computer programs that allow the optimization of the connections of 

generators in the electrical system. This should be done in such a way that, among 

other advantages, control strategies are improved and efficiency increased. 

This work presents the creation of Optimal-GeDist software, developed to assist 

in the planning of electricity distribution networks in medium voltage. This 

computational tool calculates optimum power injection of the distributed generation in 

the network bars, in addition to determining the best connection points of future loads 

that wish to connect to the system. 

Because it is a problem, in which search space is large and with the possibility 

of local minimums, it was decided to use the Genetic Algorithm as an optimization tool, 

more suitable for this type of problem. Through its application, it is possible to find the 

optimal point of operation of the network in order to optimize the technical losses of the 

system. For the simulation of the system, it’s opted for the Power Sum load flow 

method, developed for medium voltage radial systems and presenting a fast and 

accurate convergence. 

 

Keywords: Optimization, Distributed Generation, Genetic Algorithm, Power 

Summation Load Flow, Distribution of Electric Energy, Alternative Energy Sources. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa 

ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica 

a partir de fontes renováveis e, inclusive, fornecer o excedente para a rede de 

distribuição de sua localidade. 

Os estímulos à Geração Distribuída (GD) se justificam pelos potenciais 

benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Dentre os quais 

estão, normalmente, o adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de 

transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução do carregamento das 

redes, a minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. 

Diante dessa tendência mundial, onde entram os conceitos de edificações 

autossustentáveis, este trabalho propõe melhorias para otimizar a geração 

descentralizada de energia elétrica. Isto é realizado através de um algoritmo 

computacional, baseado em métodos de otimização, para determinação da potência 

ótima a ser injetada em pontos definidos de redes radiais de distribuição em média 

tensão, de modo a otimizar seu funcionamento. No caso deste trabalho, a minimização 

das perdas foi o critério adotado para otimização. Para implementação e teste do 

algoritmo, foi desenvolvido um programa computacional em linguagem C++.  

Este algoritmo utiliza, basicamente, o método de otimização Algoritmo Genético 

(AG), em conjunto com o Fluxo de Carga Soma de Potências (FCSP), visando 

identificar os melhores pontos da rede elétrica para conexão de cargas fixas de médio 

e grande porte, como, por exemplo, indústrias que pretendam se conectar à rede. 

Além disso, o algoritmo informa outros dados, como, por exemplo, injeção ótima de 

potência de cada gerador; perfil de tensão da rede, antes e após realizadas as 

conexões; fator de potência das barras; perdas do sistema e o respectivo percentual 

de redução destas, além do tempo total de processamento. 
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1.1. Objetivos do trabalho 

Este trabalho analisa a penetração de geração distribuída e cargas em 

sistemas de energia elétrica, operando em média tensão. A proposta inclui o 

desenvolvimento de um algoritmo para determinação ótima dos pontos de conexão 

de n cargas, além de informar as injeções adequadas de potência ativa de m unidades 

geradoras em m barras da rede – visando minimizar as perdas técnicas do sistema e 

obtenção de melhorias nos demais parâmetros, como, por exemplo: tensão e fator de 

potência. 

Este programa computacional pode ser utilizado, por exemplo, pelas 

concessionárias de energia elétrica durante o planejamento do sistema, auxiliando na 

tomada de decisões, de forma que a rede de distribuição não tenha seu estado de 

operação prejudicado e sofra o menor impacto possível. Se as conexões das unidades 

geradoras e cargas fixas forem realizadas de acordo com os resultados fornecidos 

pelo algoritmo, sendo respeitados os limites de geração estabelecidos, as perdas 

técnicas da rede serão minimizadas: reduzindo os custos operacionais. 

Dessa forma, tem-se que os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Desenvolvimento de programa computacional que possa ser utilizado como 

ferramenta durante o planejamento de sistemas de energia elétrica, tendo em 

vista a tendência de conexão da geração distribuída nas redes de média 

tensão; 

 Utilização de técnica de otimização baseada em Metaheurísticas, Algoritmo 

Genético (AG), visando a convergência do algoritmo para problemas de alta 

complexidade e difícil convergência; 

 Minimização das perdas técnicas do sistema, mediante alocação ótima de 

geradores e cargas de médio e grande porte que pretendam se conectar ao 

sistema; 

 Desenvolvimento do algoritmo em plataforma Scilab e implementação do 

código em linguagem C++, possibilitando criação de arquivo executável; 

 Minimização do tempo total de processamento do algoritmo, de forma que 

apresente resultados otimizados e confiáveis, contudo em um intervalo de 

tempo satisfatório. 
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1.2. Revisão bibliográfica 

Esta seção apresenta uma revisão da literatura inerente às ferramentas 

utilizadas neste trabalho: geração distribuída, fluxo de carga Soma de Potências e 

Algoritmo Genético. Observa-se que há uma inter-relação dos temas, cuja 

contextualização permite melhor compreensão do problema estudado, na busca de 

estratégias para a sua solução.    

 

1.2.1. Geração distribuída 

Os trabalhos de (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. (BARBOSA et al., 2013) realizam estudos 

técnicos sobre as vantagens e desvantagens da interconexão da geração distribuída 

com a rede elétrica. 

A pesquisa de (CELLI & PILO, 2001) analisa 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 implicam um modelo proposto a uma empresa 

distribuidora, com o objetivo de minimizar custos de contratação de energia, face às 

incertezas da demanda e da previsão de fontes, como, por exemplo, a eólica. (BAJAY 

et al., 2006) conceituam a geração distribuída de eletricidade, indicam mecanismos 

de fomento a este tipo de geração no país e discutem as perspectivas de sua difusão 

nos Estados de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. 

 Além disso, são apresentados estudos da influência de geradores síncronos 

distribuídos na operação de um sistema de distribuição de energia elétrica (FREITAS 

et al., 2004). (FALCÃO, 2010) descreve tecnologias que viabilizarão a implantação de 

GD e Smart Grid em redes de distribuição de energia elétrica. (ALMEIDA, 2015) 

propõe um modelo unificado para análise de geração distribuída em sistemas de 

transmissão e distribuição. 
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Em diversos estudos sobre impactos técnicos da presença da geração 

distribuída em rede 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 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., 2009); custos de geração 

(ALHAJALI et al., 2008); controle de tensão e potência (GONÇALVES, 2015). 

 

1.2.2. Fluxo de carga Soma de Potências 

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, encontra-se, por 

exemplo, Fluxo de Carga monofásico pelo método Soma de Potências proposto por 

(CESPEDES, 1990) e o modelo trifásico do fluxo de potência apresentado por 

(SHIRMOHAMMADI & CHENG, 1995), ambos utilizados na análise de redes elétricas 

de distribuição. 

O fluxo de carga Soma de Potências tem sido utilizado como base para 

diversos trabalhos com redes de distribuição de energia elétrica: fluxo de carga para 

alocação ótima de bancos de capacitores em sistemas radiais (PIMENTEL FILHO & 

MEDEIROS JR., 1998); estimação de estado em alimentadores de distribuição de 

energia elétrica (ALMEIDA, 2003); controle de reativos na barra de conexão de 

parques eólicos (MEDEIROS JR. et al., 2007); avaliação de perdas técnicas 

(MEDEIROS JR. et al., 2003); acoplamento magnético entre fases (MEDEIROS JR. 

et al., 2000). 

Algoritmos de otimização baseados em metaheurísticas, dentre eles o 

algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO), desenvolvido mais recentemente 

(KENNEDY & EBERHART, 1995), são testados atualmente na solução dos estudos 

de fluxo de carga em busca de melhoria da convergência (EL-DIB et al., 2004), 

(ACHARJEE &  GOSWAMI, 2008), (SALOMON et al., 2010). 
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1.2.3. Fluxo de carga ótimo 

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). 

Os trabalhos de (MOMOH et al., 1999a) e (MOMOH et al., 1999b) apresentam 

uma revisão das técnicas de programação baseadas em Gradiente 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 baseados em metaheurísticas 

na tentativa de superar os problemas dos métodos baseados em Gradiente, como, 

por exemplo, a característica desses fornecerem somente uma solução ótima para o 

problema. (COELLO, 2006) apresenta uma visão geral do campo conhecido como 

otimização multiobjetivo evolucionária. 

 

1.2.4. Algoritmo genético 

A teoria de algoritmos genéticos, desenvolvida por (HOLLAND, 1975) e, 

posteriormente, popularizada por (GOLDBERG, 1989) mostra que esses são 

algoritmos estocásticos de otimização e busca inspirados nos mecanismos de 

evolução de populações de seres vivos (LACERDA, 1999). Estes trabalham com 

população de soluções e utilizam apenas informações de custo e recompensa, como, 

por exemplo, o valor da função objetivo (LACERDA, 1999). 

Dentre algumas abordagens inerentes à este trabalho, é possível citar a 

aplicação de algoritmos genéticos para o planejamento de geração distribuída em 

sistemas de distribuição (OLIVEIRA et al., 2016); alocação ótima de turbinas eólicas 

em redes de distribuição de energia elétrica (SHEEN et al., 2013); combinação de AG 

e PSO para alocação ótima de geradores e dimensionamentos de sistemas de 

distribuição (MORADI & ABEDINI, 2012); conexão ótima de geradores visando 

minimização de perdas ativas e controle de tensão (KAYAL & CHANDA, 2013);  

 



6 

Atualmente, os AG’s têm sido utilizados em diversos campos de pesquisas, 

como, por exemplo: (OLIVEIRA et al., 2016) utilizam um Algoritmo Genético para 

otimização no planejamento da manutenção de parques eólicos; (MEDEIROS JR. et 

al, 2014) realizam aplicação de AG na otimização de projetos de iluminação pública; 

(PIMENTEL FILHO & MEDEIROS JR., 2011) propõem um modelo para alocação 

ótima de bancos de capacitores em redes de distribuição de energia elétrica; 

(MEDEIROS JR. et al, 2006) utilizam AG com representação em árvore para 

planejamento de redes de distribuição de energia elétrica. 

Os estudos de (NARA, 1997), baseados nos algoritmos genéticos, têm 

aplicações em planejamento de sistemas de potência; (HONGWEI et al., 2003) e 

(NALLAGOWNDEN et al., 2006) promovem otimização de potência reativa em redes 

de distribuição; (KAMAL et al., 2004) aplicam AG em minimização de perdas em 

sistemas de potência; (GUPTA et al., 2008) realizam estimação de frequência em 

sistemas de potência. 

 

1.3. Metodologia 

No desenvolvimento deste trabalho, foi seguida a metodologia: 

 Levantamento de referências bibliográficas sobre geração distribuída, fluxo de 

carga pelo método Soma de Potências e Algoritmo Genético aplicado em 

problemas de otimização de sistemas de potência;   

 Estudo aprofundado dos temas principais, conforme detalhamento das 

Referências Bibliográficas, incluindo livros, artigos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado;   

 Esboço da problemática existente no tema;  

 Redação da qualificação de mestrado; 

 Defesa do exame de qualificação; 

 Escolha das linguagens de programação Scilab e C++, utilizadas durante a 

etapa de criação dos códigos;  

 Definição da função multiobjetivo, para análise da penetração de geração 

distribuída e cargas em redes radiais de distribuição;  
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 Implementação computacional, em plataforma Scilab (versão 5.5.2, 2015), 

resultando na criação de um software incorporando os algoritmos: FCSP e AG 

– tendo como função objetivo a minimização das perdas técnicas da rede de 

energia elétrica; 

 Integração dos dois algoritmos citados anteriormente, de forma que o FCSP é 

uma função utilizada no Algoritmo Genético; 

 Obtenção e formatação dos dados de rede para utilização no programa 

computacional desenvolvido; 

 Simulações computacionais das redes-testes escolhidas; 

 Análise quantitativa e qualitativa dos resultados das simulações; 

 Implementação do código em linguagem C++, possibilitando criação de arquivo 

executável para utilização prática;  

 Redação da dissertação; 

 Defesa do trabalho final de mestrado; 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em capítulos, onde o Capítulo 1 corresponde à 

introdução que traz, além das considerações iniciais, um breve panorama sobre os 

estímulos e benefícios da geração distribuída. Procura-se contextualizar a 

necessidade de se desenvolverem técnicas de otimização para conexão de unidades 

geradoras e cargas fixas – como, por exemplo, indústrias que desejem se conectar à 

rede. 

A fim de apresentar um melhor entendimento sobre as ferramentas utilizadas, 

no Capítulo 2 é feita uma revisão dos conceitos básicos de geração distribuída, fluxo 

de carga pelo método Soma de Potências e Algoritmo Genético. Além disso, 

evidencia-se a caracterização do problema proposto a ser resolvido. 

O Capítulo 3 aborda todas as etapas de desenvolvimento do software: 

algoritmos utilizados, formatação de dados de entrada das redes, etapas de 

programação dos códigos, descrição de testes para ajustes de parâmetros, 

estratégias diversas para minimização do tempo total de processamento, etc. 



8 

Após explicitadas as etapas de programação, as simulações computacionais e 

os resultados obtidos são os objetos dos Capítulos 4 e 5, os quais contêm gráficos, 

tabelas e análises de dados para diversas redes de distribuição. Nestes capítulos são 

feitas comparações entre os resultados e, também, demonstração dos benefícios dos 

processos de otimalidade inseridos na resolução do problema proposto. 

O Capítulo 6, por sua vez, ressalta as conclusões gerais oriundas das 

simulações e resultados e, além disso, aborda propostas para possíveis trabalhos 

futuros. 

 

1.5. Conclusões do capítulo 

Este capítulo apresentou os objetivos do trabalho, dentre os quais está o 

produto final de conclusão de mestrado: software. Além disso, trouxe a revisão 

bibliográfica necessária para o embasamento de toda a dissertação sobre os temas 

de geração distribuída, fluxo de carga Soma de Potências e Algoritmo Genético. 

Também foi apresentada a metodologia do trabalho e a estrutura de organização, 

subdividida em capítulos. 

Tendo citadas as referências bibliográficas, o Capítulo 2 é dedicado à 

abordagem e detalhamento teórico de todos os assuntos pertinentes à dissertação. 

Teorias são explicadas, equações deduzidas e algoritmos detalhados para o melhor 

entendimento da dissertação. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E ABORDAGEM TEÓRICA 

 

A conexão de geradores e cargas em redes de distribuição é um tema bastante 

pertinente atualmente, visto que a tendência é que a geração de energia elétrica deixe 

de ser, prioritariamente, centralizada e passe a se tornar, cada vez mais, distribuída. 

Dessa forma, a cada dia, a quantidade de geradores que se conectam ao sistema 

aumenta, como, por exemplo, parques eólicos, usinas de geração de energia com 

biogás, sistemas de cogeração, dentre outros. 

Neste capítulo, são descritos os fundamentos teóricos das principais 

ferramentas de otimização e do cálculo do fluxo de carga utilizado no desenvolvimento 

deste trabalho – de modo a facilitar o entendimento dos próximos capítulos.  

 

2.1. Caracterização do problema 

Diante da expansão da geração distribuída ao longo dos anos, torna-se cada 

vez mais necessário o desenvolvimento de ferramentas computacionais para otimizar 

as conexões – visto que, dependendo do local de acoplamento na rede, e da potência 

injetada, a contribuição da GD pode ser melhor aproveitada no sistema. 

Se as barras para conexão de geradores e cargas, com potências significativas, 

forem escolhidas indevidamente, e a potência injetada estiver fora da margem ideal, 

diversos problemas podem surgir na rede elétrica de distribuição, tais como: 

afundamento de tensão, sobretensão, oscilação do fator de potência, sobrecarga das 

linhas e aumento das perdas técnicas. Todos esses fatores contribuem negativamente 

na qualidade da energia elétrica, além de elevar os custos operacionais das 

distribuidoras devido à elevação das perdas, aumento na periodicidade das 

manutenções e investimentos nas linhas e equipamentos elétricos. 

Dessa forma, considerando-se a possibilidade de acoplamento de geradores e 

cargas à rede de energia elétrica, é preciso saber quais são os melhores pontos para 

conexão. Além disso, para se encontrar um arranjo ideal de conexão, também é 
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necessário saber qual a contribuição ótima de potência de cada unidade geradora – 

visto que este valor, não necessariamente, é a potência nominal do equipamento. 

As melhores barras de conexão são escolhidas de forma que as perdas 

técnicas totais no sistema sejam minimizadas, ou seja, a energia perdida sob a forma 

de calor, por efeito Joule resultante da passagem de corrente nos condutores, deve 

ter o menor valor possível.  

Sendo assim, se forem conhecidos estes pontos e a injeção ideal de potência, 

a tendência é que, após realizadas as conexões, o estado de operação da rede 

elétrica seja melhorado, como, por exemplo: diminuição da queda de tensão ao longo 

do alimentador; melhoramento do fator de potência, aproximando-se mais do valor 

unitário; diminuição das perdas técnicas na forma de calor, visto que as fontes de 

potência passam a ser descentralizadas e mais próximas dos consumidores, etc. 

A Figura 1 exemplifica um sistema convencional de GD, contendo uma usina 

hidrelétrica, redes de transmissão e distribuição, geração distribuída através de 

sistema eólico, solar fotovoltaico e diversos tipos de consumidores.   

 

Figura 2.1 – Sistema de geração descentralizada 

 

Fonte: ANEEL, 2016. 
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2.2. Geração distribuída 

Atualmente, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis constitui 

uma tendência verificável em diversos países, inclusive com a concessão de 

incentivos à geração distribuída de pequeno porte. 

Os estímulos à GD (geralmente localizada próximo dos centros de carga) 

justificam-se pelos potenciais benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao 

sistema elétrico: a postergação de investimentos em expansão nos sistemas de 

distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a redução no carregamento das 

redes; a redução de perdas e a diversificação da matriz energética, dentre outros. 

Em âmbito nacional, os debates acerca da geração de energia elétrica 

revestem-se de maior relevância na medida em que, ao longo dos anos, a evolução 

demográfica e o crescimento da atividade econômica têm resultado num constante 

aumento do consumo de energia elétrica no País. 

Diante desse quadro, é preciso pensar em alternativas que respondam à 

necessidade de expansão e diversificação do parque gerador elétrico do país – e é 

nesse contexto que está inserida a GD.   

 

2.2.1. Motivações 

A partir da década de 40, o sistema elétrico era formado somente por unidades 

de geração centralizada, basicamente hidrelétrica, de forma que as linhas de 

transmissão eram usadas para levar essa energia até os consumidores. Tudo isso era 

feito para que o sistema fosse mais econômico, seguro e confiável. Além disso, a 

energia produzida era suficiente para atender a demanda, já que o crescimento desta 

era bem mais lento que o atual. 

No entanto, com a mudança do mercado de energia, no que diz respeito à 

geração de energia, o desenvolvimento de novas tecnologias começa a ser 

incentivado. Dessa forma, estão surgindo novos desafios, aumentando o interesse em 

se utilizar, por exemplo, pequenos geradores operando em paralelo com a rede de 

distribuição. 
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2.2.2. Perdas nos sistemas de distribuição 

Existem várias alternativas para redução de perdas em sistemas elétricos, 

como o redimensionamento de linhas, redimensionamento e localização de 

transformadores primários, regulação de tensão, controle do fluxo de reativos, 

aumento da qualidade do sistema de iluminação pública e adoção de um sistema 

tarifário que incentive o uso racional da energia elétrica.  

As perdas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) podem ser divididas através 

dos seus subsistemas componentes conforme a Figura 2.2. Como pode ser observado 

a seguir, a maior parte das perdas se concentram nos sistemas de distribuição. Ao 

reduzi-las, consequentemente há uma diminuição também das perdas nas linhas de 

transmissão, na rede secundária e em outros pontos do sistema. 

 

Figura 2.2 – Distribuição das perdas no SEP 

 

Fonte: ANEEL, 2015 

  

2.3. Fluxo de carga 

O cálculo de fluxo de carga (ou fluxo de potência) em uma rede de energia 

elétrica consiste essencialmente na determinação do estado da rede, da distribuição 

dos fluxos e de algumas outras grandezas de interesse (MONTICELLI, 1983). Dessa 
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forma, conforme mostrado adiante, é necessário utilizar um fluxo de carga, neste 

trabalho, para que se torne conhecido o ponto de operação da rede, como, por 

exemplo, módulo e fase das tensões nas barras, correntes, perdas, fator de potência, 

etc. Conhecendo-se essas grandezas, é possível utilizar um método de otimização 

para se atingir o objetivo: determinar as potências ideais a serem injetadas pelos 

geradores e os pontos ótimos de conexão das cargas de médio e grande porte. 

 

2.3.1. Aspectos gerais 

No problema específico deste trabalho, a modelagem do sistema é estática, 

considerando apenas um estado de operação da rede, resultando na solução de um 

conjunto de equações não lineares com restrições. O cálculo do fluxo de carga é, em 

geral, realizado utilizando-se métodos computacionais desenvolvidos especificamente 

para a resolução do sistema de equações e inequações algébricas que constituem o 

modelo estático da rede. 

Os componentes de um sistema de energia elétrica podem ser classificados 

em dois grupos: os que estão ligados entre um nó qualquer e o nó-terra, como é o 

caso dos geradores, cargas, reatores e capacitores; e os que estão ligados entre dois 

nós quaisquer da rede, como é o caso de linhas de transmissão, transformadores e 

defasadores. Os geradores e cargas são considerados como a parte externa da rede, 

e são modelados através de injeções de potência nos nós da rede. A parte interna do 

sistema é constituída pelos demais componentes.  

As equações básicas do fluxo de carga são obtidas impondo-se a conservação 

das potências ativa e reativa em cada nó da rede, isto é, a potência líquida injetada 

deve ser igual à soma das potências que fluem pelos componentes internos que têm 

este nó como um de seus terminais. Isso equivale a se impor a Primeira Lei de 

Kirchhoff, também chamada de Lei dos Nós. A Segunda Lei de Kirchhoff, Lei das 

Malhas, é utilizada para expressar os fluxos de potências nos componentes internos 

como funções das tensões (estados) de seus nós terminais. 
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2.3.2. Método Soma de Potências 

O método de Soma de Potências (BROADWATER, 1988) é bastante eficiente 

para o cálculo do fluxo de carga em sistema de distribuição com configuração radial 

em termos de velocidade (gasta um menor tempo de processamento em relação aos 

outros métodos) e de economia na utilização da capacidade computacional. 

A solução do problema de fluxo de potência em sistema radial, usando o 

método de Soma de Potências, consiste em resolver, para cada trecho da rede, uma 

equação do quarto grau para determinar a tensão no final de cada trecho. A Figura 

2.3 apresenta o diagrama unifilar de um trecho de um Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (SDEE) contendo um nó fonte, uma linha de distribuição e uma barra 

carga.   

 

Figura 2.3 – Trecho de um SDEE 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Onde: 

𝑠: nó do lado da fonte; 

𝑟: nó do lado da carga; 

𝑉�̅�: tensão do nó da fonte (𝑉�̅� = 𝑉𝑠𝜙𝑠); 

𝑉�̅� : tensão do nó da carga (𝑉�̅� = 𝑉𝑟 𝜙𝑟); 

𝑅, 𝑋: resistência e reatância da linha; 

𝑃, 𝑄: potências ativa e reativa da carga; 

 



15 
 

 
 

𝑆: potência aparente da carga; 

𝐹𝑃: fator de potência da carga; 

 

A Figura 2.4 mostra o circuito equivalente monofásico do sistema apresentado 

na Figura 2.3. 

 

Figura 2.4 – Circuito monofásico equivalente de um trecho de um SDEE 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Desse modo, 

𝑉�̅� − 𝑉�̅� = 𝐼(̅𝑅 + 𝑗𝑋)        (2.1) 

Como, 

𝐼 ̅ =
𝑃−𝑗𝑄

𝑉𝑟̅̅ ̅∗          (2.2) 

Logo, 

𝑉�̅� − 𝑉�̅� = (𝑃 − 𝑗𝑄)(𝑅 + 𝑗𝑋)
1

𝑉𝑟̅̅ ̅∗      (2.3) 

𝑉𝑠𝜙𝑠 −  𝑉𝑟𝜙𝑟 = (𝑃 − 𝑗𝑄)(𝑅 + 𝑗𝑋)
1

𝑉𝑟 −𝜙𝑟

    (2.4) 

Multiplicando por 𝑉𝑟−𝜙𝑟, tem-se: 



16 

𝑉𝑠𝑉𝑟  (𝜙𝑠 − 𝜙𝑟) − 𝑉𝑟
2 = (𝑃 − 𝑗𝑄)(𝑅 + 𝑗𝑋)    (2.5) 

Transformando para a forma retangular: 

𝑉𝑠𝑉𝑟[cos(𝜙𝑠 − 𝜙𝑟) + 𝑗 sin(𝜙𝑠 − 𝜙𝑟)] − 𝑉𝑟
2 = (𝑃 − 𝑗𝑄)(𝑅 + 𝑗𝑋)  (2.6) 

 

Separando as partes real e imaginária e fazendo (𝜙𝑠 − 𝜙𝑟) = 𝜃, tem-se: 

𝑉𝑠𝑉𝑟  cos(𝜃) − 𝑉𝑟
2 = (𝑃𝑅 + 𝑄𝑋)      (2.7) 

𝑉𝑠𝑉𝑟  sin(𝜃) − 𝑉𝑟
2 = (𝑃𝑋 + 𝑄𝑅)      (2.8) 

 

Evidenciando cos(𝜃) e sin(𝜃) nas Equações (2.7) e (2.8), respectivamente, e 

elevando-os ao quadrado, tem-se: 

cos2(𝜃) =
𝑉𝑟

4+2(𝑃𝑅+𝑄𝑋)+(𝑃𝑅+𝑄𝑋)𝑉𝑟
2

(𝑉𝑠𝑉𝑟)2       (2.9) 

sin2(𝜃) =
(𝑃𝑋+𝑄𝑅)2

(𝑉𝑠𝑉𝑟)2                 (2.10) 

 

Somando as Equações (2.9) e (2.10), multiplicando por (𝑉𝑠𝑉𝑟) e simplificando, 

obtêm-se: 

𝑉𝑟
4 + [2(𝑃𝑅 + 𝑄𝑋) − 𝑉𝑠

2]𝑉𝑟
2 + (𝑃2 + 𝑄2)(𝑅2 + 𝑋2) = 0           (2.11) 

A Equação (2.11) fornece o módulo da tensão na barra de carga conhecendo-

se a tensão na barra fonte, a impedância da linha e a potência da carga. Essa equação 

é a parte fundamental no processo do cálculo do fluxo de potência para redes radiais. 

A fase da tensão na barra pode ser calculada pela expressão: 

𝜙𝑟 = 𝜙𝑠 − sin−1 (
𝑃𝑋−𝑄𝑅

𝑉𝑠−𝑉𝑟
)               (2.12) 
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As Equações (2.11) e (2.12) fornecem a solução direta para o módulo e a fase 

da tensão para um SDEE radial que contém apenas duas barras, sendo uma fonte e 

outra de carga. 

Para um sistema com mais de duas barras, a potência equivalente de cada 

barra de carga deve ser calculada de modo a permitir o uso das Equações (2.11) e 

(2.12), tomando-se duas a duas. 

O processo de cálculo da potência equivalente para uma determinada barra 

consiste em somar as potências referentes às cargas e as perdas dos nós e ramos, 

respectivamente, que estão após a barra de interesse, conectada direta ou 

indiretamente. Esse processo é realizado partindo dos nós terminais em direção ao 

nó fonte, ou seja, é um processo de “trás para frente” (backward). 

As perdas ativas e reativas do trecho, por sua vez, podem ser calculadas pelas 

seguintes equações: 

𝑃𝑝 = 𝑅
(𝑃2+𝑄2)

𝑉𝑟
2                  (2.13) 

𝑃𝑞 = 𝑋
(𝑃2+𝑄2)

𝑉𝑟
2                  (2.14) 

Onde: 

𝑃𝑝: perdas ativas no trecho i-j; 

𝑃𝑞: perdas reativas no trecho i-j; 

𝑅 e 𝑋: resistência e reatância do trecho i-j; 

𝑃 e 𝑄: potências ativa e reativa da carga; 

𝑉𝑟 : módulo da tensão na carga; 

 

Uma vez calculada a potência equivalente para cada barra do sistema, inicia-

se o cálculo das tensões através das Equações (2.11) e (2.12). Esse processo começa 

na barra fonte e segue em direção aos nós terminais, tomando-se dois a dois. Uma 

barra que se comporta como sendo de carga numa primeira etapa do procedimento, 
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torna-se barra fonte na fase seguinte após o cálculo de sua tensão. Repete-se esta 

sistemática até o nó terminal. Nesse processo, a rede de distribuição é percorrida da 

subestação para as cargas (forward). Como o sistema é radial e a tensão do nó de 

referência (slack) é determinada e fixa, é possível calcular as tensões em todos os 

nós, se o processo for realizado a partir desta. 

Dessa forma, o algoritmo do método de Soma de Potências, para a solução do 

fluxo de potência radial, consiste em: 

 

1. Ler os dados de rede, incluindo parâmetros de linha, topologia, tensão 

do nó fonte (módulo e fase) e cargas para a tensão nominal; 

2. Assumir um perfil de tensão inicial para cada nó e calcular as cargas que 

dependem da tensão; 

3. Calcular a potência equivalente de cada barra (processo de “trás para 

frente”); 

4. Calcular o novo perfil de tensão para cada nó usando as Equações 

(2.11) e (2.12) – das cargas em direção à subestação; 

5. Com o novo perfil de tensão, calcular as perdas e as cargas que variam 

com a tensão; 

6. Controlar a convergência pela tensão (módulo e fase). Não convergindo, 

voltar para o passo 3; 

7. Calcular os fluxos de potência, perdas, etc. 

 

A Figura 2.5 mostra o fluxograma do método Soma de Potências. Como é 

possível observar, o algoritmo consiste em dois passos básicos: a varredura partindo 

dos nós terminais (backward), onde são calculadas as potências-somas; e a varredura 

partindo da barra slack (forward), onde são realizados os cálculos das tensões. 

Finalizada esta etapa, são atualizadas as correntes, fluxos de potências e perdas dos 

trechos. Esses passos são repetidos até que se obtenha a convergência do algoritmo. 
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Figura 2.5 – Fluxograma do método Soma de Potências 

 

Fonte: (PIMENTEL FILHO, 2005) 

 

2.4. Algoritmo genético 

Algoritmos Genéticos, AG’s, são métodos de otimização e busca inspirados nos 

mecanismos de evolução de populações de seres vivos. Foram introduzidos por John 

Holland e popularizados por um dos seus alunos, David Goldberg. Estes algoritmos 

seguem o princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto, declarado em 

1859 pelo naturalista e fisiologista inglês Charles Darwin em seu livro A Origem das 

Espécies. De acordo com Charles Darwin, “Quanto melhor um indivíduo se adaptar 

ao seu meio ambiente, maior será sua chance de sobreviver e gerar descendentes.” 

(LACERDA, 1999). 

Otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Consiste em 

tentar várias soluções e utilizar a informação obtida neste processo de forma a 

encontrar soluções cada vez melhores. Um exemplo simples de otimização é a 
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melhoria da imagem das televisões com antena acoplada no próprio aparelho. Através 

do ajuste manual da antena, várias soluções são testadas, guiadas pela qualidade de 

imagem obtida na TV, até a obtenção de uma resposta ótima, ou seja, uma boa 

imagem (LACERDA, 1999). 

Esse raciocínio é utilizado no desenvolvimento deste trabalho, no que diz 

respeito à determinação da injeção ótima de potência nas barras e escolha dos 

melhores pontos para conexão das cargas: são testadas diversas soluções, em busca 

de uma solução ótima – ponto no qual as perdas técnicas são minimizadas. Para 

atingir este objetivo, é viável utilizar o método de otimização Algoritmo Genético, pelo 

fato deste se adaptar à resolução do problema proposto. 

 

2.4.1. Algoritmo do método 

Os Algoritmos Genéticos simulam processos naturais de sobrevivência e 

reprodução das populações, essenciais em sua evolução. Na natureza, indivíduos de 

uma mesma população competem entre si, buscando, principalmente, a 

sobrevivência, seja através da busca de recursos como alimento, ou visando a 

reprodução. Os mais aptos são os que têm maior possibilidade de sobrevivência e 

transmitem parte de sua carga genética aos seus descendentes.  

A ideia básica do funcionamento dos AG’s é a de tratar as possíveis soluções 

do problema como “indivíduos” de uma “população”, que irá “evoluir” a cada iteração 

ou “geração”. Para isso, é necessário construir um modelo de evolução onde os 

indivíduos sejam soluções de um problema.  Este modelo segue o fluxograma da 

Figura 2.6. 

Os requisitos para implementação de um AG são: 

 Possíveis soluções no formato de um código genético; 

 População inicial que contenha diversidade suficiente para permitir ao 

algoritmo combinar características e produzir novas soluções; 

 Método para avaliar os indivíduos; 
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 Fazer o cruzamento de dois indivíduos (pais) de modo a gerar novos 

indivíduos (filhos) com características herdadas dos pais. Desta forma, 

consegue-se criar uma nova população; 

 Um critério de escolha dos indivíduos que permanecerão na população 

ou que serão retirados desta; 

 Um procedimento para introduzir, periodicamente, alterações em 

indivíduos da população (mutantes), determinado por uma taxa de 

mutação. Desse modo, criando-se novas soluções, consegue-se 

abranger o espaço de busca; 

 

Figura 2.6 – Estrutura básica do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Dessa forma, a execução do algoritmo básico pode ser resumida nos seguintes 

passos: 

 Inicialmente, escolhe-se uma população inicial, normalmente formada 

por indivíduos gerados aleatoriamente; 
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 Avalia-se a população de indivíduos segundo algum critério, 

determinado por uma função que avalia a qualidade do indivíduo (função 

de aptidão ou “fitness”); 

 Através do operador de “seleção”, escolhem-se os indivíduos de melhor 

valor (dado pela função de aptidão) como base para criação de um novo 

conjunto de possíveis soluções, chamado de nova “geração”; 

 Esta nova geração é obtida aplicando-se sobre os indivíduos 

selecionados operações que misturem suas características (chamadas 

“genes”), através dos operadores de “cruzamento” (“crossover”) e 

“mutação”; 

 Estes passos são repetidos até que uma solução aceitável seja 

encontrada, até que o número pré-determinado de passos seja atingido, 

ou não se consiga melhorar a solução já encontrada; 

 

2.4.2. População 

A população de um AG é o conjunto de indivíduos que devem ser avaliados 

como solução e utilizados para criar o novo conjunto de indivíduos. O tamanho da 

população pode afetar o desempenho global e a eficiência dos Algoritmos Genéticos. 

Populações muito pequenas têm grandes chances de perder a diversidade necessária 

para convergir a uma boa solução, pois fornecem uma pequena cobertura do espaço 

de busca do problema. Entretanto, se a população tiver muitos indivíduos, o algoritmo 

poderá perder grande parte de sua eficiência pela demora em avaliar a função de 

aptidão de todo o conjunto a cada iteração, além de ser necessário trabalhar com 

maiores recursos computacionais. 

 

2.4.3. Avaliação de aptidão (fitness) 

Neste componente é calculado, através de uma determinada função, o valor de 

aptidão de cada indivíduo da população. Este é o componente mais importante de 

qualquer AG. É através desta função que se mede quão próximo um indivíduo está 

da solução desejada, ou quão boa é esta solução. 
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É essencial que esta função seja muito representativa e diferencie, na 

proporção correta, as más soluções das boas. Se houver pouca precisão na avaliação, 

uma ótima solução pode ser descartada durante a execução do algoritmo, além de 

exigir mais tempo de processamento explorando soluções pouco promissoras. 

 

2.4.4. Seleção 

Após avaliar cada indivíduo da população, é necessário fazer uma seleção dos 

que passarão para a próxima geração. Neste trabalho, optou-se pela utilização do 

método de seleção por Roleta. 

Neste método, Figura 2.7, cada indivíduo da população é representado de 

forma proporcional à sua aptidão. Assim, para indivíduos com alta aptidão, é dada 

uma maior possibilidade de escolha, enquanto que para os indivíduos de aptidão mais 

baixa, essa possibilidade é menor. 

 

Figura 2.7 – Método de seleção por roleta 

  

Fonte: Elaboração do autor 

 

Neste método, um dos problemas existentes é o tempo de processamento, já 

que exige duas passagens por todos os indivíduos da população. Um exemplo da 

implementação deste método é mostrado na Figura 2.8. 

Indivíduo 01
30%

Indivíduo 02
12%

Indivíduo 03
5%

Indivíduo 04
22%

Indivíduo 05
25%

Indivíduo 06
6%

FITNESS DOS INDIVÍDUOS
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Figura 2.8 – Algoritmo básico do método de seleção por roleta 

INICIO 
{ 
    T = soma dos valores de aptidão de todos os indivíduos  
    da população 

     
    Repita N vezes para selecionar N indivíduos 
    { 
        r = valor aleatório entre 0 e T 

     
        Percorra sequencialmente os indivíduos da população,  
        acumulando em S o valor de aptidão dos indivíduos já  
        percorridos 

     
        Se S >= r então 
            Selecione o indivíduo corrente 
        Fim se 
    } 
    Fim Repita 
} 
FIM 

Fonte: Elaboração do autor 

 

2.4.5. Operadores genéticos 

O princípio básico dos operadores genéticos é alterar a população através de 

sucessivas gerações, de modo que haja uma evolução dos seus indivíduos. Os 

operadores genéticos são necessários para que a população se diversifique e 

mantenha características de adaptação adquiridas pelas gerações anteriores. Os 

operadores de cruzamento e mutação têm um papel fundamental em um AG. 

 

2.4.5.1. Cruzamento (crossover) 

Este operador é considerado o operador genético predominante. Através do 

cruzamento são criados novos indivíduos, misturando características de dois 

indivíduos “pais”. Esta mistura visa imitar (em um alto nível de abstração) a reprodução 

de genes em células. Trechos das características de um indivíduo são trocados pelo 

trecho equivalente do outro. O resultado desta operação é um indivíduo que, 

potencialmente, combine as melhores características dos indivíduos usados como 

base. 
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Alguns tipos de cruzamento bastante utilizados são o cruzamento em um ponto 

e o cruzamento em dois pontos. A Figura 2.9 exemplifica o cruzamento de um ponto, 

visto que este foi implementando no desenvolvimento do AG. 

 

Figura 2.9 – Crossover de um ponto 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

2.4.5.2. Mutação 

Esta operação, simplesmente, modifica aleatoriamente algumas características 

do indivíduo sobre o qual é aplicada (Figura 2.10). Esta troca é importante, pois acaba 

por criar novos valores de características que não existiam, ou apareciam em pequena 

quantidade, na população em análise. O operador de mutação é necessário para a 

introdução e manutenção da diversidade genética da população. Desta forma, a 

mutação assegura que a probabilidade de se chegar a qualquer ponto do espaço de 

busca, possivelmente, não será zero. O operador de mutação é aplicado aos 

indivíduos através de uma taxa de mutação geralmente pequena. 

Figura 2.10 – Mutação simples 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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2.5. Conclusões do capítulo 

Este capítulo apresentou a caracterização do problema proposto e realizou 

uma abordagem teórica de todos os temas tratados nesta dissertação: otimização da 

geração distribuída, perdas técnicas no sistema de distribuição, fluxo de carga pelo 

método Soma de Potências e o Algoritmo Genético. 

Fundamentando, portanto, a teoria, é possível abordar o Capítulo 3, o qual trata 

do desenvolvimento do programa computacional; quais as técnicas adotadas; ajustes 

dos parâmetros inerentes às técnicas de otimização e algoritmos utilizados. 

 



CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE  

 

Diante da expansão da geração distribuída, e conhecendo-se o seu potencial 

de crescimento, torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de técnicas e 

ferramentas computacionais para facilitar as conexões de forma ótima, ou seja: 

minimizando as perdas, melhorando o fator de potência, níveis de tensão, etc. 

Como produto final deste trabalho, propõe-se a criação de um software, cujo 

objetivo é auxiliar na tomada de decisões durante o planejamento de redes elétricas 

em média tensão. Conforme mencionado, este programa computacional fornece ao 

usuário os pontos ótimos para conexão de cargas e injeções de potência ativa, de 

forma ótima, em sistemas radiais de distribuição de energia elétrica. 

Este capítulo detalha o desenvolvimento do programa computacional: as 

técnicas utilizadas, os problemas encontrados e contornados, a determinação dos 

ajustes dos coeficientes inerentes às técnicas de otimização, dentre outros pontos. 

 

3.1. Características gerais 

O software foi desenvolvido mediante aplicação do método de otimização 

Algoritmo Genético em conjunto com o fluxo de carga Soma de Potências. O cálculo 

do fluxo de carga é necessário para avaliar o fitness de uma solução (indivíduo), e o 

Algoritmo Genético, para encontrar a melhor solução. Como deseja-se minimizar as 

perdas técnicas do sistema, então a melhor solução é aquela que gera as menores 

perdas possíveis. 

Inicialmente, devem ser informados os dados de entrada do algoritmo, para que 

possam ser processados e os resultados disponibilizados ao usuário através de uma 

interface. Mediante a análise dos gráficos e visualização dos resultados das 

simulações, pode-se definir as barras de conexão e potências de geração, de forma 

que a rede tenha seu ponto de operação otimizado e perdas reduzidas. 
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O fluxograma da Figura 3.1 ilustra, resumidamente, as etapas principais do 

programa computacional. 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo computacional

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Para a realização do processamento, é necessário que o usuário informe: 

 Potência base do sistema (𝑆𝐵𝐴𝑆𝐸), dada em kVA; 

 Tensão base do sistema (𝑉𝐵𝐴𝑆𝐸), dada em kV; 

 Quantidade de barras da rede; 

 Quantidade de geradores que se deseja conectar na rede (𝑛𝐺𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆). 

A simulação pode ser realizada com nenhum gerador, e não há limite 

máximo – ficando a critério do usuário definir a quantidade necessária; 

 Quantidade de cargas que se deseja conectar na rede (𝑛𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝑆). A 

quantidade mínima para simulação é zero, e não há limite máximo – 

ficando a critério do usuário definir a quantidade necessária; 

 Potências nominais dos geradores (𝑃𝑛𝐺𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆), em kW, caso os 

mesmos já existam fisicamente. O algoritmo calculará a potência ótima 

de geração, que ficará limitada entre zero e a potência nominal do 

equipamento. 

 Barras para conexão dos geradores, que podem ser originárias de um 

processo anterior de otimização, ou uma escolha feita sem critérios de 

otimalidade por parte do usuário. 
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 Potências ativas (kW) e reativas (kVAr) de todas as cargas que 

pretendem se conectar à rede de distribuição. 

 Potências líquidas dos nós e impedâncias dos trechos; 

 

Os próximos itens do Capítulo 3 detalham as etapas de processamento, 

explicando como os algoritmos foram desenvolvidos. Os resultados e gráficos das 

simulações, contudo, são explorados no Capítulo 4. 

  

3.2. Fluxo de carga: Soma de Potências 

O fluxo de carga é aplicado para calcular, prioritariamente, as perdas técnicas 

da rede, pelo fato de que este parâmetro é usado para avaliar o fitness de possíveis 

soluções dentro do Algoritmo Genético. Contudo, o fluxo de carga também fornece os 

demais dados da rede, como, por exemplo, módulo e fase das tensões, perdas ativas 

e reativas, fator de potência, etc. 

Basicamente, o FCSP é um procedimento utilizado dentro do código do AG: 

sempre que existir a necessidade de avaliar a aptidão de determinada solução, o fluxo 

de carga é executado. Para elaboração do FCSP, a modelagem do sistema é feita 

para o regime permanente, considerando um ponto de operação do sistema. Para 

esta condição, são aplicadas as Leis de Kirchhoff de modo a resultar em um conjunto 

de equações com restrições, a serem resolvidas pelo método. 

 

3.2.1. Dados de entrada e inicialização 

Para execução do código, são necessários os seguintes dados de entrada: 

 Potência base do sistema (𝑆𝐵𝐴𝑆𝐸), dada em kVA; 

 Tensão base do sistema (𝑉𝐵𝐴𝑆𝐸), dada em kV; 

 Argumento da função FCSP: matriz de dados referente às barras do 

sistema, com adição de cargas e geradores. No instante em que a 

função é solicitada, no AG, é obrigatório utilizar essa matriz como dado 

de entrada;  
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Feito isso, alguns parâmetros importantes são definidos, tais como: 

 Impedância base do sistema (𝑍𝐵𝐴𝑆𝐸), data em Ω; 

 Tolerância de tensão: 𝑒 = 10−5. Este valor é utilizado como critério de 

parada e convergência do algoritmo; 

 Número de barras da rede (𝑛𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠); 

 Número de linhas da rede (𝑛𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠);  

 

Realizadas essas definições, todos os parâmetros são convertidos para o 

Sistema por Unidade (p.u.): potências ativas, potências reativas, resistências e 

reatâncias das linhas. Os valores de tensão são inicializados com o valor de 1,0 p.u., 

ou seja, assumindo-se que todas as barras possuem o módulo de tensão igual ao da 

barra slack (flat start). À medida que o processo iterativo se desenvolve, as variáveis 

de interesse (tensão e ângulo) são atualizadas. 

 

3.2.2. Matriz de conexões das barras 

Para o algoritmo registrar quais são as barras conectadas na rede, e realizar 

os processos de backward e forward, utilizou-se a técnica proposta por (PIMENTEL 

FILHO, 2005): montagem de uma matriz de conexões das barras direta e 

indiretamente conectadas. 

Esta matriz (𝑍_𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐[𝑛𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑛𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠]) é composta por valores binários. Por 

exemplo, se duas barras B1 e B2 estão conectadas, isso significa que o elemento 

correspondente da posição  𝑍_𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐(𝐵1, 𝐵2) é unitário. Contudo, se duas barras não 

estão conectadas, o valor correspondente é zero.  

A Figura 3.2 mostra uma das redes de distribuição de energia elétrica em média 

tensão: sistema de distribuição radial com 10 barras em 23,0 kV.  



31 
 

 
 

Figura 3.2 – Rede de distribuição: 10 barras 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 3.3 mostra a matriz de conexões para a rede da Figura 3.2. Observa-

se que o elemento correspondente da matriz sempre será unitário caso as respectivas 

barras estejam conectadas, caso contrário, deve ser nulo. Como esta matriz é utilizada 

no backward, somente é necessário analisar os elementos que estão acima da 

diagonal principal, pois as potências líquidas das barras à jusante são incrementadas 

na potências-somas das barras a montante. 

 

Figura 3.3 – Matriz de conexões: 10 barras 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

B1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B3   1 1 1 0 0 1 1 1 

B4    1 1 0 0 1 1 1 

B5     1 0 0 0 0 0 

B6      1 1 0 0 0 

B7       1 0 0 0 

B8        1 1 1 

B9         1 1 

B10          1 
Fonte: Elaboração do autor 
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Observa-se que os elementos da diagonal principal são unitários, pois 

considera-se, no backward, que cada barra está conectada com si própria para 

determinação das potências-somas. 

 

3.2.3. Operação backward 

A operação backward é realizada para calcular a potência equivalente para 

cada nó da rede. Esse processo é simplificado através da matriz de conexões: dois 

loops são utilizados para fazer a “varredura” das linhas e colunas desta matriz.  

As somas de potências são incrementadas à medida que o algoritmo se depara 

com os valores unitários na matriz. Caso a condição seja satisfeita, somam-se as 

perdas ativas e reativas nos trechos e o somatório das potências ativas e reativas das 

cargas à jusante, incluindo a potência instalada na própria barra analisada. 

Após o término dos loops anteriormente mencionados, têm-se as potências 

equivalentes para cada barra da rede. Os resultados mostram que, como era de se 

esperar, as potências equivalentes das barras à montante são maiores que as dos 

nós à jusante. Concluída a etapa do backward na respectiva iteração, o FCSP executa 

o trecho relativo à operação forward – conforme descrito na subseção 3.2.4. 

 

3.2.4. Operação forward 

A operação forward é realizada para calcular os valores de tensão para todos 

os nós da rede. Iniciando o procedimento na barra slack em direção à última barra do 

alimentador, é utilizada a Equação (2.11) para se calcular o valor do módulo da tensão. 

O valor da fase, por sua vez, é calculado segundo a Equação (2.12). Ambas equações 

dependem dos valores atualizados das potências equivalentes das barras, obtidos na 

operação backward. 

A Equação (2.11) possui 4 soluções possíveis, contudo, para o valor do módulo 

da tensão, se considera somente uma como factível: aquela que for real e positiva. 

Dessa forma, os eventuais valores negativos e/ou com partes imaginárias devem ser 

desprezados nesta etapa. 
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3.2.5. Cálculo das perdas 

As perdas ativas e reativas dos trechos, nos processos iterativos, são 

calculadas segundo as Equações (2.13) e (2.14), respectivamente. Esta etapa é 

realizada após o backward e forward pelo fato de que essas equações dependem dos 

valores atualizados de tensão e potências ativas e reativas.  

Como se deseja obter os valores das perdas técnicas à jusante de cada barra, 

o processo é realizado de trás para frente, ou seja, da última barra do sistema em 

direção à barra slack. 

 

3.2.6. Teste de convergência 

Para este código, optou-se pelo teste de convergência de tensão. Caso o 

módulo da diferença entre os valores de tensão de duas iterações sucessivas for 

menor que a tolerância, 𝑒 = 10−5 p.u., considera-se que o algoritmo convergiu. Caso 

contrário, o processo continua. Todavia, se a quantidade máxima de iterações for 

atingida (contador = 100), o código é interrompido e uma mensagem de erro é 

impressa na tela: “Erro: o fluxo de carga não convergiu!”. Em geral, observa-se que o 

algoritmo converge em 3 ou 4 iterações. 

   

3.3. Algoritmo genético 

Esta seção é dedicada ao detalhamento da implementação do AG, pois é o 

método utilizado para otimização da função objetivo escolhida e determina os valores 

ótimos das variáveis de controle (potências injetadas pelos geradores e localização 

das cargas). Porém, para o eficiente funcionamento, alguns métodos e parâmetros 

devem ser ajustados apropriadamente, como, por exemplo: quantidade de gerações, 

criação de populações, método de seleção por roleta, cruzamento de indivíduos, 

mutação e fitness da população. 

 

 



34 

3.3.1. Quantidade de gerações 

O Algoritmo Genético, apesar de muito eficiente, não garante que seja 

encontrado o mínimo global da função, porém, normalmente, obtém valores bem 

próximos deste. Assim, escolheu-se, como critério de parada, o número máximo de 

gerações. Este valor é definido empiricamente, de forma que este número seja 

adequado para que a população sofra um processo de evolução, porém não seja 

demasiadamente elevado de modo que o processo se torne demorado. 

O valor adotado para a quantidade de gerações não deve ser o mesmo para 

todos os sistemas, ou seja: para redes maiores, deve-se admitir uma maior quantidade 

de iterações para convergência; enquanto que, para redes menores, a convergência 

é obtida mais rapidamente, exigindo uma menor quantidade de gerações. 

A quantidade de gerações (𝑛𝐺𝑒𝑟𝑎𝑐𝑜𝑒𝑠) foi definida, após testes e simulações, 

como sendo 35% da quantidade de barras da rede – visto que este valor, nos casos 

simulados, se mostrou adequado. Apesar disso, esta variável está limitada à 20 e 50 

gerações como limites inferior e superior, respectivamente. Independentemente da 

quantidade de barras da rede de distribuição, as simulações mostram que não há 

vantagens significativas em “evoluir” a população por mais de 50 gerações. 

 

3.3.2. População inicial 

O tamanho da população inicial é diretamente relacionado à eficiência do 

algoritmo genético, em termos de convergência, tempo de processamento e qualidade 

da solução. Quanto maior a quantidade de indivíduos, o espaço de busca é explorado 

de forma mais eficaz. Entretanto, à medida em que este valor é aumentado, também 

é demandado um maior esforço computacional. Logo, é necessário dimensionar a 

população inicial de forma que os resultados obtidos estejam próximos do valor ótimo, 

porém em um tempo de processamento apropriado. 

Dessa forma, após realização de testes e simulações, adotou-se que a 

quantidade de indivíduos da população (𝑇𝑝) deve ser dimensionada com valor igual à 

quantidade de barras do sistema. Apesar disso, as simulações mostram que é 
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razoável delimitar o tamanho da população com limites inferior e superior de 20 e 80 

indivíduos, respectivamente. 

 

3.3.2.1. O indivíduo 

O indivíduo é, normalmente, o componente mais importante do Algoritmo 

Genético, pois contém as informações dos parâmetros que devem ser otimizados e, 

ao término do processo, indica o ponto ótimo. Para este trabalho, este é composto 

conforme representado na Figura 3.4: as n primeiras posições contêm os dados 

referentes às potências dos n geradores e as m posições seguintes representam as 

barras para conexão das m cargas. 

 

Figura 3.4 – Indivíduo do AG

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.3.2.2. Criação da população inicial 

No algoritmo, a população inicial é escolhida aleatoriamente e representada por 

uma matriz, cuja quantidade de linhas é igual ao número de indivíduos, e a quantidade 

de colunas é igual ao somatório das quantidades de geradores e cargas a serem 

determinadas (Figura 3.4).  

As potências dos geradores são inicializadas com um valor aleatório entre zero 

e as suas respectivas potências nominais. As barras de conexão das cargas, 

similarmente, são selecionadas aleatoriamente dentre todo o conjunto de barras da 

rede, excluindo-se a barra slack. A Figura 3.5 exemplifica uma matriz de população 

inicial de uma rede composta por 10 barras, com a conexão de três geradores e três 

cargas. 
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Figura 3.5 – Exemplo de população inicial

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.3.3. Seleção por roleta 

 

A roleta é utilizada para selecionar os indivíduos da população para um 

possível cruzamento, sendo modelada de forma que os mais aptos tenham uma 

possibilidade maior de serem escolhidos. Assim, a probabilidade de um indivíduo ser 

selecionado depende de sua aptidão, ou seja, quanto maior seu valor de fitness, maior 

a probabilidade de ser escolhido.  

Para geração de um “filho”, é necessário “girar” a roleta duas vezes, 

escolhendo os dois “pais”. Esta, por sua vez, é executada um número de vezes igual 

ao número de indivíduos, para criar uma população de “filhos” com o mesmo tamanho 

da população anterior, onde cada par de “pais” gera dois “filhos”. 

A Figura 2.8 resume como o algoritmo da seleção por roleta deve ser 

programado. O “giro” da roleta é implementado mediante utilização da função aleatória 

rand( ), a qual fornece um valor no intervalo compreendido entre zero e um. 

 

3.3.4. Crossover 

O cruzamento, ou crossover, é um operador genético que pode, ou não, ocorrer 

entre dois indivíduos de uma mesma população, mediante aplicação de uma taxa de 

crossover pré-definida, após seleção do algoritmo da roleta. Assim, é definida a taxa 

de crossover que representa a probabilidade de haver cruzamento entre o par. As 

simulações computacionais mostram que, em geral, a taxa de 80% apresenta bons 

resultados para a convergência do AG e garante uma adequada diversidade à 

população. 
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Após seleção para cruzamento pelo método da roleta, os dois indivíduos não 

necessariamente sofrem um crossover.  É aplicada uma probabilidade de cruzamento 

que, se estabelecida, fará com que os “pais” gerem os “filhos” com parte de suas 

características genéticas. Contudo, caso a taxa de crossover não seja atendida, após 

utilização da função aleatória rand( ), o cruzamento não ocorrerá e os indivíduos 

“filhos” serão cópias idênticas dos “pais”. 

A Tabela 3.1 resume a condição de ocorrência, ou não, do crossover. Dado o 

parâmetro aleatório 𝜇, compreendido entre 0,0 e 1,0, se o valor gerado for menor que 

0,8, a condição de cruzamento é estabelecida. Contudo, se estiver entre 0,8 e 1,0, 

não há crossover e os filhos são cópias idênticas dos pais. 

 

Tabela 3.1 – Condição para realização de crossover 

Valor aleatório µ [0-1] Cruzamento Filhos 

0 ≤ 𝜇 ≤ 0,8  Sim Resultados do crossover 

0,8 < 𝜇 ≤ 1,0 Não 
Filhos são cópias 
idênticas dos pais 

   

Fonte: Elaboração do autor 

 

Caso a condição de cruzamento seja estabelecida, é realizada a operação do 

Blend Crossover entre as partes dos indivíduos relativas às potências dos geradores 

(conforme detalhado no item 3.3.4.1). Nas partes referentes às barras de conexão das 

cargas, é gerado um ponto de corte aleatório para realização do cruzamento 

convencional (conforme detalhado no item 3.3.4.2).  

A Figura 3.6, representada a seguir, exemplifica uma situação de escolha do 

ponto de crossover, considerando-se o indivíduo composto por 4 geradores e 4 

cargas. As potências dos quatro geradores são representadas pelos componentes 

PG1, PG2, PG3 e PG4, onde PG é a abreviação de Potência do Gerador. As quatro 

Barras de Cargas, BC, são representadas pelos componentes BC1, BC2, BC3 e BC4. 
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Figura 3.6 – Ponto de cruzamento 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

3.3.4.1. Crossover – potências dos geradores 

A potências dos geradores dos indivíduos filhos são calculadas mediante uma 

operação entre as potências dos indivíduos pais: Blend Crossover (BLX-α) proposto 

por (ESHELMAN & SHAFFER, 1993). 

O trabalho de (ESHELMAN & SHAFFER, 1993) mostra que dados dois 

cromossomos 𝑃1 e 𝑃2, é produzido um cromossomo 𝐶 da seguinte forma: 

𝐶 = 𝑃1 + 𝛽(𝑃2 − 𝑃1)        (3.1) 

Onde: 

𝛽~ ⋃(−𝛼, 1 + 𝛼)        (3.2) 

Onde U representa uma distribuição uniforme. Adotando-se 𝛼 = 0,5, tem-se 

que 𝛽~ ⋃(−0,5 ;  1,5). Logo, para todo crossover, é gerado um valor de 𝛽 aleatório 

dentro deste intervalo. 

Visando aumento da diversidade da população, optou-se por utilizar valores 

diferentes e aleatórios de 𝛽 para cada crossover dos pares de potências dos 

indivíduos selecionados. 

Aplicando (3.1) e (3.2) ao problema proposto neste trabalho, tem-se as 

seguintes correspondências: 
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𝛽: distribuição uniforme 

𝛼: parâmetro com valor igual a 0,25 ou 0,5 

𝑃1: valor de potência ativa do indivíduo Pai-1 

𝑃2: valor de potência ativa do indivíduo Pai-2 

𝐶1: valor de potência ativa do indivíduo Filho-1 

𝐶2: valor de potência ativa do indivíduo Filho-2 

 

3.3.4.2. Crossover – barras de conexões das cargas 

A Figura 3.7 exemplifica o crossover de dois indivíduos (pais), gerando dois 

indivíduos (filhos). Observa-se que a parte do cromossomo dos filhos referentes às 

potências dos geradores são valores contínuos e foram obtidos mediante aplicação 

da Equação (3.1). Já as partes relativas às barras de conexão das cargas, por serem 

valores discretos, foram obtidas mediante aplicação do crossover de 1 ponto. 

A operação do crossover deve ser realizada entre as partes equivalentes de 

cada indivíduo, ou seja, as informações relativas às potências de um indivíduo só 

devem ser cruzadas com as potências do outro indivíduo. Similarmente, os dados 

relativos às barras de conexão contidas em um indivíduo só devem ser combinados 

com os dados das barras do outro indivíduo.  

 

Figura 3.7 – Exemplo de crossover com 4 geradores e 4 cargas

 

Fonte: Elaboração do autor 
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3.3.5. Mutação 

Para aumentar a diversidade da população, de forma que o espaço de busca 

seja explorado de maneira mais eficiente, o algoritmo prevê a criação de indivíduos 

mutantes. Ou seja, a cada geração, aplicando-se uma taxa de mutação especificada, 

algumas características de um grupo de indivíduos são modificadas aleatoriamente, 

surgindo indivíduos mutantes de forma que o algoritmo tenha condições de explorar 

novos espaços, até então inalcançados. 

Na mutação, é realizado um processo iterativo de forma que todos os 

componentes de todos os indivíduos sejam analisados. Para cada parte do indivíduo, 

é utilizada uma função aleatória (randômica) para verificar a existência da mutação. 

Caso o valor obtido seja menor que a taxa de mutação, 1%, essa característica do 

indivíduo deve ser alterada de forma aleatória. 

Caso a mutação ocorra na parte relativa às potências dos geradores, tal 

potência deve ser substituída por outro valor aleatório – compreendido entre zero e a 

potência nominal do equipamento. Por outro lado, caso exista mutação em uma barra 

de carga da rede, esta deve ser alterada por outra, aleatoriamente. 

A Figura 3.8 exemplifica a mutação em um indivíduo: tanto na potência do 

gerador, quanto na barra de carga. Observa-se que há mutação na potência do 

segundo gerador, alterando o valor de 214,7 kW para 574,9 kW. Além disso, há 

modificação na barra de conexão da última carga, tendo seu valor alterado de 20 para 

3. 

 

Figura 3.8 – Exemplo de mutação

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Como cada componente do indivíduo é testado independentemente no 

processo de mutação, é possível que haja indivíduos que não tenham suas 

características alteradas, enquanto que outros tenham várias partes modificadas. 

Porém, dado que a taxa de mutação é relativamente baixa, observa-se que, 

normalmente, no máximo dois componentes de um indivíduo têm seus valores 

modificados. 

 

3.3.6. Fitness 

Como os indivíduos são selecionados de forma proporcional à aptidão, é 

necessário utilizar a função do fluxo de carga para cada um deles, de forma que os 

valores de fitness se sejam fornecidos ao AG.  

Após definidas as injeções ótimas de potência e as barras para conexão das 

cargas, executa-se um fluxo de carga para cada indivíduo, considerando as suas 

características de gerações e cargas. Este valor, por sua vez, é fornecido ao algoritmo 

genético para continuidade do processamento e obtenção dos resultados. 

 

3.3.7. Atualização da população 

Após a seleção, crossover e mutação, há a atualização da população. Nesta 

etapa, a população dos indivíduos pais é descartada e o algoritmo processa, a partir 

de então, o novo conjunto de indivíduos: representado pelos filhos. Contudo, o melhor 

indivíduo de cada geração é armazenado na memória do programa, para avaliação 

ao término do Algoritmo Genético. 

O vetor contendo os melhores indivíduos de cada geração possui tamanho 

igual ao número de gerações informado pelo usuário. Após finalização do processo 

evolucionário, é escolhido o melhor indivíduo dentre os armazenados.  

Essa estratégia é adotada pelo fato de que a característica do elitismo, 

conservação dos melhores indivíduos na passagem de uma geração para outra, não 

foi utilizada no desenvolvimento do AG, logo existe a possibilidade de que o melhor 

indivíduo seja descartado ou sofra mutação no decorrer das gerações. 
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3.4. Conclusões do capítulo 

Este capítulo detalhou como cada parte do software foi desenvolvida e como 

os algoritmos foram aplicados. Os fluxogramas resumem, de forma simplificada, os 

algoritmos utilizados durante as etapas de programação nas linguagens Scilab e C++. 

O Capítulo 4 mostra os detalhamentos e formatações das entradas e saídas de 

dados do programa, para que a execução seja desenvolvida de maneira adequada. 

Além disso, são mostrados dados oriundos de simulações realizadas, tais como: 

tabelas, gráficos e relatórios de saída do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

INTERFACE DO SOFTWARE E DADOS DE ENTRADA/SAÍDA 

 

Para execução do algoritmo (software), é necessário que os dados relativos ao 

sistema e ao processo de otimização sejam informados para que, após o 

processamento, os resultados sejam disponibilizados ao usuário. Este capítulo aborda 

como os dados devem ser inseridos na interface do software e como os resultados da 

simulação são apresentados ao usuário. 

Os dados de entrada podem ser divididos em duas categorias: a primeira se 

refere aos dados do sistema a ser otimizado, como, por exemplo, as potências 

consumidas e/ou geradas em cada barra, os dados das impedâncias das linhas e 

dados de transformadores. Com base nessas informações, é possível executar um 

cálculo de fluxo de carga para que o sistema possa ser avaliado. Neste trabalho, estas 

informações são chamadas de dados estáticos, visto que são dados fixos e 

característicos da rede de distribuição. 

A segunda categoria, chamada de dados dinâmicos, é referente aos 

parâmetros de otimização que são escolhidos pelo operador de acordo com sua 

conveniência. Por exemplo, poderá escolher o número de geradores, cuja injeção de 

potência deve ser otimizada, e/ou também poderá escolher o número de cargas a 

serem instaladas ao longo da rede de distribuição. Além disso, parâmetros como taxa 

de mutação, taxa de crossover ou número de gerações, que impactam na 

convergência do método e qualidade da solução, também podem ser alterados. 

 

4.1. Redes de distribuição simuladas 

Para realização das simulações, foram utilizadas redes reais de distribuição de 

energia elétrica, conforme representadas nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Os dados 

relativos aos trechos e cargas estão descritos nos Anexos A, B, C e D, 

respectivamente. 
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4.1.1. Rede de distribuição com 10 barras 

A rede de distribuição da Figura 4.1 possui tensão de 23 kV, com 10 barras de 

carga e sem derivações ao longo do alimentador principal. Segundo as informações 

contidas no Anexo A, este sistema possui uma potência instalada de 12,368 MW. 

 

Figura 4.1 – Rede de distribuição com 10 barras

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.1.2. Rede de distribuição com 22 barras 

A rede de distribuição da Figura 4.2 possui tensão de 13,8 kV, com 22 barras 

de carga e com derivações no alimentador principal. Segundo as informações contidas 

no Anexo B, este sistema possui uma potência instalada de 1,917 MW. 

 

Figura 4.2 – Rede de distribuição com 22 barras

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.1.3. Rede de distribuição com 34 barras 

A rede de distribuição da Figura 4.3 possui tensão de 11 kV, com 34 barras de 

carga e com derivações ao longo do alimentador principal. Segundo as informações 

contidas no Anexo C, este sistema possui uma potência instalada de 4,637 MW. 

 

Figura 4.3 – Rede de distribuição com 34 barras

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.1.4. Rede de distribuição com 70 barras 

A rede de distribuição da Figura 4.4 possui tensão de 12,66 kV, com 70 barras 

de carga e com derivações ao longo do alimentador principal. Segundo as 

informações contidas no Anexo D, este sistema possui uma potência instalada de 

3,802 MW. 
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Figura 4.4 – Rede de distribuição com 70 barras

Fonte: Elaboração do autor 

 

Com a utilização das redes com 10, 22, 34 e 70 barras, procura-se mostrar a 

versatilidade do algoritmo para simulação de diferentes sistemas, desde as redes 

menores até as mais ramificadas. 

 

4.2. Dados de entrada estáticos 

Os dados estáticos são responsáveis por caracterizar a topologia da rede em 

estudo, informando os dados de barras e linhas. Estes foram chamados de estáticos 

pelo fato de que não se modificam ao longo do processo de otimização, ou seja, 

servem como base para o processamento das informações. 

Para informar esses dados ao programa, devem ser preenchidos dois arquivos 

de texto no padrão ASC II e extensão .txt. Nestes, os dados das barras e linhas são 

dispostos apropriadamente de modo que o programa consiga interpretá-los. 
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4.2.1. O arquivo “dados_barras.txt” 

Os dados das barras são responsáveis por informar as potências ativas e 

reativas líquidas consumidas, ou geradas, em cada barra. Na convenção adotada no 

programa, as cargas devem ter seus valores positivos, enquanto que as gerações, 

negativos. Para esse estudo, considerou-se sempre a carga máxima de cada barra, 

ou seja, 100% da demanda; porém, para o estudo de outros níveis de carregamento, 

pode-se aplicar outros fatores de demanda sobre as cargas, de modo a representar o 

carregamento desejável.  

Os dados devem estar agrupados em formato de matriz com três colunas e 

quantidade de linhas igual a quantidade de barras da rede. A primeira coluna 

representa o número da barra da rede; a segunda contém o valor da potência ativa 

consumida na respectiva barra, em kW; e a terceira coluna armazena o valor da 

potência reativa consumida na barra correspondente, em kVAr. Neste trabalho, as 

cargas da SE não foram representadas pelo fato destas não interferirem no processo. 

Porém, caso necessário, é possível inseri-las no arquivo “dados_barras.txt”. 

Como pode-se observar na Figura 4.5, a numeração das barras no arquivo 

deve ser feita de maneira ordenada, ou seja, iniciando-se na barra slack e finalizando 

no último nó do alimentador. Observa-se também que foi utilizado o operador “ponto”, 

não a “vírgula”, para separar as casas decimais: isto ocorre devido à uma limitação da 

linguagem que considera o padrão americano de numeração. 

Figura 4.5– Entrada de dados: arquivo “dados_barras.txt”

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.2.2. O arquivo “dados_linhas.txt” 

Os dados de linhas têm como função informar ao algoritmo a disposição das 

barras ao longo da rede, representando as conexões, impedâncias (resistência e 

reatância) de cada trecho e admitâncias shunt. 

Os dados devem estar agrupados em formato de matriz com cinco colunas e 

quantidade de linhas igual à quantidade de trechos da rede de distribuição. A primeira 

coluna representa o número da barra de origem, ou seja, onde o início do cabo está 

conectado; a segunda, por sua vez, traz a informação do número da barra de destino, 

ou seja, até que ponto o cabo irá sem derivações durante o percurso. A terceira coluna 

contém o valor da resistência equivalente do cabo para o respectivo trecho; a quarta 

coluna, a reatância equivalente do cabo para o mesmo trecho em análise; e a última 

coluna, por sua vez, armazena o valor da admitância shunt do respectivo trecho. 

As Figuras 4.5 e 4.6 mostram os arquivos correspondentes a uma das redes 

utilizadas durante as simulações: sistema da Figura 4.1, que contém 10 barras e 9 

linhas. 

Figura 4.6 – Entrada de dados: arquivo “dados_linhas.txt” 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3. Dados de entrada dinâmicos 

Os dados de entrada dinâmicos são escolhidos pelo operador de acordo com 

sua conveniência e devem ser inseridos no programa durante a execução deste, no 
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instante em que forem solicitados através da interface. Neste trabalho, estes dados 

compreendem as informações listadas a seguir: 

 Quantidade de geradores, cuja injeção de potência deve ser otimizada; 

 Barras para conexão dos geradores; 

 Potências nominais (kW) das unidades geradoras; 

 Quantidade de cargas novas que pretendem se conectar à rede; 

 Potências ativas (kW) e reativas (kVAr) das cargas, cujas localizações 

serão otimizadas;  

 

4.3.1. Quantidade de geradores para conexão 

Para o desenvolvimento do algoritmo, considerou-se que as barras para 

conexão dos geradores já estão definidas, de forma ótima ou não. Assim, dispondo 

das potências nominais das unidades geradoras, é necessário informar ao programa 

a quantidade dos geradores. Dessa forma, a função do algoritmo é otimizar a injeção 

de potência do gerador na respectiva barra de conexão, de forma a flexibilizar as 

conexões ótimas das cargas ao longo da rede de distribuição. A Figura 4.7 exemplifica 

a inserção de 3 geradores na rede de distribuição com 22 barras. 

 

Figura 4.7 – Entrada de dados: quantidade de geradores

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.3.2. Potências nominais (kW) dos geradores 

O programa determina, através da otimização do Algoritmo Genético, as 

potências ótimas a serem injetadas em cada barra. Contudo, considerando os 

geradores previamente definidos, é preciso informar ao algoritmo a potência nominal 

de cada equipamento. Essas informações são necessárias pelo fato de que, como 

mostrado no capítulo 5, geralmente, a contribuição ótima de potência de cada gerador 

não é o seu valor nominal, ou seja, geração a plena carga. 

A Figura 4.8 ilustra a continuidade do exemplo de aplicação para a rede com 

22 barras, considerando-se a existência de três unidades geradoras conectadas nas 

barras 3, 15 e 9 da rede. Esses geradores possuem potências nominais de 600 kW, 

1200 kW e 750 kW, respectivamente. 

 

Figura 4.8 – Entrada de dados: potências nominais dos geradores 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3.3. Barras para conexão dos geradores 

Como as barras de conexão dos geradores são definidas por um processo 

prévio de otimização, ou sem nenhum critério de otimalidade, é preciso que essas 

informações sejam fornecidas no algoritmo. Os pontos de conexões dos geradores 

são fixos, sendo otimizada somente a injeção de potência ativa nas barras. 
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Figura 4.9 – Entrada de dados: barras para conexão de geradores 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3.4. Quantidade de cargas 

Se existir a necessidade de conexão de novas cargas na rede, como, por 

exemplo, uma indústria que necessite ser atendida em média tensão, a quantidade é 

um parâmetro que deve ser informado ao algoritmo através da interface ilustrada na 

Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Entrada de dados: quantidade de cargas 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Dessa forma, considerando-se a inserção de três novas cargas ao sistema, 

este valor deve ser inserido como representado na Figura 4.10. Caso não haja a 

necessidade de conexão de novas cargas, o algoritmo não solicitará informações 

adicionais ao usuário. 

 

4.3.5. Potências ativas (kW) das cargas 

Considerando-se a inserção de três novas cargas, de médio ou grande porte, 

é preciso informar ao algoritmo as potências ativas. Como foi desenvolvido para 

simular o sistema em um único ponto de operação, considera-se uma demanda de 

100% da carga instalada na rede, ou seja, o valor máximo. 

A Figura 4.11 exemplifica a inserção dos valores de potências ativas para as 

três cargas que devem ser conectadas ao sistema: 125 kW, 285 kW e 184 kW. 

Geralmente, as concessionárias de energia elétrica estipulam que, a partir de 75 kW, 

a instalação já deve ser atendida em tensão primária de distribuição, como, por 

exemplo, 13800 V. Assim, conclui-se que esses valores de consumo são razoáveis 

para simulação do algoritmo, representando uma situação prática de possível 

ocorrência. 

 

Figura 4.11 – Entrada de dados: potências ativas das cargas 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.3.6. Potências reativas (kVAr) das cargas 

Além de informar os valores de potência ativa, também torna-se necessário 

inserir os valores de potências reativas de cada carga, em kVAr. A Figura 4.12 

exemplifica a inserção dos valores de potências reativas de 30 kVAr, 90 kVAr e 65 

kVAr para as cargas 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

Figura 4.12 – Entrada de dados: potências reativas das cargas 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3.7. Configurações avançadas 

As configurações avançadas contêm parâmetros intrínsecos de funcionamento 

do Algoritmo Genético que podem ser manipulados pelo usuário. Buscando melhorias 

nos resultados obtidos, podem ser alterados os valores da taxa de crossover, taxa de 

mutação e quantidade de gerações para convergência. 

Caso o usuário não deseje entrar nas configurações avançadas, o programa 

utilizará os valores default para essas variáveis, conforme detalhados nos itens 3.3.1, 

3.3.4 e 3.3.5 do Capítulo 3.  

Conforme representado na Figura 4.13, o usuário deve digitar o string “SIM” 

caso deseje manipular estes parâmetros. Caso contrário, deve digitar o string “NAO” 

para que o algoritmo seja executado no modo default.  
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Figura 4.13 – Entrada de dados: configurações avançadas

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 4.14 representa a entrada dos parâmetros: taxa de crossover, taxa de 

mutação e quantidade de gerações (critério de parada do AG). Como as duas 

primeiras taxas são valores percentuais, devem ser inseridas dentro do intervalo 

compreendido entre zero e um. A quantidade de gerações, por sua vez, está 

diretamente ligada ao tempo de processamento do algoritmo: quanto maior o valor, 

maior o tempo para obtenção de uma solução ótima. 

. 

Figura 4.14 – Entrada de dados: número de gerações, taxas de crossover e mutação

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.4. Dados de saída  

 

Os dados de saída compreendem as informações que o programa fornece ao 

usuário após o término do processamento. Os tópicos a seguir detalham como estes 

dados são disponibilizados, e como devem ser interpretados. 

 

4.4.1. Relatório da simulação 

Após processamento dos algoritmos, o programa computacional disponibiliza 

para o usuário um relatório de saída com as informações da simulação realizada. 

Neste, estão contidas as informações ilustradas nas Figuras 4.15 e 4.16. 

  

Figura 4.15 – Saída de dados: relatório típico (parte I)

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 4.16 – Saída de dados: relatório típico (parte II) 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

Como exemplo, para o caso específico da rede de 22 barras com três 

geradores e três cargas conectadas, o relatório de simulação, apresentado nas 

Figuras 4.15 e 4.16, mostra que, após realizadas as conexões, houve uma redução 

de perdas técnicas de 50,7%.  
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Além disso, a corrente injetada pela barra slack teve um decréscimo de 175,6 

A para 121,7 A, evidenciando uma das principais características da GD: diminuição 

do carregamento das redes. As outras informações fornecidas para usuário dizem 

respeito às injeções ótimas de potência e barras para conexão das cargas. 

 

4.4.2. Dados do sistema 

No relatório de saída, Figuras 4.15 e 4.16, são mostrados alguns dados gerais 

do sistema, de modo que o operador os visualize, e possa identificar, algum erro nos 

dados de entrada. Os dados disponibilizados do sistema são: 

 Quantidade de barras do sistema: 22 barras. 

 Quantidade de linhas da rede: 21 linhas. 

 Potência base do sistema: 1000 kVA. 

 Tensão base do sistema: 13,8 kV. 

 Impedância base do sistema: 190,44 Ω. 

 

4.4.3. Perdas técnicas da rede 

As perdas técnicas representam um dos parâmetros mais significativos dos 

resultados: haja vista que mostram os valores das perdas por efeito Joule, antes e 

após conexões de geradores e cargas. Avaliando este parâmetro, é possível 

identificar quais são as melhores barras para conexão das cargas e que injeção de 

potência deve ser autorizada. 

Quanto menores as perdas técnicas, portanto, melhor a solução. O percentual 

de redução de perdas também é outro parâmetro informado ao usuário, sendo que 

representa a razão entre as perdas com e sem geradores e cargas. Assim, quanto 

maior o percentual de redução das perdas, mais eficiente se tornam as conexões. 

Para a situação exemplificada nas Figuras 4.15 e 4.16, a simulação resultou 

em uma redução de 50,7% das perdas técnicas do sistema, após conexões dos 

geradores e cargas às barras. 
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4.4.4. Corrente injetada pela barra slack 

No passado, quando o conceito de geração distribuída era incomum, toda a 

potência consumida nos alimentadores era fornecida somente pela subestação. 

Porém, com a inserção de geradores ao longo do sistema (geração distribuída), parte 

da potência passa a ser suprida localmente, ocasionando diminuição do carregamento 

das linhas: resultando em diminuição das perdas e melhoria do perfil de tensão. 

Por sua natureza, a GD é conectada à rede de forma descentralizada, ou seja, 

ao longo dos alimentadores e mais próximos às cargas. Assim, observa-se que, ao se 

conectar geradores ao longo do sistema de distribuição, parte da potência fornecida 

pela fonte principal passa a ser suprida por fontes alternativas. Isso resulta, dentre 

outras vantagens, em minimização das perdas técnicas e carregamento dos 

alimentadores. Entretanto, este fato não diminui a importância da fonte principal pois, 

pelo fato da GD ter natureza intermitente, a fonte principal deve garantir a demanda 

nestes períodos. 

Desta forma, nos resultados do algoritmo, a corrente elétrica na saída da barra 

slack deve ser informada, de modo que as análises técnicas e econômicas possam 

ser consideradas para instalação das unidades geradoras. No caso específico da 

simulação do sistema descrito nas Figuras 4.15 e 4.16, houve uma redução de 30,68% 

no valor da corrente demandada pela fonte principal, devido à presença da GD. 

 

4.4.5. Especificações das unidades geradoras 

As barras de conexões dos geradores são dados de entrada, contudo o 

algoritmo calcula qual o valor ótimo de injeção de potência na barra, por parte do 

gerador – visando minimização das perdas técnicas e aumento da eficiência do 

sistema. 

No caso das unidades geradoras, considerando-se fator de potência unitário, 

os dados de entrada devem conter os valores de potências máximas na qual poderão 

operar. Entretanto, como o objetivo é minimizar as perdas, o algoritmo pode calcular, 

como solução ótima, um valor de potência injetada inferior à potência nominal do 

equipamento. 
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Os resultados mostrados na Figura 4.16 exemplificam este fato. No caso do 

gerador 1, conectado à barra 3, fornecerá apenas 81% da sua capacidade máxima. O 

gerador 2, conectado na barra 15, fornece 98% e o gerador 3, barra 9, gera somente 

22% da sua potência nominal. Assim, observa-se que a geração da potência nominal 

do equipamento não garante que a rede estará no seu ponto ótimo de operação. 

 

4.4.6. Especificações das cargas 

Com relação às novas cargas que deverão ser conectadas ao sistema, é 

necessário informar os valores das potências ativa e reativa destas. O processo 

determina a localização ótima de cada uma das cargas, de modo que haja um valor 

mínimo de perdas totais. Após conexão ótima dos geradores e cargas, a queda de 

tensão ao longo do alimentador tende a diminuir, representando uma significativa 

vantagem para o consumidor, em termos de qualidade de energia elétrica. 

A localização das cargas, normalmente, não é um ponto determinado pela 

concessionária. Porém, a nível de operação, esta poderá modificar o ponto de 

conexão através da construção de linhas, se houver viabilidade. Também é possível 

fazer um estudo para o planejamento, determinando as melhores áreas para conexão 

de novas cargas. 

Para o caso exemplificado, a Figura 4.16 mostra que os pontos ótimos para 

conexão das cargas 1, 2 e 3 são as barras 21, 3 e 2, respectivamente. Além disso, 

são disponibilizados ao usuário os valores das potências ativa, reativa e fator de 

potência de cada ponto de consumo. 

 

4.4.7. Ponto de operação do sistema 

Também são disponibilizados ao usuário os dados referentes ao ponto de 

operação do sistema, após realização das conexões de geradores e novas cargas. 

Analisando a Figura 4.16, é possível observar que, para cada barra da rede, são 

descritos os valores da tensão (kV), corrente (A) e fator de potência. 
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Caso haja fluxo reverso de potência, nas barras próximas à geração 

descentralizada, observa-se que o valor da corrente elétrica é negativo (haja vista que 

convencionou-se a injeção de potência como sendo negativa; e o consumo, positivo). 

 

4.5. Conclusões do capítulo 

Este capítulo detalhou os itens que compõem a interface do software Optimal-

GeDist, ou seja, como os dados de entrada devem estar formatados – de maneira que 

os algoritmos os processem de forma adequada e gerem resultados satisfatórios. 

Além disso, foi apresentada a interface de saída, contendo os resultados das 

simulações e como devem ser analisados. 

O próximo capítulo mostra todos os resultados obtidos para as simulações das 

redes apresentadas ao longo do capítulo 4: sistemas com 10, 22, 34 e 70 barras. São 

mostrados gráficos e tabelas de forma a detalhar as simulações, antes e após 

conexões de geradores e carga ao sistema de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

Com o objetivo de testar o algoritmo proposto, foram simulados quatro sistemas 

de distribuição com 10, 22, 34 e 70 barras, todos baseados em redes reais, porém 

com modificações para utilização do algoritmo. Nos testes, foram simuladas as 

entradas de novas cargas e a determinação das potências ótimas para as gerações 

existentes. Para verificar a eficiência do método, foram comparados os resultados do 

caso base com os do caso ótimo. 

 

5.1. Conexão de 3 geradores e 3 cargas na rede 

O algoritmo propõe determinar os melhores pontos de conexão para as cargas 

e os valores ótimos da potência de geração para os equipamentos em operação, ou 

pré-determinados para fins de planejamento. Para realização das simulações, 

escolheu-se o número de três cargas a serem alocadas e a otimização das potências 

de três geradores. 

A determinação das potências das cargas a serem alocadas foi feita com base 

nas três maiores cargas do sistema original, tomando estes valores para realização 

da simulação. Em uma situação prática de instalação, por exemplo, de postos de 

carregamento de veículos elétricos, é importante identificar a localização ótima da 

conexão ao longo do sistema, evitando-se gastos desnecessários com reforma na 

rede elétrica – visto que se trata de uma carga intermitente significativa. 

Com relação aos geradores, as localizações foram determinadas previamente 

por um algoritmo de otimização baseado em metaheurísticas. Já as potências 

nominais dos equipamentos foram determinadas com base em valores comerciais de 

turbinas eólicas, de gás natural, placas solares, dentre outras fontes alternativas de 

geração de energia elétrica. 
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5.1.1. Rede de distribuição com 10 barras 

Nesta simulação, considerou-se a existência de três geradores e a conexão de 

três novas cargas com as características descritas na Tabela 5.1. Além disso, foram 

utilizados os valores de 80% para a taxa de crossover, 1% para a taxa de mutação e 

20 gerações como critério de parada do Algoritmo Genético. 

 

Tabela 5.1 – Dados de entrada: rede 10 barras 

Dados da rede 
Potência base 1 MVA 

Tensão base 23 kV 

Dados dos geradores 

Gerador 1 
Barra  3 

Pn 3.200,0 kW 

Gerador 2 
Barra  6 

Pn 5.500,0 kW 

Gerador 3 
Barra  9 

Pn 4.000,0 kW 

Dados das cargas 

Carga 1 
P 1.840,0 kW 

Q 460,0 kVAr 

Carga 2 
P 1.790,0 kW 

Q 446,0 kVAr 

Carga 3 
P 1.640,0 kW 

Q 200,0 kVAr 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A Tabela 5.2 mostra os principais resultados da simulação, como as potências 

dos geradores e os pontos de conexão das cargas. Para fins comparativos, também 

são disponibilizados os resultados do funcionamento do sistema, antes e após o 

processo de otimização. 

Analisando essa tabela, nota-se uma redução significativa da corrente 

fornecida pela barra slack (37,44%), evidenciando uma das principais vantagens do 

uso da geração distribuída: redução do carregamento dos alimentadores. Além disso, 

outra vantagem a ser observada é a redução considerável das perdas da rede 

(86,19%). 
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Tabela 5.2 – Dados de saída: rede 10 barras 

Corrente elétrica na barra slack 

Caso base Caso ótimo Redução 

615,25 A 384,87 A 37,44% 

    
Perdas técnicas nos condutores 

Caso base Caso ótimo Redução 

783,77 kW 108,28 kW 86,19% 

    
Especificações dos geradores 

Barra Potência nominal Potência injetada Utilização 

    

3 3.200,0 kW 3.200,0 kW 100,0% 

6 5.500,0 kW 4.505,4 kW 81,9% 

9 4.000,0 kW 3.083,4 kW 77,1% 

    
Especificações das cargas 

Barra Potência ativa Potência reativa Fator de potência 

    

2 1.840,0 kW 460,0 kVAr 0,97 

3 1.790,0 kW 446,0 kVAr 0,97 

3 1.640,0 kW 200,0 kVAr 0,99 

    
Fonte: Elaboração do autor 

 

A simulação também mostrou que, para obtenção da condição ótima de 

operabilidade da rede, todos geradores não necessariamente devem gerar a plena 

carga. Por exemplo, o gerador 1 deve injetar, na barra 3, 100% da sua capacidade 

máxima, porém o gerador 2, só deve gerar 81,9% da sua potência e o gerador 3, 

77,1%.  

Se as três unidades de geração forem conectadas em plena carga, o percentual 

de redução de perdas deverá diminuir, quando comparado com o caso ótimo. Isto 

ocorre pelo fato dos carregamentos dos alimentadores aumentarem com a elevação 

da GD, deixando de haver uma distribuição ótima dos fluxos de potência. Além disso, 

com o aumento da potência ativa injetada, existe a possibilidade dos níveis de tensão, 

em barras próximas à geração, serem violados. 
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Com relação às cargas, observa-se que os pontos ótimos para conexão foram 

as barras 2, 3 e 3, ou seja, houve a repetição de uma barra. Como não foram inseridas 

restrições com relação ao número de cargas em cada barra, o algoritmo encontrou a 

solução ótima considerando a conexão de duas cargas em uma mesma barra do 

sistema. 

A Figura 5.1 ilustra a evolução das perdas ao longo das vinte gerações do 

Algoritmo Genético. Apesar de se tratar de um processo de maximização do simétrico 

da função objetivo, o valor das perdas tende a diminuir durante o processamento. Este 

fato ocorre, justamente, pelo fato da função objetivo ser definida com o simétrico das 

perdas, transformando um processo de minimização em um de maximização.   

 

Figura 5.1 – Rede 10 barras: evolução do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.2 mostra a evolução das injeções ótimas de potência por parte de 

cada unidade geradora. Nesta, o gerador 1 está representado pela curva azul; o 

gerador 2, pela verde; e o gerador 3, pela vermelha.  
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Figura 5.2 – Rede 10 barras: evolução das potências dos geradores

 

Fonte: Elaboração do autor 

A Figura 5.3 representa o perfil de tensão da rede, antes e após conexões dos 

geradores e cargas. Conforme esperado, houve uma significativa melhoria dos valores 

de tensão em todas as barras do sistema – podendo adiar investimentos, por parte da 

concessionária de energia elétrica, com a compra de reguladores de tensão e bancos 

de capacitores, por exemplo. 

Figura 5.3 – Rede 10 barras: perfil de tensão

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Como a barra 10 é mais distante da slack, é esperado que tenha um maior valor 

de queda de tensão, contudo este problema pode ser solucionado através da 

instalação dos geradores ao longo do alimentador. No caso base, a tensão na barra 

10 era de 0,838 p.u., porém, após realizadas as conexões dos geradores e cargas, a 

tensão passou a ser de 0,952 p.u., ou seja, houve um aumento de 13,7%. 

 

5.1.2. Rede de distribuição com 22 barras 

Nesta simulação, considerou-se a existência de três geradores e a conexão de 

três novas cargas com as características descritas na Tabela 5.3. Além disso, foram 

utilizados os valores de 80% para a taxa de crossover, 1% para a taxa de mutação e 

20 gerações como critério de parada do Algoritmo Genético. 

 

Tabela 5.3 – Dados de entrada: rede 22 barras 

Dados da rede 
Potência base 1 MVA 

Tensão base 13,8 kV 

Dados dos geradores 

Gerador 1 
Barra  3 

Pn 750,0 kW 

Gerador 2 
Barra  6 

Pn 1.200,0 kW 

Gerador 3 
Barra  8 

Pn 1.200,0 kW 

Dados das cargas 

Carga 1 
P 182,0 kW 

Q 53,6 kVAr 

Carga 2 
P 285,0 kW 

Q 221,3 kVAr 

Carga 3 
P 183,8 kW 

Q 144,7 kVAr 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A Tabela 5.4 mostra os principais resultados da simulação, como as potências 

dos geradores e os pontos de conexão das cargas. Para fins comparativos, também 

são disponibilizados os resultados do funcionamento do sistema, antes e após o 

processo de otimização. 
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Essa tabela resume os principais dados de saída do programa. Observa-se que 

houve uma diminuição de 27,20% da corrente fornecida pela barra slack e uma 

redução de perdas de 60,08%, após conexão dos geradores e cargas. 

 

Tabela 5.4 – Dados de saída: rede 22 barras 

Corrente elétrica na barra slack 

Caso base Caso ótimo Redução 

175,60 A 127,85 A 27,20% 

    
Perdas técnicas nos condutores 

Caso base Caso ótimo Redução 

88,48 kW 35,32 kW 60,08% 

    
Especificações dos geradores 

Barra Potência nominal Potência injetada Utilização 

    

3 750,0 kW 561,9 kW 74,9% 

6 1.200,0 kW 912,8 kW 76,1% 

8 1.200,0 kW 852,3 kW 71,0% 

    
Especificações das cargas 

Barra Potência ativa Potência reativa Fator de potência 

    

5 182,0 kW 53,6 kVAr 0,96 

2 285,0 kW 221,3 kVAr 0,79 

2 183,8 kW 144,7 kVAr 0,79 

    
Fonte: Elaboração do autor 

 

A simulação mostra que o gerador 1 deve injetar, na barra 3, 74,9% da sua 

capacidade total. O gerador 2, por sua vez, deve gerar 76,1% e o gerador 3, 71,0% 

da sua potência nominal. 

A Tabela 5.4 também contém os dados das barras para alocação ótima das 

cargas na rede, que são os nós 5, 2 e 2 para as cargas 1, 2 e 3, respectivamente. 

Observa-se que houve repetição de uma barra, haja vista que não foi utilizada 

restrição com relação à quantidade de cargas conectadas em um ponto do sistema. 
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A Figura 5.4 mostra a evolução do Algoritmo Genético ao longo do processo 

iterativo programado no software. Como é possível observar, há uma diminuição das 

perdas técnicas da rede durante o processamento do algoritmo – em busca da solução 

ótima. 

 

Figura 5.4 – Rede 22 barras: evolução do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.5 ilustra a evolução das potências dos geradores, até obtenção do 

valor ótimo calculado pelo algoritmo. Nota-se que, no decorrer das gerações, os 

valores das potências injetadas se adequam de tal forma que o ponto de operação da 

rede seja otimizado.  

Em geral, observa-se que, quando a potência de um gerador aumenta, as 

outras tendem a diminuir, e vice-versa. Apesar disso, as potências máximas dos 

equipamentos limitam o algoritmo ao fornecimento de uma solução factível que possa 

ser implementada na prática, não gerando uma solução com valores de potências 

superiores aos disponibilizados pelos geradores. 
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Figura 5.5 – Rede 22 barras: evolução das potências dos geradores

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.6 representa o perfil de tensão da rede, antes e após conexões dos 

geradores e cargas. A barra 22, por exemplo, teve uma melhoria no valor da tensão 

de 4,2%, passando de 0,931 p.u. para 0,970 p.u. 

Figura 5.6 – Rede 22 barras: perfil de tensão

 

Fonte: Elaboração do autor 
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5.1.3. Rede de distribuição com 34 barras 

Nesta simulação, considerou-se a existência de três geradores e a conexão de 

três novas cargas com as características descritas na Tabela 5.5. Além disso, foram 

utilizados os valores de 80% para a taxa de crossover, 1% para a taxa de mutação e 

20 gerações como critério de parada do Algoritmo Genético. 

 

Tabela 5.5 – Dados de entrada: rede 34 barras 

Dados da rede 
Potência base 1 MVA 

Tensão base 11 kV 

Dados dos geradores 

Gerador 1 
Barra  4 

Pn 1.200,0 kW 

Gerador 2 
Barra  22 

Pn 2.500,0 kW 

Gerador 3 
Barra  10 

Pn 1.400,0 kW 

Dados das cargas 

Carga 1 
P 230,0 kW 

Q 142,5 kVAr 

Carga 2 
P 230,0 kW 

Q 142,5 kVAr 

Carga 3 
P 230,0 kW 

Q 142,5 kVAr 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A Tabela 5.6 mostra os principais resultados da simulação, como as potências 

dos geradores e os pontos de conexão das cargas. Para fins comparativos, também 

são disponibilizados os resultados do funcionamento do sistema, antes e após o 

processo de otimização. 

Analisando a Tabela 5.6, nota-se uma redução significativa da corrente 

fornecida pela barra slack (41,21%), evidenciando uma das principais vantagens do 

uso da geração distribuída: redução do carregamento dos alimentadores. Além disso, 

outra vantagem a ser observada é a redução significativa das perdas da rede 

(67,02%). 
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Tabela 5.6 – Dados de saída: rede 34 barras 

Corrente elétrica na barra slack 

Caso base Caso ótimo Redução 

538,70 A 316,68 A 41,21% 

    
Perdas técnicas nos condutores 

Caso base Caso ótimo Redução 

464,10 kW 153,05 kW 67,02% 

    
Especificações dos geradores 

Barra Potência nominal Potência injetada Utilização 

    

4 1.200,0 kW 640,8 kW 53,4% 

22 2.500,0 kW 2.500,0 kW 100,0% 

10 1.400,0 kW 1.400,0 kW 100,0% 

    
Especificações das cargas 

Barra Potência ativa Potência reativa Fator de potência 

    

14 230,0 kW 142,5 kVAr 0,85 

2 230,0 kW 142,5 kVAr 0,85 

16 230,0 kW 142,5 kVAr 0,85 

    
Fonte: Elaboração do autor 

 

A simulação mostrou que, para obtenção da condição ótima de operabilidade 

da rede, os geradores 2 e 3 devem gerar a plena carga, enquanto que o gerador 1 

deve gerar, somente, 53,4% da sua capacidade máxima. 

Com relação às cargas, observa-se que os pontos ótimos para conexão foram 

as barras 14, 2 e 16 para as cargas 1, 2 e 3. Analisando-se o fator de potência, conclui-

se que esses pontos de consumo são predominantemente indutivos. 

A Figura 5.7 ilustra a evolução das perdas ao longo das vinte gerações do 

Algoritmo Genético. Apesar de se tratar de um processo de maximização do simétrico 

da função objetivo, o valor das perdas tende a diminuir durante o processamento. 

Conforme descrito na tabela anterior, as perdas técnicas do caso ótimo foram de 

153,05 kW – o que corresponde ao ponto da vigésima geração, representado na curva 

da Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Rede 34 barras: evolução do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.8 mostra a evolução das injeções ótimas de potência por parte de 

cada unidade geradora. 

Figura 5.8 – Rede 34 barras: evolução das potências dos geradores

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A Figura 5.9 representa o perfil de tensão da rede, antes e após conexões dos 

geradores e cargas. A barra 34, por exemplo, teve uma melhoria no valor da tensão 

de 14,1%, passando de 0,851 p.u. para 0,971 p.u. 

 

Figura 5.9 – Rede 34 barras: perfil de tensão

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5.1.4. Rede de distribuição com 70 barras 

Para simulação da rede elétrica de distribuição composta por 70 barras, Figura 

4.4, foram inseridos os seguintes dados da Tabela 5.7 no programa Optimal-GeDist. 

Além disso, foi considerada uma taxa de crossover de 80%, taxa de mutação de 1% 

e 24 gerações para convergência do algoritmo genético. 

Além disso, a Tabela 5.8 representa os dados obtidos após simulação da rede. 

As perdas técnicas do sistema, após conexões dos geradores e cargas, sofreram uma 

redução de 67,60%. Porém, a diminuição da corrente na barra slack teve pouca 

expressividade, 6,36%, visto que o sistema possui uma quantidade significativa de 

barras, contudo somente três geradores foram conectados. 
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Tabela 5.7 – Dados de entrada: rede 70 barras 

Dados da rede 
Potência base 10 MVA 

Tensão base 12,66 kV 

Dados dos geradores 

Gerador 1 
Barra  63 

Pn 2.000,0 kW 

Gerador 2 
Barra  13 

Pn 750,0 kW 

Gerador 3 
Barra  18 

Pn 750,0 kW 

Dados das cargas 

Carga 1 
P 1.244,0 kW 

Q 888,0 kVAr 

Carga 2 
P 384,7 kW 

Q 274,5 kVAr 

Carga 3 
P 227,0 kW 

Q 162,0 kVAr 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 5.8 – Dados de saída: rede 70 barras 

Corrente elétrica na barra slack 

Caso base Caso ótimo Redução 

388,20 A 363,50 6,36% 

    
Perdas técnicas nos condutores 

Caso base Caso ótimo Redução 

236,13 kW 76,50 kW 67,60% 

    
Especificações dos geradores 

Barra Potência nominal Potência injetada Utilização 

    

63 2.000,0 kW 2.000,0 kW 100,0% 

13 750,0 kW 16,9 kW 2,3% 

18 750,0 kW 488,1 kW 65,1% 

    
Especificações das cargas 

Barra Potência ativa Potência reativa Fator de potência 

    

3 1.244,0 kW 888,0 kVAr 0,81 

2 384,7 kW 274,5 kVAr 0,81 

39 227,0 kW 162,0 kVAr 0,81 

    
Fonte: Elaboração do autor 
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Similarmente às outras simulações, a solução ótima não contemplou geração 

a plena carga por parte de todos os geradores, apenas do primeiro. O terceiro gerador, 

para a condição de otimização, deve injetar 65,1% da sua potência nominal na barra 

18. O segundo gerador, porém, só deve gerar 2,3% da sua potência máxima – o que 

indica uma possível inviabilidade financeira para instalação deste. 

Com relação às cargas, observa-se que os pontos ótimos para conexão foram 

as barras 3, 2 e 39 para as cargas 1, 2 e 3, respectivamente. Analisando-se o fator de 

potência, conclui-se que esses pontos de consumo são predominantemente indutivos, 

com valor de 0,81. 

A Figura 5.10 ilustra a evolução das perdas ao longo das vinte e quatro 

gerações do Algoritmo Genético. Como é possível observar, há uma diminuição das 

perdas técnicas da rede durante o processamento do algoritmo – em busca da solução 

ótima. 

 

Figura 5.10 – Rede 70 barras: evolução do Algoritmo Genético 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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A Figura 5.11 ilustra a evolução das potências dos geradores, até obtenção do 

ponto ótimo de operação da rede, calculado pelo algoritmo. Como a condição ótima 

foi encontrada na 18ª geração, observa-se que o gerador 1 deve injetar o valor máximo 

(2,0 MW), enquanto que os geradores 2 e 3 contribuem com 16,9 kW e 488,1 kW, 

respectivamente. Observa-se também que, quando a potência injetada por um 

gerador tende a aumentar, as dos outros tendem a diminuir o seu valor – em busca 

de um fluxo ótimo da potência gerada ao longo do alimentador. 

 

Figura 5.11 – Rede 70 barras: evolução das potências dos geradores

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.12 ilustra o perfil de tensão rede, antes e após as conexões. Como 

a barra 70 é a mais distante da slack, é esperado que tenha um maior valor de queda 

de tensão, contudo este problema pode ser solucionado através da instalação dos 

geradores ao longo da rede. No caso base, a tensão na barra 70 era de 0,876 p.u., 

porém, após realizadas as conexões dos geradores e cargas, a tensão passou a ser 

de 0,974 p.u., ou seja, houve um aumento de 11,2%. 
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Figura 5.12 – Rede 70 barras: perfil de tensão

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5.2. Simulação da rede de 70 barras com a inserção de 10 geradores 

 Nas simulações realizadas anteriormente, estabeleceu-se um número máximo 

de três geradores. Porém, o algoritmo está dimensionado para que este valor seja, no 

máximo, igual ao número de barras. Neste item são feitas simulações para o sistema 

de 70 barras, porém aumentando-se o número de geradores e verificando a evolução 

dos resultados. 

Visando analisar a influência da conexão de quantidades diversas de geradores 

em uma rede de distribuição de energia elétrica, optou-se pela utilização do sistema 

de 70 barras para realização de simulações. 

Como dados de entrada, adotou-se a utilização de unidades geradoras com 

potências de 1 MW. Considerando que a simulação é feita para verificar a influência 

do aumento da geração na rede, dispensou-se a conexão de novas cargas ao sistema, 

ou seja, o dado de entrada referente à quantidade de cargas é igual a zero. 
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A nível de simulação, os itens a seguir mostram como os parâmetros da rede 

de distribuição se comportam mediante acréscimo de geradores, até o limite de dez 

unidades uniformemente distribuídas ao longo do alimentador, ou seja, sem critérios 

prévios de otimização das posições dos geradores.  

Os geradores devem ser conectados a cada sete barras, ou seja, as conexões 

são feitas sucessivamente nas barras 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. Procurou-

se evitar a conexão de mais de um gerador por barra, ou em nós muito próximos, para 

que a rede não apresente problemas de sobretensão em alguns trechos. 

A Tabela 5.9 resume os resultados obtidos para as simulações realizadas. É 

possível observar que, similarmente aos resultados das simulações anteriores, a 

medida que a quantidade de geradores conectados aumenta, as perdas técnicas da 

rede são minimizadas, além disso a corrente demandada pela barra slack tende a 

diminuir. 

 

Tabela 5.9 – Variação da quantidade de geradores na rede com 70 barras 

Quant. geradores 
Perdas técnicas Barra slack 

Potência (kW) Redução (%) Corrente (A) Redução (%) 

0 236,1 0,0% 388,2 0,0% 

1 226,2 4,2% 370,7 4,5% 

2 217,7 7,8% 344,7 11,2% 

3 209,2 11,4% 311,3 19,8% 

4 199,5 15,5% 279,5 28,0% 

5 194,6 17,6% 265,9 31,5% 

6 162,0 31,4% 232,1 40,2% 

7 88,1 62,7% 223,2 42,5% 

8 86,2 63,5% 216,6 44,2% 

9 85,2 63,9% 211,2 45,6% 

10 84,7 64,1% 209,6 46,0% 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Os dados da Tabela 5.9 são representados de forma gráfica na Figura 5.13, a 

qual contém duas curvas: as perdas técnicas da rede e a corrente na barra slack, a 

medida em que a quantidade de geradores conectados varia. 
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Figura 5.13 – Rede 70 barras: variação da quantidade de geradores 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A Figura 5.13 mostra que, apesar da evidente vantagem da utilização da 

geração distribuída, à medida em que a quantidade de geradores aumenta, os gráficos 

de redução da corrente na barra slack e redução das perdas “saturam”, ou seja, 

deixam de ter uma taxa de decaimento significativa.   

Logo, para uma aplicação prática, nota-se a inviabilidade de aquisição e 

instalação de elevado número de geradores em redes de distribuição de energia 

elétrica. Isto ocorre pelo fato de que os resultados tendem a saturar, após certo limite. 

Para a rede de 70 barras, por exemplo, observa-se que a instalação de 

geradores só é viável até o limite de 7 unidades, visto que ainda são expressivas as 

diminuições das perdas técnicas e corrente demandada pela barra slack. Contudo, 

antes de se decidir instalar os 7 geradores, é necessária uma análise técnico-

financeira mais aprofundada, levando em consideração os preços dos equipamentos, 

o valor do kW/h devido à diminuição do consumo da barra slack e a economia devido 

à diminuição das perdas nos trechos. 
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5.3. Simulação da rede de 34 barras com a inserção de 10 geradores 

Simulação semelhante à descrita no item 5.2 é feita para a rede de 34 barras, 

considerando-se a inserção de 10 unidades geradoras equidistantes de 3 barras. Logo 

os geradores são sucessivamente conectadas nas barras: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 

30 e 33. A Tabela 5.10 resume os dados obtidos durante o processamento do 

algoritmo. 

 

Tabela 5.10 – Variação da quantidade de geradores na rede com 34 barras 

Quant. geradores 
Perdas técnicas Barra slack 

Potência (kW) Redução (%) Corrente (A) Redução (%) 

0 464,1 0,0% 538,7 0,0% 

1 303,1 34,7% 448,6 16,7% 

2 224,1 51,2% 374,6 30,5% 

3 171,3 63,1% 339,4 37,0% 

4 153,0 67,0% 287,9 46,6% 

5 148,3 68,1% 285,3 47,0% 

6 120,2 74,1% 277,1 48,6% 

7 118,4 74,5% 268,9 50,1% 

8 115,2 75,2% 267,3 50,4% 

9 113,1 75,6% 269,3 50,0% 

10 114,0 75,4% 266,9 50,4% 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Os dados da Tabela 5.10 são representados de forma gráfica na Figura 5.14, 

a qual contém duas curvas: as perdas técnicas da rede e a corrente na barra slack. 

Para a rede de distribuição com 34 barras, portanto, observa-se considerável 

vantagem até a conexão de 4 unidades geradoras no sistema. Contudo, a partir desta 

quantidade, as reduções na corrente da barra slack e nas perdas técnicas são pouco 

expressivas, evidenciando uma possível inviabilidade para conexão de cinco, ou mais, 

geradores. 
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Figura 5.14 – Rede 34 barras: variação da quantidade de geradores 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5.4. Conclusões do capítulo 

Com o objetivo de mostrar a eficiência do método, este capítulo descreveu as 

simulações de quatro alimentadores característicos de sistemas de distribuição 

regionais, com 10, 22, 34 e 70 barras. A variação na quantidade de nós dos 

alimentadores tem objetivo de testar o método para diferentes configurações. 

Na análise dos resultados obtidos, observou-se que, após conexão de 

geradores nas redes de distribuição, houve redução dos valores de corrente injetada 

pela barra slack no sistema, diminuição dos carregamentos das linhas, diminuição das 

perdas e melhoria do nível de tensão, com relação ao caso base. Considerando que, 

nas primeiras simulações, além da entrada de geradores, houve entrada de novas 

cargas, a percepção da melhoria dos índices torna-se mais significativa. 

A diminuição da potência injetada pela slack deve-se ao fato de parte da carga 

total do alimentador, após a conexão dos geradores, passa a ser suprida localmente. 

Como as fontes alternativas têm prioridade na geração, o sistema deve absorver toda 

a sua produção em detrimento da potência fornecida pela slack, daí a diminuição.  
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Com a descentralização da produção, ocorre também, em geral, uma 

diminuição do carregamento dos linhas. Como a GD está mais próxima das cargas, o 

caminho percorrido pela corrente elétrica passa a ser menor, diminuindo os 

carregamentos de alguns trechos. Este fato também minimiza perdas, pois o 

aquecimento dos condutores é proporcional ao quadrado do módulo da corrente (lei 

de Joule), logo uma diminuição da corrente resulta em minimização das perdas. Em 

alguns casos, por exemplo, foram obtidas reduções das perdas de, aproximadamente, 

85% em relação ao caso base. 

Outro resultado interessante é que, no ponto ótimo de operação do sistema, os 

geradores não estão, necessariamente, gerando com 100% da capacidade. Em 

alguns casos, por exemplo, foram obtidos valores em torno de 70%. Atingindo-se o 

valor ótimo, os resultados mostraram que, geralmente, os níveis de tensão das barras 

aumentam e o fator de potência do nó tende a se aproximar do valor unitário. 

Durante as conexões das cargas nas simulações, observou-se uma tendência 

destas serem alocadas em barras localizadas ao longo do tronco principal do 

alimentador. Isto ocorre porque, normalmente, os cabos de menor resistividade estão 

no tronco do alimentador, acomodando melhor o aumento da corrente com relação às 

perdas. Dessa forma, os resultados se mostraram mais desfavoráveis à conexão de 

cargas em barras próximas ao fim da rede de distribuição, onde, em geral, existem os 

condutores de maior resistência. 

As seções 5.2 e 5.3 mostraram a real vantagem da utilização da geração 

descentralizada de energia em redes de distribuição, porém também foi possível 

observar que, a partir de determinada quantidade de geradores conectados, a relação 

do custo-benefício não se torna mais atrativa, visto que a diminuição das perdas 

técnicas e da corrente na barra slack passam a decrescer mais lentamente. Logo, 

conclui-se que, para cada tipo de rede e potência instalada, existe uma quantidade 

ideal de geradores a serem conectados. 

O próximo capítulo retoma as conclusões gerais do trabalho, considerando os 

resultados obtidos para as simulações das redes apresentadas ao longo dos capítulos 

4 e 5. Além disso, o capítulo 6 aborda as sugestões para trabalhos futuros, visando 

melhoria dos algoritmos e do processo computacional como um todo. 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1. Conclusões gerais 

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma ferramenta computacional para 

auxílio no planejamento de sistemas elétricos de potência, na especificação ótima das 

potências dos geradores e dos pontos de conexão de cargas em redes de distribuição 

de energia elétrica, a nível de média tensão. Para esta tarefa, desenvolveu-se um 

algoritmo implementado em C++, resultando em um software denominado Optimal-

GeDist. A elaboração do mesmo foi baseada em algoritmos de otimização, com o 

objetivo de reduzir, ao máximo, as perdas técnicas de um alimentador de distribuição 

de energia elétrica. 

Os algoritmos para cálculo de fluxo de carga, o Soma de Potências, e para a 

otimização, o Algoritmo Genético, conseguiram interagir de forma tal que o 

processamento das informações convergiu para valores otimizados em tempos 

razoavelmente pequenos (segundos), demandando baixo esforço computacional. 

Para realização das simulações, foi utilizada uma máquina com as seguintes 

configurações: processador Intel® Core™ i3-3110M CPU @ 2.40 GHz, memória 

instalada (RAM) 4,00 GB e sistema operacional de 64 bits. 

A utilização do Algoritmo Genético, método de otimização baseado em 

processos estatísticos, possibilita, além da configuração otimizada, a geração de 

diversas soluções bem próximas à ótima, permitindo ao usuário escolher a que mais 

se adequa à realidade em campo. Assim, caso haja inviabilidade física, e/ou 

ambiental, de conexão em determinado nó do sistema, outras soluções poderão ser 

apresentadas. Isso representa uma significativa melhoria com relação a outros 

métodos disponíveis na literatura, como, por exemplo, o Método do Gradiente – visto 

que este apresenta somente uma solução que, se a função não for convexa, pode ser 

um ponto de máximo ou mínimo local, não global. 
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Inicialmente, o desenvolvimento do algoritmo foi realizado em plataforma 

Scilab, pela facilidade de implementação. Contudo, como o objetivo final era gerar um 

software comercial, verificou-se que, como Scilab é uma linguagem interpretada e o 

algoritmo tem uma complexidade razoável, demandava um elevado tempo de 

processamento. Com o objetivo da diminuição do tempo, optou-se por implementar o 

algoritmo em linguagem C++ e gerar um arquivo executável de modo que, juntamente 

com o código, fosse possível gerar um registro no INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial). Após a conversão total do código para a linguagem C++, o 

tempo de processamento diminuiu consideravelmente, viabilizando sua aplicação 

prática. 

Para realização das simulações, e verificação da eficiência do software em 

diferentes sistemas, foram utilizadas redes baseadas em sistemas reais de 

distribuição de energia elétrica, representadas nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

Conforme descritos no capítulo 5, os resultados se mostraram satisfatórios. 

Nos resultados, observou-se que, após as conexões de geradores, houve 

significativa redução das perdas técnicas e dos valores de corrente injetada pela barra 

slack no sistema – diminuindo, assim, o carregamento do alimentador principal. 

Consequentemente, níveis de tensão e de fator de potência sofrerem significativa 

melhoria. 

Outro importante resultado a ser analisado é que, no ponto otimizado de 

operação do sistema, os geradores não devem gerar, necessariamente, sua potência 

nominal. Em alguns casos, por exemplo, o valor ótimo obtido foi de 70% da 

capacidade máxima de geração do equipamento. 

Durante as fases de alocação ótima de cargas na rede de distribuição, 

observou-se a tendência das mesmas se conectarem ao longo do alimentador 

principal – onde estão localizados os trechos com condutores de menor resistividade. 

Ainda nos resultados, constatou-se que, à medida em que o número de 

geradores é aumentado, o ponto de operação da rede é melhorado. Contudo, a partir 

de certa quantidade de unidades conectadas, as perdas térmicas e a corrente na barra 

slack não sofrem um decaimento significativo – indicando uma possível inviabilidade 

técnico-financeira para o excesso de geração. Logo, conclui-se que, para cada tipo de 
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rede, existe uma quantidade ideal de geradores a serem inseridos. Este valor, por sua 

vez, pode ser obtido mediante utilização do programa computacional apresentado 

neste trabalho. 

 

6.2. Sugestões para trabalhos futuros 

Visando a melhoria do programa computacional aqui proposto, enumeram-se 

abaixo algumas funcionalidades adicionais e investigações necessárias ao 

aprimoramento das técnicas apresentadas neste trabalho. 

 Adequação do método Soma de Potências, ou utilização de outro fluxo 

de carga mais apropriado, para adaptação do código aos sistemas de 

transmissão de energia elétrica, com configuração em anel; 

 Adaptação do algoritmo genético para alocação ótima dos geradores na 

rede de distribuição, visto que, neste trabalho, as barras de conexão são 

fixas e informadas como dados de entrada. Concomitantemente, 

considerar construções de linhas de acesso na análise da penetração 

da GD; 

 Utilização de outras técnicas de otimização, em substituição ao 

algoritmo genético, para resolução do problema. Esta investigação deve 

ser feita em busca de melhoria nos resultados obtidos e maximização 

da velocidade de processamento; 

 Desenvolvimento de interface gráfica, com linguagem de programação 

dedicada a tal função, para o software Optimal-GeDist; 

 Ampliação do software para possibilidade de conexões ótimas de outros 

equipamentos, como, por exemplo, bancos de capacitores e reguladores 

de tensão; 

 Possibilidade de entrada de dados referentes às tarifas e valores do 

kWh, além dos custos operacionais dos equipamentos, buscando definir 

a quantidade ótima de geradores que tornarão a geração distribuída 

viável economicamente; 
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 Sabendo que os postos de carregamento de veículos elétricos 

(eletropostos) são considerados como cargas intermitentes conectadas 

à rede, faz-se necessária a modelagem das mesmas devido à sua 

característica dinâmica. O processo de otimização pode ser realizado de 

forma que a função objetivo seja a regulação de tensão ao longo do 

alimentador, atrelada à minimização das perdas técnicas. 
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ANEXO A 

DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM 10 BARRAS 

 

 

Dados das barras Dados das linhas 

Barra P (kW) Q (kVAr) 
Linha 

Barra Impedância (Ω) 

1 0,0 0,0 Origem Destino R X 

2 1.840,0 460,0 1 1 2 0,1233 0,4127 

3 980,0 340,0 2 2 3 0,0140 0,6051 

4 1.790,0 446,0 3 3 4 0,7463 1,2050 

5 1.598,0 1.840,0 4 4 5 0,6984 0,6084 

6 1.610,0 600,0 5 5 6 1,9831 1,7276 

7 780,0 110,0 6 6 7 0,9053 0,7876 

8 1.150,0 60,0 7 7 8 2,0552 1,1640 

9 980,0 130,0 8 8 9 4,7953 2,7160 

10 1.640,0 200,0 9 9 10 5,3434 3,0264 
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ANEXO B 

DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM 22 BARRAS 

 

 

Dados das barras Dados das linhas 

Barra P (kW) Q (kVAr) 
Linha 

Barra Impedância (Ω) 

1 0,0 0,0 Origem Destino R X 

2 38,7 24,0 1 1 2 0,6425 0,4623 

3 124,8 120,3 2 2 3 0,2822 0,2031 

4 24,9 15,4 3 3 4 0,6245 0,4494 

5 16,6 10,3 4 4 5 0,5164 0,3716 

6 285,0 221,3 5 5 6 0,6606 0,4753 

7 8,3 5,1 6 6 7 1,3331 0,9593 

8 125,9 108,8 7 7 8 1,5668 0,4810 

9 180,8 112,0 8 8 9 2,0536 0,6305 

10 8,3 5,1 9 9 10 2,3883 0,7332 

11 41,4 25,7 10 10 11 2,2818 0,7005 

12 13,8 8,6 11 11 12 3,2706 1,0041 

13 24,9 15,4 12 5 13 0,5164 0,3716 

14 30,4 18,8 13 13 14 0,8947 0,6438 

15 172,6 152,1 14 6 15 0,2042 0,1469 

16 107,6 63,9 15 15 16 0,3123 0,2247 

17 182,0 53,6 16 16 17 1,9216 1,3827 

18 183,8 144,7 17 7 18 0,1802 0,1296 

19 178,5 76,1 18 18 19 0,6541 0,2008 

20 22,1 13,7 19 19 20 0,8367 0,2569 

21 41,4 25,7 20 20 21 2,3426 0,7192 

22 105,2 78,9 21 9 22 0,6085 0,1868 
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ANEXO C 

 DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM 34 BARRAS 

 

Dados das barras Dados das linhas 

Barra P (kW) Q (kVAr) 
Linha 

Barra Impedância (Ω) 

1 0,0 0,0 Origem Destino R X 

2 230,0 142,5 1 1 2 0,1950 0,0800 

3 0,0 0,0 2 2 3 0,1950 0,0800 

4 230,0 142,5 3 3 4 0,2990 0,0830 

5 230,0 142,5 4 4 5 0,2990 0,0830 

6 0,0 0,0 5 5 6 0,2990 0,0830 

7 0,0 0,0 6 6 7 0,5240 0,0900 

8 230,0 142,5 7 7 8 0,5240 0,0900 

9 230,0 142,5 8 8 9 0,5240 0,0900 

10 0,0 0,0 9 9 10 0,5240 0,0900 

11 230,0 142,5 10 10 11 0,5240 0,0900 

12 137,0 84,0 11 11 12 0,5240 0,0900 

13 72,0 45,0 12 3 13 0,5240 0,0900 

14 72,0 45,0 13 13 14 0,5240 0,0900 

15 72,0 45,0 14 14 15 0,5240 0,0900 

16 13,5 7,5 15 15 16 0,5240 0,0900 

17 230,0 142,5 16 6 17 0,2990 0,0830 

18 230,0 142,5 17 17 18 0,2990 0,0830 

19 230,0 142,5 18 18 19 0,3780 0,0860 

20 230,0 142,5 19 19 20 0,3780 0,0860 

21 230,0 142,5 20 20 21 0,3780 0,0860 

22 230,0 142,5 21 21 22 0,5240 0,0900 

23 230,0 142,5 22 22 23 0,5240 0,0900 

24 230,0 142,5 23 23 24 0,5240 0,0900 

25 230,0 142,5 24 24 25 0,5240 0,0900 

26 230,0 142,5 25 25 26 0,5240 0,0900 

27 137,0 85,0 26 26 27 0,5240 0,0900 

28 75,0 48,0 27 7 28 0,5240 0,0900 

29 75,0 48,0 28 28 29 0,5240 0,0900 

30 75,0 48,0 29 29 30 0,5240 0,0900 

31 57,0 37,5 30 10 31 0,5240 0,0900 

32 57,0 37,5 31 31 32 0,5240 0,0900 

33 57,0 37,5 32 32 33 0,5240 0,0900 

34 57,0 37,5 33 33 34 0,5240 0,0900 
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ANEXO D 

 DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM 70 BARRAS 

 

 

Dados das barras Dados das linhas 

Barra P (kW) Q (kVAr) 
Linha 

Barra Impedância (Ω) 

1 0,0 0,0 Origem Destino R X 

2 0,0 0,0 1 1 2 0,0005 0,0012 

3 0,0 0,0 2 2 3 0,0005 0,0012 

4 0,0 0,0 3 3 4 0,0001 0,0001 

5 0,0 0,0 4 4 5 0,0015 0,0036 

6 0,0 0,0 5 5 6 0,0251 0,0294 

7 2,6 2,2 6 6 7 0,3660 0,1864 

8 40,4 30,0 7 7 8 0,3811 0,1941 

9 75,0 54,0 8 8 9 0,0922 0,0470 

10 30,0 22,0 9 9 10 0,0493 0,0251 

11 28,0 19,0 10 10 11 0,8190 0,2707 

12 145,0 104,0 11 11 12 0,1872 0,0619 

13 145,0 104,0 12 12 13 0,7114 0,2351 

14 8,0 5,5 13 13 14 1,0300 0,3400 

15 8,0 5,5 14 14 15 1,0440 0,3450 

16 0,0 0,0 15 15 16 1,0580 0,3496 

17 45,5 30,0 16 16 17 0,1966 0,0650 

18 60,0 35,0 17 17 18 0,3744 0,1238 

19 60,0 35,0 18 18 19 0,0047 0,0016 

20 0,0 0,0 19 19 20 0,3276 0,1083 

21 1,0 0,6 20 20 21 0,2106 0,0696 

22 114,0 81,0 21 21 22 0,3416 0,1129 

23 5,3 3,5 22 22 23 0,0140 0,0046 

24 0,0 0,0 23 23 24 0,1591 0,0526 

25 28,0 20,0 24 24 25 0,3463 0,1145 

26 0,0 0,0 25 25 26 0,7488 0,2475 

27 14,0 10,0 26 26 27 0,3089 0,1021 

28 14,0 10,0 27 27 28 0,1732 0,0572 

29 26,0 18,6 28 3 29 0,0044 0,0108 

30 26,0 18,6 29 29 30 0,0640 0,1565 

31 0,0 0,0 30 30 31 0,3978 0,1315 

32 0,0 0,0 31 31 32 0,0702 0,0232 

33 0,0 0,0 32 32 33 0,3510 0,1160 

34 14,0 10,0 33 33 34 0,8390 0,2816 

35 19,5 14,0 34 34 35 1,7080 0,5646 

36 6,0 4,0 35 35 36 1,4740 0,4873 

37 26,0 18,6 36 4 37 0,0044 0,0108 
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38 26,0 18,6 37 37 38 0,0640 0,1565 

39 0,0 0,0 38 38 39 0,1053 0,1230 

40 24,0 17,0 39 39 40 0,0304 0,0305 

41 24,0 17,0 40 40 41 0,0018 0,0021 

42 1,2 1,0 41 41 42 0,7283 0,8509 

43 0,0 0,0 42 42 43 0,3100 0,3623 

44 6,0 4,3 43 43 44 0,0410 0,0478 

45 0,0 0,0 44 44 45 0,0092 0,0116 

46 39,2 26,3 45 45 46 0,1089 0,1373 

47 39,2 26,3 46 46 47 0,0009 0,0012 

48 0,0 0,0 47 5 48 0,0034 0,0084 

49 79,0 56,4 48 48 49 0,0851 0,2083 

50 384,7 274,5 49 49 50 0,2898 0,7091 

51 384,7 274,5 50 50 51 0,0822 0,2011 

52 40,5 28,3 51 9 52 0,0928 0,0473 

53 3,6 2,7 52 52 53 0,3319 0,1114 

54 4,4 3,5 53 10 54 0,1740 0,0886 

55 26,4 19,0 54 54 55 0,2030 0,1034 

56 24,0 17,2 55 55 56 0,2842 0,1447 

57 0,0 0,0 56 56 57 0,2813 0,1433 

58 0,0 0,0 57 57 58 1,5900 0,5337 

59 0,0 0,0 58 58 59 0,7837 0,2630 

60 100,0 72,0 59 59 60 0,3042 0,1006 

61 0,0 0,0 60 60 61 0,3861 0,1172 

62 1244,0 888,0 61 61 62 0,5075 0,2585 

63 32,0 23,0 62 62 63 0,0974 0,0496 

64 0,0 0,0 63 63 64 0,1450 0,0738 

65 227,0 162,0 64 64 65 0,7105 0,3619 

66 59,0 42,0 65 65 66 1,0410 0,5302 

67 18,0 13,0 66 12 67 0,2012 0,0611 

68 18,0 13,0 67 67 68 0,0047 0,0014 

69 28,0 20,0 68 13 69 0,7394 0,2444 

70 28,0 20,0 69 69 70 0,0047 0,0016 
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ANEXO E 

 DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO DO SOFTWARE NO INPI 

 


