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RESUMO 

 

A conexão de geração distribuída pode trazer benefícios para a rede elétrica, inclusive 

postergando investimentos financeiros pelas distribuidoras. Para isso, ferramentas de estudo 

são necessárias. Perdas elétricas, apesar de serem indesejadas, são inerentes a toda rede de 

distribuição de energia elétrica e para diminuí-las, investimentos em obras na rede são 

necessários. A conexão de geração distribuída, desde que previamente estudada, poderá 

otimizar essas perdas da rede e provocar melhora no nível de tensão. Esse trabalho apresenta 

uma ferramenta computacional que foi desenvolvida para auxiliar as empresas nas estratégias 

de redução de perdas, em princípio sem a necessidade de investimentos na rede. A ferramenta 

utiliza dois métodos de otimização (gradiente descendente e algoritmo genético) e um método 

de fluxo de carga (soma de potências) apropriado para redes de distribuição. A utilização 

conjunta dos dois métodos de otimização mostrou-se uma boa estratégia implementada em 

software para estudo e tomada de decisões na conexão de geradores. São feitas simulações 

utilizando dados de redes da COSERN e são mostradas graficamente as melhorias obtidas nos 

níveis de tensão e na redução das perdas. Também é feita uma avaliação no tempo de 

execução do programa e no desempenho das linguagens de programação utilizadas. No final 

são apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros utilizando a filosofia do software 

desenvolvido. 

 

Palavras-chave: Otimização. Perdas. Conexão. Geração. 

  



ABSTRACT 

 

Connecting distributed generation can bring benefits to the grid, including postponing 

investments by distributors. For this study tools are required. Electrical losses, although 

undesirable, are inherent to all electricity distribution network and to reduce them, 

investments in works on the network are needed. The connection of distributed generation, 

since previously studied, can optimize these losses network and cause improvement in the 

level of tension. This work presents a computational tool that was developed to help 

companies in loss reduction strategies in principle without the need for network investments. 

The tool uses two optimization methods (gradient descent and genetic algorithm) and a load 

flow method (sum of powers) suitable for distribution networks. The joint use of the two 

optimization methods proved to be a good strategy implemented in software for study and 

decision-making in generating connection. They are made simulations using network data 

COSERN and are graphically shown the improvements obtained in the voltage levels and 

reducing losses. It is also an evaluation on the program runtime and performance of the used 

programming languages. At the end are some suggestions for future work using the 

philosophy of the developed software. 

 

Keywords: Optimization. Losses. Connection. Generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O termo geração distribuída (GD) significa a utilização de geração de energia próximo 

do local de consumo. Na primeira metade do século, a geração distribuída já era muito 

utilizada no Brasil em virtude da inexistência de grandes sistemas de transmissão e de grandes 

empreendimentos de geração. Era comum pequenas cidades ou propriedades rurais possuírem 

suas próprias gerações a diesel. Alguns fatores como o avanço tecnológico, a expansão dos 

sistemas de distribuição e a crise do petróleo aos poucos fizeram esse modelo perder espaço 

para a geração centralizada.  

Hoje, a geração distribuída apresenta-se novamente com notável tendência de 

crescimento, motivada tanto pela questão ambiental como também pela crise energética que 

incomoda o setor elétrico mundial.  

Incentivos financeiros e modificações na legislação regulatória têm atraído cada vez 

mais investidores e consumidores adeptos a esse modelo de geração. Um exemplo desse 

incentivo é o que fez a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, com o objetivo 

de reduzir barreiras para a conexão de pequenas centrais geradoras na rede de distribuição 

(desde que utilizem fontes renováveis de energia ou cogeração com elevada eficiência 

energética), publicou a Resolução Normativa nº 482/2012, e complementarmente, na seção 

3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos da Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) foram estabelecidos os procedimentos para acesso de micro e 

minigeradores ao sistema de distribuição. 

Os estímulos à geração distribuída justificam-se pelos potenciais benefícios que tal 

modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico, tais como a postergação de investimentos 

em expansão dos 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, entre outros. Todos esses benefícios estimulam a regulamentação do setor e os 

investimentos em geração com fontes alternativas localizadas próximas dos consumidores. 

Para países com matriz energética em que a geração hidráulica predomina, como por 

exemplo o Brasil, a utilização de geração distribuída apresenta ainda outra vantagem, que é a 

possibilidade  de  armazenamento da energia hidráulica através do represamento da água nos 

reservatórios das hidrelétricas e também o aproveitamento da sazonalidade própria de 

algumas fontes de energia.  
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Na busca pela eficiência de seus sistemas, as distribuidoras de energia elétrica têm 

focado, dentre outras coisas, na otimização das perdas elétricas em suas redes, porém, para 

isso, são necessários investimentos em recondutoramento de circuitos, construção de novas 

subestações, instalação de banco de capacitores e reconfigurações de rede. Todas essas 

hipóteses demandam investimentos financeiros por parte da distribuidora.  

Surge então a necessidade do desenvolvimento de outras ferramentas que possibilitem 

às distribuidoras, uma alternativa para a redução de perdas sem a necessidade realização de 

obras na rede.  

A ferramenta que foi desenvolvida nesse trabalho aproveita a ênfase que a GD tem 

tido no contexto atual e sua grande perspectiva de crescimento no futuro. A ferramenta é um 

software e teve seu registro requerido através do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

É sabido que a depender do local em que as GDs estão instaladas, as perdas da rede 

poderão aumentar ou diminuir. O software será capaz de auxiliar o engenheiro na tomada de 

decisões sobre o ótimo local para a realização dessas conexões, respeitando os limites 

operativos do sistema. 

O software utiliza um algoritmo genético em conjunto com o método do gradiente 

para fazer a indicação das melhores barras para a conexão de gerações de potência ativa, de 

forma que essa conexão otimize as perdas na rede de distribuição. 

No final desse trabalho são apresentados resultados de simulações e as melhorias na 

eficiência da rede proporcionada com a utilização desse software. 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esse trabalho está estruturado em 6 capítulos. 

O capítulo 1 faz a introdução do trabalho, contextualizando a motivação do 

desenvolvimento do software. 

O capítulo 2 aborda a revisão bibliográfica dos assuntos que fundamentaram a 

pesquisa e o desenvolvimento.  

O capítulo 3 traz a metodologia utilizada nas etapas de desenvolvimento do software, 

apresenta as equações que serviram de ponto de partida e as equações que foram deduzidas e 

implementadas no software. Nesse capítulo também é explicado o procedimento de cálculo do 

programa. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nas simulações e os ganhos obtidos com a 

utilização do software. Também é feita uma avaliação do fator decisivo para o tempo de 

execução do software. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas com esse trabalho e as sugestões 

para trabalhos futuros. 

O capítulo 6 traz as referências bibliográficas que embasaram a pesquisa e o 

desenvolvimento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 

O sistema elétrico de potência (SEP) pode ser dividido em três grandes blocos: a 

geração, a transmissão e a distribuição. 

A Geração é a parte do SEP responsável pela transformação de outra forma de energia 

(cinética, calor, etc.) em energia elétrica e pode ser classificada como centralizada ou 

distribuída. 

A Transmissão é a parte do SEP que se dedica ao transporte de energia elétrica em 

grandes quantidades e a longas distâncias, desde os centros de geração aos centros de 

consumo, conforme mostrado na figura 1. 

 

Figura 1 - Perspectivas de linhas de transmissão a partir de 138 kV em 2015  

 

Fonte: [ONS, 2016] 

 

A Distribuição é a parte do SEP que funciona basicamente para entregar (distribuir) a 

energia recebida do sistema de transmissão ao consumidor final. Como regra geral, o sistema 

de distribuição pode ser considerado como o conjunto de instalações e equipamentos elétricos 

que operam, geralmente, em tensões inferiores a 230 kV. A Distribuição pode ser dividida em 
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Sistema de Distribuição em Alta Tensão (SDAT), Sistema de Distribuição em Média Tensão 

(SDMT) e Sistema de Distribuição em Baixa Tensão (SDBT). 

O SDAT é o conjunto de linhas e subestações que conectam as barras da rede básica 

de transmissão ou de centrais geradoras às subestações de distribuição em tensões típicas 

iguais ou superiores a 69 kV e inferiores a 230 kV.  

O SDMT compreende o conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos 

associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV, na maioria das vezes 

com função primordial de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter geração 

distribuída. 

O SDBT é o conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em 

tensões nominais inferiores ou iguais a 1 kV. 

As redes do SDBT e do SDMT se espalham pela topografia das cidades, conforme se 

observa na figura 2, ramificando-se ao longo de ruas e avenidas, para conectar fisicamente o 

sistema de transmissão, ou mesmo unidades geradoras de médio e pequeno porte, aos 

consumidores finais.  

 

Figura 2 - Redes de distribuição de 13,8 kV no Rio Grande do Norte 

 

Fonte: [COSERN, 2016] 
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A figura 3 mostra a classificação dos níveis de tensão utilizados no SEP brasileiro. 

 

Figura 3 - Níveis de tensão do SEP brasileiro 

 

Fonte: [RUTH LEÃO, 2016] 

 

Os agentes do setor (geradoras, transmissoras e distribuidoras) recebem a concessão 

do poder concedente para atuar nas diversas áreas do SEP. No caso das distribuidoras, elas 

recebem a concessão da ANEEL e a essa cabe realizar a fiscalização para que os serviços 

sejam tecnicamente adequados às necessidades dos consumidores, assim como estabelecer as 

tarifas de forma justa para os consumidores e para as distribuidoras. 

 

2.2 PERDAS ELÉTRICAS 

 

Como todo processo de transformação de energia, em todas as três partes do SEP 

existem perdas de energia. 

As perdas podem ser classificadas da seguinte forma conforme sua origem: 

“Perdas na Rede Básica (ou Transmissão): são aquelas que ocorrem entre a geração 

de energia elétrica nas usinas até o limite dos sistemas de distribuição. São apuradas 

mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 
conforme dados de medição de geração e a energia entregue às redes de distribuição. 

Perdas na Rede de Distribuição: são aquelas que ocorrem dentro do próprio sistema 

de distribuição [...].” (ANEEL, 2015) 

 

As perdas na Rede de Distribuição ainda podem ser classificas conforme sua causa em 

perdas técnicas e perdas não técnicas. Ambos os tipos são indesejáveis para as distribuidoras. 
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As perdas técnicas são aquelas oriundas do processo de passagem de corrente ao longo 

da rede (por efeito Joule), transformação de energia, fuga nos isoladores e perdas dielétricas 

em geral. São mais difíceis de serem reduzidas porque são intrínsecas ao sistema. Elas podem 

ser variáveis, de acordo com a curva de carga do sistema, ou fixas que não variam com a 

carga, como por exemplo as perdas nos núcleos dos transformadores. 

Nos países subdesenvolvidos, as perdas técnicas são maiores do que nos 

desenvolvidos, provavelmente em função do modelo de geração centralizada que foi adotado 

por muito tempo nesses países. 

As perdas técnicas das distribuidoras são calculadas na revisão tarifária periódica 

obedecendo às regras definidas no Módulo 7 do PRODIST, onde é estimado o percentual de 

perdas técnicas relativas à energia injetada na rede. 

Já as perdas não técnicas ocorrem em virtude de erros de faturamento, imprecisão dos 

equipamentos de medição e furtos de energia. São popularmente chamadas de perdas 

comerciais e também são estabelecidas durante o processo de revisão tarifária.  

Há uma tendência de, a cada ciclo da revisão tarifária, a ANEEL reduzir as perdas 

admissíveis das distribuidoras, fazendo com que as empresas procurem cada vez mais a 

eficiência. 

Sobre como a perda entra no cálculo da tarifa, Queiroz (2013) diz o seguinte:  

A perda entra no cálculo da tarifa da distribuidora como se fosse um mercado dela, 

então, para suprir esse mercado, é preciso que a distribuidora compre energia para 

atender ao seu mercado, mais as perdas que ela possui. A ANEEL então define, 
durante o processo de revisão tarifária, o mercado da distribuidora e a perda 

aceitável que a agência vai aceitar repassar ao consumidor através da tarifa de 

energia. Com esse mecanismo, a distribuidora sempre tem o incentivo de manter as 

perdas abaixo do que a ANEEL estabeleceu. (QUEIROZ, 2013) 

 

Caso a empresa possua uma perda superior ao valor estipulado pela ANEEL, a 

distribuidora estará perdendo dinheiro. Surge então a necessidade das distribuidoras 

otimizarem seus sistemas de distribuição, de forma a proporcionar uma redução nas perdas 

técnicas para o valores inferiores aos definidos pela ANEEL. Um artifício que pode ser 

utilizado pela distribuidora é a indicação das melhores barras para a conexão de geração 

distribuída, que é objeto de estudo do software desenvolvido nesse trabalho. 

As figuras 4 e 5 abaixo mostram o percentual de energia que é perdida nas redes das 

distribuidoras. 

 

http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1875
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Figura 4 - Percentual de perdas em relação à energia injetada na rede das 64 distribuidoras brasileiras 

 

Fonte: [ABRADEE, 2015] 

 

Figura 5 - Percentual de perdas totais do sistema em 2014 

 

Fonte: [ABRADEE, 2015] 
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2.3 ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

Em geral, os problemas de otimização podem ser vistos como uma busca da solução 

ótima num espaço de soluções potenciais. Quando o espaço de soluções é pequeno, os 

métodos exaustivos são suficientes, porém quando o espaço é grande, podem ser utilizadas 

técnicas como o algoritmo genético (AG). 

AGs são algoritmos de otimização global, baseados nos mecanismos de seleção 

natural e da genética. 

A ideia básica de funcionamento dos algoritmos genéticos 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 a ser otimizado. Em termos matemáticos, a otimização consiste em 

achar a solução que corresponda ao ponto de máximo ou mínimo da função objetivo. 

No AG espera-se que os indivíduos evoluídos possuam as melhores características dos 

indivíduos dos quais eles foram originados. Desta forma, cria-se uma população de indivíduos 

que vão reproduzir e competir pela sobrevivência. Os melhores sobrevivem e transferem suas 

características para as novas gerações. 

A execução o algoritmo genético pode ser resumida nas seguintes etapas: 

scolhe-se uma população inicial, normalmente formada por indivíduos criados 

aleatoriamente; 

Avalia-se toda a população de indivíduos segundo algum critério, determinado por 

uma função que avalia a qualidade do indivíduo (função de aptidão ou "fitness"); 

Em seguida, através do operador de "seleção", escolhem-se os indivíduos de 

melhor valor (dado pela função de aptidão) como base para a 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". (POZO et al., 2015, p.6) 

 

Os passos descritos na execução do AG são repetidos até que os critérios de parada 

sejam alcançados. Esses critérios podem ser o encontro de uma solução aceitável, uma 

quantidade predefinida de gerações ou quando o AG não consiga mais melhorar a solução. 

 



10 
 

2.4 FLUXO DE POTÊNCIA 

  

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

na determinação da tensão nas barras e da corrente nos elementos (equipamentos e linhas). 

Esse cálculo é efetuado observando somente a resposta do sistema em regime 

permanente, na frequência fundamental, supondo que não há variação transitória. 

O cálculo do fluxo de potência pode ser utilizado para determinar também uma 

condição ótima de operação. 

Nesse sentido, o fluxo de potência ótimo: 

“[...] é uma ferramenta que tem por finalidade fornecer a melhor condição de 
operação de um sistema elétrico sob um determinado objetivo. O objetivo pode ser, 

por exemplo, a condição de operação tal que o sistema tenha a menor quantidade de 

perdas elétricas possível. O problema não é simples, pois a solução encontrada deve 

respeitar os limites operativos dos equipamentos que compõem a rede elétrica assim 

como atender outras restrições inerentes à operação de um sistema elétrico”. 

(BORGES; ALVES, p.33) 

 

Os métodos de fluxo de potência mais conhecidos e disponíveis na literatura são o 

Newton Rapson, Gauss-Seidel e o Desacoplado Rápido. Esses métodos apresentam boa 

convergência e desempenho quando aplicados na análise de redes de transmissão de energia.  

O mau condicionamento das matrizes devido às características radiais das redes de 

distribuição, assim como a alta relação r/x entre resistência e reatância, faz com que o cálculo 

do fluxo de potência apresente divergência e comprometimento da eficiência, quando forem 

utilizados os métodos clássicos nas redes de distribuição. 

Métodos eficientes para solução do problema de fluxo de potência em redes de 

distribuição radiais são os métodos de varredura direta e indireta (método da soma das 

correntes e método da soma das potências). 

O método utilizado nesse trabalho foi o da soma de potências. Esse método foi 

desenvolvido na mesma época por mais de um pesquisador, com pequenas variações entre as 

formulações. 

O método da soma de potências baseia-se no método de varredura chamado backward 

and forward sweep. Nele a varredura inicia-se das barras finais em direção à barra de 

referência (backward), onde são determinadas as correntes na rede. Após isso, a varredura 

inicia-se da barra de referência em direção às barras finais (forward), onde são feitos os 

cálculos de queda de tensão, atualizando as correntes e os fluxos de potência. 
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No método soma de potências: 

“[...] a rede é representada por uma árvore orientada, onde a raiz corresponde à 

subestação, o tronco ao ramal principal e os ramos estão associados aos ramais 
secundários que partem do tronco. A varredura reversa consiste em, partindo-se dos 

nós extremos e usando uma estimativa inicial das tensões nodais, calcular as 

correntes ou fluxos nas linhas até o nó raiz. A partir do resultado da injeção de 

corrente ou potência do nó raiz, e do valor conhecido da tensão nessa barra, procede-

se a varredura direta a qual consiste em recalcular os valores de tensão das barras da 

rede até os nós extremos. Esse processo é repetido até que os valores de tensão de 

duas iterações consecutivas não varia mais do que um valor de tolerância pré-

estabelecido”. (FALCÃO, 2016, p.1) 

 

A figura 6 abaixo apresenta o fluxograma de cálculo do método soma de potências que 

foi utilizado. Salienta-se que não foi utilizado nenhum tipo de modelagem de carga. Todas as 

cargas foram consideradas de potência constante. 

 

Figura 6 - Fluxograma do método soma de potências 
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2.5 MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO DO GRADIENTE DESCENDENTE 

 

O método do gradiente descendente é o método mais simples dentre a família dos 

métodos de otimização por gradiente. Nesse método, também chamado de método de Cauchy 

ou de gradiente de máxima descida, a direção de busca em cada iteração é o oposto do vetor 

gradiente da função objetivo naquele ponto, pois como o gradiente corresponde à direção de 

maior crescimento da função, busca-se então caminhar na direção contrária. Isso ocasiona que 

duas direções consecutivas sejam ortogonais.  

O passo (α) do processo iterativo pode ser escolhido aleatoriamente, porém isso pode 

implicar em grande lentidão e divergência do método, ou ser variável. Nesse último caso, o 

passo é escolhido através da busca linear exata, que utiliza a matriz hessiana da função 

objetivo. 

Mesmo utilizando a busca linear exata, o método de Cauchy também pode apresentar 

um comportamento lento, devido a uma espécie de zigue-zague (direções consecutivas 

ortogonais) que o método faz até atingir o minimizador, conforme mostrado na figura 7 

abaixo. 

 

Figura 7 - Trajetória do algoritmo de Cauchy 

 

FONTE: [RIBEIRO; KARAS, 2011] 

 

O algoritmo do método do gradiente descendente para minimização é o seguinte: 

Início 

         Escolhe X(k=0)como ponto inicial; 

         Enquanto ∇f(xk) ≠ 0 faça: 

                    α = passo adotado 

                      Xk+1 = Xk + α∇f(𝑋k); 

          Fim 

Fim 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE  

 

O software desenvolvido é composto por um algoritmo genético em conjunto com um 

fluxo de potência ótimo e utiliza o método do gradiente para cálculo da minimização das 

perdas na rede. 

O desenvolvimento do software foi dividido em quatro etapas. Foram elas: 

 Montagem do arquivo de dados da rede estudada; 

 Programação do fluxo de potência; 

 Programação do gradiente; 

 Programação do algoritmo genético. 

 

3.1 MONTAGEM DO ARQUIVO DE DADOS DA REDE ESTUDADA 

 

As características da rede e das cargas foram listadas em um arquivo no formato txt, 

que é lido pelo programa antes do início dos cálculos. Esses dados foram indexados com uma 

letra na primeira posição de cada linha. Essa letra caracteriza a que tipo de informação 

corresponde os dados da referida linha, da seguinte forma: 

T: corresponde à tensão nominal da barra de referência; 

S: corresponde à potência base do sistema; 

B: corresponde aos dados das barras; 

L: corresponde aos dados dos trechos da rede.  
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As figuras 8 e 9 mostram exemplos de arquivos de dados de uma rede. 

 

Figura 8 - Dados de uma rede de 10 barras no arquivo txt 

 

 

Figura 9 - Dados de uma rede organizados em posições específicas 
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Conforme se observa nas figuras 8 e 9 acima, os dados possuem tamanhos e posições 

determinadas. O programa identifica os dados da rede pela letra que está na posição inicial da 

linha e o restante dos dados em cada posição previamente especificada. 

A figura 10 apresenta um trecho da linguagem do programa em que as variáveis tensão 

e potência de base recebem os valores que estão no arquivo (dados_da_rede.txt) de dados da 

rede. 

 

Figura 10 - Trecho da linguagem de programação em C para leitura dos dados do arquivo txt 

 

 

Por fim, ressalta-se que o arquivo de dados deve está no mesmo diretório onde está o 

arquivo executável do programa. 

 

3.2 PROGRAMAÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 

 

O método escolhido foi o soma de potências em virtude do bom desempenho desse 

método para sistemas fracamente malhados, que é uma característica muito comum dos 

alimentadores da rede de distribuição de média tensão.  

Algoritmo do fluxo de potência programado: 

I - Ler os dados da rede; 

II - Assumir um perfil inicial de tensão para cada barra; 

III - Calcular a potência equivalente em cada barra, incluindo as perdas entre as barras, 

partindo da barra final para a barra fonte (backward); 

IV - Calcular as novas tensões nas barras, partindo da barra fonte para a barra final 

(forward); 

V - Com as novas tensões, recalcular as perdas e as cargas que variam com a tensão; 
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VI - Realizar teste de convergência. Se não convergir, voltar para a etapa III;  

VII - Apresentar os resultados das tensões e ângulos nas barras. 

 

A convergência do fluxo de potência foi verificada com a diferença entre o módulo 

das tensões, utilizando uma precisão de 1−4, conforme mostrado no trecho do programa na 

figura 11 abaixo. Nas redes simuladas a convergência foi obtida em 4 iterações. 

 

Figura 11 - Trecho da linguagem de programação em C onde é definida a precisão (dif > 0.0001) 

 

 

3.3 PROGRAMAÇÃO DO GRADIENTE 

 

A programação do gradiente foi dividida em duas etapas. Na primeira o gradiente foi 

programado utilizando o passo aleatório e na segunda utilizando o passo calculado através de 

uma busca linear exata, utilizando a matriz hessiana da função objetivo. 

 

3.3.1 Gradiente utilizando o passo aleatório 

 

Nessa etapa as equações deduzidas para o cálculo do gradiente e que serão mostradas 

no item 3.8, foram implementadas no programa. O gradiente utilizado foi o de máxima 

descida, caracterizado pela equação de busca abaixo: 

 X(k+1) = X(k) − α∇f(X(k)) (1) 

Sendo: 

α = Passo da iteração; 

k = Estimativa; 

X(k) = Valor estimado inicial; 

X(k+1) = Valor estimado final; 

∇f(X(K)) = Gradiente da função objetivo. 
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O algoritmo utilizado nessa etapa foi o seguinte: 

I - Atribuição de um valor aleatório para o passo (α) e zero para o vetor inicial de 

geração injetada nas barras; 

II - Cálculo do fluxo de potência pelo método soma de potências;  

III - Cálculo do novo vetor de injeção de potência (geração) nas barras; 

IV - Realiza teste de convergência. Se não convergir, voltar para a etapa II;  

V - Apresenta os resultados das novas perdas nas linhas. 

 

Para a convergência do gradiente foi utilizado o somatório das perdas na rede (perda 

total do alimentador). A precisão utilizada nessa etapa foi de 1−4. 

A escolha aleatória do passo do gradiente causou divergência e lentidão excessiva em 

algumas tentativas. 

 

3.3.2 Gradiente utilizando o passo calculado através da busca linear exata (usando a 

matriz hessiana da função objetivo) 

 

Objetivando maior rapidez no processo e uma certeza de convergência, passou-se a 

adotar o passo obtido por meio da busca linear exata. Com isso, o passo utilizado foi obtido 

através da equação 2 abaixo, que utiliza a matriz hessiana da função objetivo:  

 
α =

[∇f(x)]T ∇f(x)

[∇f(x)]T ∇2f(x) ∇f(x) 
 

 

(2) 

Sendo: 

x = Variável de controle; 

α = Passo da iteração; 

∇f(X) = Vetor gradiente da função objetivo; 

∇²f(X) = Matriz hessiana da função objetivo. 

 

Algoritmo utilizado nessa etapa: 

I - Atribuição de zero para o vetor inicial de geração injetada nas barras; 

II - Cálculo do fluxo de potência pelo método soma de potências; 

III - Cálculo do passo (α) através da hessiana da função objetivo (equação 2); 

IV - Cálculo do novo vetor de injeção de geração utilizando a equação 1 de busca; 

V - Realizar teste de convergência. Se não convergir, voltar para a etapa II;  
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VI - Apresentar os resultados das novas perdas nas linhas. 

 

Para a convergência continuou a ser utilizado o somatório das perdas nas linhas da 

rede (perda total do alimentador). A precisão utilizada nessa etapa foi de 1−4. 

Essa etapa foi a que requereu um maior esforço em virtude da complexidade da 

programação das equações da hessiana. 

 

3.4 PROGRAMAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 

 

A programação do AG foi dividida nas seguintes três etapas:  

 Criação da população inicial e avaliação dos indivíduos; 

 Seleção por roleta e crossover; 

 Implementação do critério de parada.  

 

3.4.1 Criação da população inicial e avaliação dos indivíduos 

 

Primeiramente foi criada a população inicial, que foi composta por indivíduos 

formados por barras da rede. É comum que os indivíduos do AG tenham representação 

binária e que cada bit represente um gene, mas o AG desenvolvido foi feito diferente do 

comum, porque nele cada gene é representado por um algarismo inteiro que numera as barras 

da rede. 

A ideia inicial era que essas barras fossem escolhidas aleatoriamente. Porém, 

percebeu-se que o fato de não haver restrição de barras a serem escolhidas, o indivíduo 

poderia ser composto por barras vizinhas. Para que isso fosse evitado, foram criadas regiões 

de conexão, conforme ilustrado através da figura 12, para que cada gene do indivíduo da 

população inicial só pudesse escolher as barras da região a que lhe foi atribuída. Nas 

simulações foram criada 3 regiões de conexão (R,S,T).  
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Figura 12 - Criação dos indivíduos da população inicial a partir das regiões de conexão 

 

 

Cada região possui uma quantidade de barras tal, de forma que o somatório da 

potência instalada nessas barras corresponda a 1/3 da potência instalada na rede. A figura 13 

mostra 3 regiões de conexão que foram criadas para uma rede de 34 barras. 

 

Figura 13 - Regiões de conexão para uma rede de 34 barras 

 

 

Após a criação da população inicial, todos os indivíduos foram avaliados através do 

cálculo de suas aptidões (fitness). Essa aptidão foi calculada através da aplicação do método 

do gradiente para minimização da função objetivo, que no caso são as perdas da rede. A 

aptidão encontrada indicou o percentual de redução de perdas devido à injeção de potência 

ativa nas barras que compõe cada indivíduo. 
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Sobre o processo de avaliação dos indivíduos, Lacerda e Carvalho (2015) descrevem 

que:  

Durante o processo evolutivo, esta população é avaliada e cada cromossomo recebe 

uma nota (denominada aptidão no jargão da literatura de AGs), refletindo a 

qualidade da solução que ele representa. Em geral, os cromossomos mais aptos são 

selecionados e os menos aptos descartados (Darwinismo). Os membros selecionados 

podem sofre modificações em suas características fundamentais através dos 
operadores de crossover e mutação, gerando descendentes para a próxima geração. 

Este processo é repetido até que uma solução satisfatória seja encontrada. 

(LACERDA; CARVALHO, 2015, p. 90) 

 

No software foi criada uma função chamada gradiente (figura 14), em que os dados de 

entrada são os genes (barras) do indivíduo. Toda vez que é necessário calcular a aptidão do 

indivíduo o programa chama essa função. 

 

Figura 14 - Trecho da linguagem de programação em C onde é criada a função gradiente 

 

 

O cálculo da aptidão (gradiente) apresentou-se como o fator decisivo para a velocidade 

de execução do programa, em virtude da complexidade das equações e das várias iterações 

necessárias para o cálculo matriz hessiana. A cada novo indivíduo gerado uma nova aptidão 

teria que ser calculada.  

Observou-se que à medida que a quantidade de gerações aumentava, as populações 

passavam a ser formadas pelos indivíduos de melhores aptidões como era de se esperar, 

muitas vezes repetindo os mesmos indivíduos, tendo que refazer cálculos de aptidões já 

obtidas anteriormente, comprometendo ainda mais e velocidade de execução do programa. 

Em virtude disso, percebeu-se que era necessário adotar uma estratégia para evitar essa 

repetição de cálculos desnecessários. Foi então criada uma matriz de armazenamento de 

aptidões já calculadas, que passou a funcionar como uma “memória de aptidões”.  

Com isso, antes do cálculo da aptidão de um indivíduo, o programa passou a consultar 

a “matriz de memória de aptidões” e se a aptidão do novo indivíduo já tiver sido calculada 

alguma vez, o programa aproveita esse dado armazenado.  
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3.4.2 Seleção por roleta 

 

Nessa etapa os indivíduos são selecionados através de um sorteio de roleta, onde cada 

indivíduo tem sua representação na roleta proporcionalmente a sua aptidão, conforme 

ilustrado através da figura 15. Assim, indivíduos com maior aptidão tem uma maior 

probabilidade de serem selecionados, contribuindo para a evolução da população. Os 

indivíduos sorteados na roleta são submetidos à próxima etapa de crossover. 

 

Figura 15 - Indivíduos de uma população e sua correspondente roleta de Seleção 

 

Fonte: [CARVALHO, 2015] 

 

3.4.3 Crossover 

 

No crossover os indivíduos que foram escolhidos através do sorteio da roleta são 

submetidos a um cruzamento, dando origem a novos indivíduos. Nesse operador de 

cruzamento, uma parte dos cromossomos dos indivíduos selecionados pela roleta são 

permutadas, dando origem a novos indivíduos. A intenção dessa operação é a criação de 

novos indivíduos que potencialmente combinem as melhores características dos indivíduos 

selecionados anteriormente pela roleta. 

Geralmente o crossover é feito com indivíduos que possuem representação binária, 

conforme mostrado na figura 16. 
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Figura 16 - Exemplo de crossover de um ponto com representação dos indivíduos em forma binária: (a) 

dois indivíduos são escolhidos; (b) um ponto de crossover é escolhido; (c) são recombinadas as 

características, gerando dois novos indivíduos 

 

Fonte: [CARVALHO, 2015] 

 

Porém, conforme já dito no item 3.4.1, os indivíduos do AG utilizado no software não 

tem representação binária. Seus genes são representados por números inteiros que indicam as 

barras da rede. Assim, o crossover utilizado no programa está representado na figura 17 

abaixo. 

 

Figura 17 - Crossover de indivíduos do programa: (a) dois indivíduos são escolhidos; (b) um ponto de 

crossover é escolhido; (c) são recombinadas as características, gerando dois novos indivíduos 

 

 

Antes da aplicação do cruzamento, os indivíduos são submetidos a uma taxa de 

crossover. Sobre a aplicação dessa taxa, Lacerda e Carvalho (2015) citam que: 

O crossover é aplicado com uma dada probabilidade a cada par de cromossomos 

selecionados. Na prática, esta probabilidade, denominada de taxa de crossover, varia 

entre 60% e 90%. Não ocorrendo o crossover, os filhos serão iguais aos pais (isto 

permite que algumas soluções sejam preservadas). Isto pode ser implementado, 

gerando números pseudoaleatórios no intervalo [0,1]. Assim, o crossover só é _ 

aplicado se o número gerado for menor que a taxa de crossover. (LACERDA; 

CARVALHO, 2015, p. 96) 

 

A taxa utilizada no programa foi de 70%. 

Para os novos indivíduos originados pelo crossover, novas aptidões devem ser 

calculadas. Antes desse novo cálculo, o programa faz novamente consulta na “matriz de 

aptidões” e se a aptidão do novo indivíduo já tiver sido calculada alguma vez, o programa 

aproveita esse dado armazenado.  
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3.4.4 Critério de parada 

 

Os critérios de parada do AG podem ocorrer quando: 

[...] o AG atingir um dado número de gerações (ou avaliações), chegada ao valor 

ótimo da função objetivo, se este for conhecido, ou convergência, isto quando 

ocorrer melhoramento significativo no cromossomo de maior aptidão por um dado 

número de gerações. (LACERDA; CARVALHO, 2015, p. 125) 

 

Cada processo de submissão da população à roleta e ao crossover para a criação de 

uma nova população é chamada de geração. No programa desenvolvido o critério de parada 

utilizado foi a quantidade gerações (igual a 20). 

A figura 18 apresenta o fluxograma do AG desenvolvido no software. 

 

Figura 18 - Fluxograma do algoritmo genético desenvolvido 
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3.5 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 

Inicialmente o software foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação 

Python, por ser uma linguagem de alto nível e consequentemente de fácil programação. 

Porém, após o programa ser elaborado foi observada lentidão significativa nos cálculos dos 

gradientes, o que viria a comprometer a viabilidade do software. Essa lentidão foi atribuída 

principalmente ao fato do Python ser uma linguagem interpretada, que inicialmente necessita 

de um programa interpretador e só em seguida é executado pelo sistema operacional, 

diferentemente da linguagem compilada, que o código fonte é executado diretamente 

pelo sistema operacional ou pelo processador, após ser traduzido para uma linguagem de 

baixo nível, como a linguagem de máquina, por meio de um processo chamado compilação, 

usando um programa de computador chamado compilador. 

Na linguagem interpretada o código é analisado linha a linha durante a execução, 

diferentemente dos códigos compilados que a análise não precisa ser feita durante a execução. 

Além do que, por analisar o código de forma integral, a linguagem compilada pode fazer 

otimizações e por isso os códigos compilados costumam ser executados mais rapidamente. 

Com isso, chegou-se a conclusão de que seria necessário mudar o programa para uma 

linguagem compilada, objetivando maior rapidez, e que no caso a escolhida foi a linguagem 

C. 

Uma comparação de tempos de execução é mostrada na tabela 1 abaixo, obtida a partir 

de simulações feitas nos programas desenvolvidos em Python e em C. 

 

Tabela 1 - Comparação de tempos de execução entre as linguagens Python e C 

  Rede de 34 barras – 13,8 kV 

Tempo (s) 

Python C 

Cálculo da redução de perdas com injeção nas barras 4, 16 e 33 129,00 0,62 

Cálculo da redução de perdas com injeção nas barras 7, 21 e 31 388,20 1,62 

Cálculo da redução de perdas com injeção nas barras 11, 19 e 34 322,20 1,37 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_baixo_n%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_baixo_n%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_montagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
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3.6 DADOS FORNECIDOS PELO SOFTWARE 

 

O software foi nomeado de SEGERD e apresenta os seguintes dados no final da 

simulação: 

 Características da rede (quantidade de barras e de linhas, potências ativa, 

reativa e aparente instaladas); 

 Melhores barras para conexão; 

 Potência de geração a ser conectada; 

 Redução percentual de perdas; 

 Perdas do caso base; 

 Perdas finais; 

 Tempo de execução; 

 Novo perfil de tensão após a conexão. 

 

Nas figuras 18 e 19 são mostrados os dados apresentados pelo SEGERD no 

final de uma simulação. 

 

Figura 19 – Dados apresentados pelo SEGERD 
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Figura 20 – Tensão e ângulos nas barras apresentado pelo SEGERD 

 

 

3.7 REDES UTILIZADAS NAS SIMULAÇÕES 

 

Quatro das cinco redes utilizadas nas simulações foram obtidas de duas fontes diferentes.  

De Carvalho (2006) foram obtidas duas redes montadas com dados fictícios, sendo uma com 

34 barras e a outra com 70.  Outras duas redes foram obtidas de Almeida (2013), sendo uma 

com 56 barras e a outra com 70. Essas redes de Almeida (2013) foram montadas com dados 

reais, pois são alimentadores da rede de distribuição da COSERN. 

A quinta rede foi criação própria, montada com dados fictícios e composta de 51 

barras, que foi utilizada para a comparação dos tempos de execução em função da quantidade 

de barras e do carregamento. 

 

3.8 EQUACIONAMENTO 

 

Nesse item são mostradas as equações que foram implementadas no software para os 

cálculos do fluxo de potência, do vetor gradiente e da matriz hessiana.  

 

3.8.1 Equações para cálculo do fluxo de potência 

 

Conforme já mencionado nos capítulos anteriores, o método soma de potências utiliza 

uma sistemática que percorre a rede de forma direta e inversa (backward and forward sweep). 

Nessa sistemática as cargas das barras e as perdas da rede são somadas no caminho inverso, 
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ou seja, partindo da barra terminal e finalizando na barra fonte (backward), determinando a 

potência equivalente de cada barra, conforme será descrito no item 3.8.1.1 a seguir. Em 

relação às tensões nodais, essas são calculadas através de uma equação biquadrada usando o 

caminho direto, ou seja, partindo da barra fonte em direção à barra terminal (forward), 

tomando as barras duas a duas, conforme será descrito no item 3.8.1.2. 

 

3.8.1.1  Equações para cálculo das perdas e da potência equivalente das barras 

 

Inicialmente determinam-se as cargas ativas e reativas equivalentes de cada barra 

(PSn e QSn). Esse cálculo é feito somando-se todas as cargas próprias da barra n, mais o 

somatório das cargas próprias das barras a jusante, e mais o somatório das perdas de todos os 

trechos que se encontram a jusante da barra n. Esse processo é feito partindo-se da barra final 

em direção à barra fonte e está representado nas equações 3 e 4 abaixo. 

 

 PSn = Pn +∑P(n+1) +∑PLn(n+1) 
(3) 

 QSn = Qn +∑Q(n+1) +∑QLn(n+1) 
(4) 

Sendo:  

PSn = Potência ativa equivalente na barra n; 

QSn = Potência reativa equivalente na barra n; 

Pn= Carga ativa da barra n; 

Qn= Carga reativa da barra n; 

∑P(n+1) = somatório das potências equivalentes na barra n+1, diretamente conectadas 

à barra n; 

∑Q(n+1) = somatório das potências reativas equivalentes na barra n+1, diretamente 

conectadas à barra n; 

∑PLn(n+1) = somatório das perdas ativas nos ramos conectados entre a barra n e a 

barra n+1; 

∑QLn(n+1) = somatório das perdas reativas nos ramos conectados entre a barra n e a 

barra n+1; 

 

Para exemplificar o cálculo de PSn, toma-se como base a representação unifilar de um 

sistema de distribuição retirado de Pimentel Filho (1997), mostrado na figura 21. 
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Figura 21 – Representação unifilar de um sistema de distribuição com 6 barras 

 

Fonte: [PIMENTEL FILHO, 1997] 

 

Nele, aplicando as equações 3 e 4 para o cálculo da potência equivalente na barra 5, 

tem-se que: 

 

 PS5 = P5 +∑P6 +∑PL5 
(5) 

 

 QS5 = Q5 +∑Q6 +∑QL5 
(6) 

 

Uma vez calculadas as cargas equivalentes das barras, segue-se para o cálculo das 

perdas nas linhas.  

Tomando como base o sistema reduzido na representação de duas barras da figura 22, 

o cálculo das perdas é feito utilizando a seguinte equação 7: 

 

Figura 22 - Sistema reduzido a 2 barras 

 

  

 Sperdasi = PLi + jQLi = ∆Vi . Ii
∗ (7) 
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Sendo: 

∆Vi = Vk − Vn ; 

Vk = Tensão na barra a montante (lado fonte); 

Vn = Tensão na barra a jusante (lado carga); 

Ii
∗ = Conjugado da corrente no trecho estudado (k-n); 

Sperdasi  = Perdas complexas na linha índice i; 

PLi = Perdas ativas na linha índice i; 

QLi = Perdas reativas na linha índice i. 

 

Da equação 7 obtêm-se as seguintes outras equações para o cálculo das perdas: 

 

 
PLi =

Ri(Psn
2 + Qsn

2)

Vn²
 

(8) 

 
QLi =

Xi(Psn² + Qsn²)

Vn²
 

(9) 

Sendo: 

Ri = Resistência da linha índice i; 

Xi = Reatância da linha índice i; 

PSn = Carga ativa equivalente do sistema na barra índice n; 

QSn = Carga reativa equivalente do sistema na barra índice n; 

PLi = Perdas ativas na linha índice i; 

QLi = Perdas reativas na linha índice i; 

i = Índice da linha. 
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3.8.1.2 Equação para cálculo das tensões nas barras  

 

Após serem calculadas as potências equivalentes para cada barra do sistema, iniciasse 

o cálculo das tensões através da equação biquadrada (equação 10). Essa equação fornece o 

módulo da tensão na barra a jusante, conhecendo-se a tensão na barra a montante, a 

impedância da linha e a carga. Esse processo inicia na barra fonte e vai em direção à barra 

final (forward sweep), tomando-se as barras duas a duas. Uma barra que se comporta como 

sendo de carga numa primeira fase do processo, torna-se barra fonte na fase seguinte após o 

cálculo da tensão. Essa sistemática repete-se até a barra final.  

 

 Vn
4 + Vn

2[2(Ri. PSn + Xi. QSn) − Vk
2] + (PSn

2 + QSn
2 )(Ri

2 + Xi
2) = 0 (10) 

 

3.8.2 Equação para cálculo do vetor gradiente 

 

A otimização através do método de Cauchy requer o cálculo do gradiente da função 

objetivo, que no caso em estudo essa função representa as perdas da rede de distribuição. Esse 

cálculo foi realizado derivando-se parcialmente a função objetivo em relação às variáveis de 

controle, que no caso são as injeções de potência ativa nas barras, representadas por PCj. 

 

 

∇PLi =

(

 
 
 
 
 

∂PLi
∂PC1
∂PLi
∂PC2
⋮
∂PLi
∂PCn)

 
 
 
 
 

 

 

 

 

(11) 

Sendo: 

∇PLi = Gradiente da função objetivo; 

PLi = Função objetivo (no caso em estudo é a equação 8); 

PCj = Variáveis de controle; 

j = Índice da barra onde ocorre a injeção de potência. 
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Derivando PLi  (função objetivo representada pela equação 8) em relação a PCj, obteve-

se a equação 12 abaixo. 

 

 

∂PLi
∂PCj

=

[Ri (
∂Psn

2

∂PCj
+
∂Qsn

2

∂PCj
)] Vn² − Ri(Psn

2 + Qsn
2)
∂Vn²
∂Pcj

(Vn²)2
 

 

(12) 

 

Fazendo 
∂QSn2

∂Pcj
= 0, chegou-se à equação 13. 

 

 

∂PLi
∂PCj

=

2RiPsn
∂PSn
∂PCj

Vn² − Ri(Psn
2 + Qsn

2)
∂Vn²
∂PCj

Vn
4  

 

(13) 

 

Observou-se que o termo 
∂PSn

∂Pcj
 depende da posição da barra j de injeção de geração em 

relação à barra n. Em virtude disso, foram adotadas as duas seguintes condicionantes para os 

cálculos da equação 13: 

 

1ª condicionante: se j > n (barra j localizada depois da barra n), ou seja, PCj estando 

incluso na formação de Psn , obtém-se que 
∂PSn

∂Pcj
= 1. Assim, a equação 13 fica da seguinte 

forma: 

 

 

∂PLi
∂PCj

=

2RiPsnVn² − Ri(Psn
2 + Qsn

2)
∂Vn²
∂PCj

Vn
4  

 

(14) 

 

2ª condicionante: se j < n (barra j localizada antes da barra n), ou seja, PCj não incluso 

na formação de Psn , obtém-se que 
∂PSn

∂Pcj
= 0. Agora, a equação 13 fica da seguinte forma: 

 

 

∂PLi
∂PCj

=

−Ri(Psn
2 + Qsn

2)
∂Vn²
∂PCj

Vn
4  

 

(15) 
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Mesmo com essas duas condicionantes simplificando a equação 13, ainda era 

necessário conhecer o termo 
∂Vn²

∂Pcj
 . Para isso, explicitou-se o termo Vn² da equação biquadrada 

(equação 10) do método soma de potências, obtendo-se a equação 16 abaixo: 

 

 

Vn² =
1

2

{
 
 

 
 

− [2(RiPsn + XiQsn) − Vk
2]⏞                

B

+

√[2(Ri Psn + XiQsn) − Vk
²]

⏞                
B

² − 4 (Ri
2 + Xi

2)(Psn
2 + Qsn

2)⏞                
C

⏟                                      
A }

 
 

 
 

 

 

 

(16) 

Sendo: 

A = B² − 4C 

B = [2(RiPsn + XiQsn) − Vk
²] 

C = (Ri
2 + Xi

2)(Psn
2 + Qsn

2) 

 

Então, utilizando a equação 16, calculou-se a derivada parcial 
∂Vn²

∂Pcj
, obtendo a equação 

17 abaixo: 

 

∂Vn²

∂Pcj
=
1

2

{
 
 

 
 −2Ri

∂Psn
∂Pcj

+
∂Vk

2

∂Pcj
+ 0,5A−0,5

[2B(2Ri
∂Psn
∂Pcj

−
∂Vk

²

∂Pcj
) − 8(Ri² + Xi²)Psn

∂Psn
∂Pcj

]
}
 
 

 
 

 

 

 

(17) 

 

Para o cálculo do termo 
∂Psn

∂Pcj
 utilizou-se as mesmas duas condicionantes de cálculo 

utilizadas anteriormente, considerando o posicionamento da barra de injeção de geração.  

Portanto: 

 

1ª condicionante: se j > n (barra j localizada depois da barra n), ou seja, PCj estando 

incluso na formação de Psn, obtém-se que 
∂PSn

∂Pcj
= 1. Com isso, a equação 17 ficou da 

seguinte forma: 

 

 ∂Vn²

∂Pcj
=
1

2
{−2Ri +

∂Vk
²

∂Pcj
+ 0,5A−0,5 [2B(2Ri −

∂Vk
²

∂Pcj
) − 8(Ri² + Xi²)Psn]} 

 

(18) 
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2ª condicionante: se j < n (barra j localizada antes da barra n), ou seja, PCj não incluso 

na formação de Psn , obtém-se que 
∂PSn

∂Pcj
= 0. Com isso, a equação 17 ficou da seguinte 

forma: 

 

 ∂Vn²

∂Pcj
=
1

2
{
∂Vk

²

∂Pcj
+ 0,5A−0,5 [2B(−

∂Vk
²

∂Pcj
)]} 

 

 

(19) 

3.8.2.1 Equação para cálculo da matriz hessiana 

 

A matriz hessiana de uma função objetivo de n variáveis é a matriz quadrada com n 

colunas e n linhas das derivadas parciais de segunda ordem dessa função. No caso em estudo, 

a matriz hessiana da função objetivo foi definida da seguinte forma: 

∇²PLi =  

(

 
 
 

∂²PLi

∂PC1
2

∂²PLi

∂PC1 ∂PC2
…

∂²PLi

∂PC1 ∂PCn

∂²PLi

∂PC2 ∂PC1

∂²PLi

∂PC2
2 …

∂²PLi

∂PC2 ∂PCn
… … … …
∂²PLi

∂PCn ∂PC1

∂²PLi

∂PCn ∂PC2
…

∂²PLi

∂PCn
2 )

 
 
 

n x n

, onde n é a quantidade de barras 

da rede. 

 

Observa-se que o elemento genérico da matriz hessiana é representado pelo seguinte 

termo abaixo: 

(
∂²PLi

∂PCj ∂PCm
) 

 

Fazendo a derivada parcial da equação 13 em relação à variável de controle (PCm), 

encontrou-se a equação 20 que representa termo genérico da matriz hessiana: 

 

 
∂²PLi

∂PCj ∂PCm
=
[(
∂D
∂PCm

−
∂E
∂PCm

) Vn
4 − (D − E)2Vn²

∂Vn²
∂PCm

]

Vn
8  

 

(20) 

Sendo: 

D = 2RiPsn
∂Psn
∂PCj

Vn² 

E = Ri(Psn² + Qsn²)
∂Vn²

∂PCj
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_quadrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial
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Observou-se que o termo 
∂PSn

∂Pcj
 depende da posição da barra j de injeção em relação à 

barra n e que o termo 
dPSn

dPcm
 depende da posição da barra m de injeção em relação à barra n. 

Assim, quatro condicionantes de cálculo são utilizadas. São elas: 

 

1ª condicionante: se j > n e m > n (barras j e m localizadas depois da barra n), ou seja, 

PCj e PCm inclusos na formação de Psn, tem que 
dPSn

dPcj
= 

dPSn

dPcm
= 1. Portanto: 

 

 D = 2RiPsnVn²  (21) 

 ∂D

∂Pcm
= 2Ri [Vn2 + PSn

dVn²

dPcm
] 

 

(22) 

 ∂E

∂Pcm
= Ri [(2PSn)

∂Vn2

∂Pcj
+ (PSn2 + QSn2)

∂²Vn²

∂Pcj ∂Pcm
] 

 

(23) 

 

2ª condicionante: se j < n e m < n (barra j e m localizadas antes da barra n), ou seja, PCj 

e PCm não inclusos na formação de Psn, tem-se que 
dPSn

dPcj
= 

dPSn

dPcm
= 0. Portanto: 

 

 D = 0 (24) 

 dD

dPcm
= 0 

(25) 

 dE

dPcm
= Ri [(PSn2 + QSn2)

d²Vn²

dPcjdPcm
] 

(26) 

 

3ª condicionante: se j > n e m < n (barra j localizado depois da barra n e barra m 

localizada antes da barra n), ou seja, PCj incluso na formação de Psn e PCm não incluso na 

formação de Psn, tem-se que  
dPSn

dPcj
=  1  e  

dPSn

dPcm
= 0. Portanto: 

 

 D = 2RiPsnVn² (27) 

 ∂D

∂Pcm
= 2Ri [PSn

∂Vn²

∂Pcm
] 

(28) 

 ∂E

∂Pcm
= Ri [(PSn2 + QSn2)

∂²Vn²

∂Pcj ∂Pcm
] 

(29) 
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4ª condicionante: se j < n e m > n (barra j localizada antes da barra n e barra m 

localizada depois da barra n), ou seja, PCj não incluso na formação de Psn e PCm incluso na 

formação de Psn, tem-se que 
dPSn

dPcj
=  0  e  

dPSn

dPcm
= 1. Portanto: 

 

 D = 0 (30) 

 dD

dPcm
= 0 

(31) 

 dE

dPcm
= Ri [(2PSn)

dVn2

dPcj
+ (PSn2 + QSn2)

d²Vn²

dPcjdPcm
] 

(32) 

 

Após a aplicação das quatro condicionantes de cálculo acima, surgiu o termo 
∂²Vn²

∂Pcj ∂Pcm
. 

Esse termo foi encontrado derivando-se parcialmente a equação 17 em relação a PCm, 

encontrando a equação 33 a seguir: 

 

 ∂²Vn²

∂Pcj ∂Pcm
=
1

2
{
∂²Vk²

∂Pcj ∂Pcm
+ 0,5 [−0,5KA−1,5 (2B

dB

∂Pcm
− 4

dC

∂Pcm
) + A−0,5

dK

∂Pcm
]} 

 

(33) 

 

Sendo:  

∂B

∂Pcm
= 2Ri

∂Psn
∂Pcm

−
∂Vk²

∂Pcm
 

∂C

∂Pcm
= 2(Ri² + Xi²)Psn

∂Psn
∂Pcm

 

∂K

∂Pcm
= 2 [

∂B

∂Pcm
(2Ri

∂Psn
∂Pcj

−
∂Vk²

∂Pcj
) − B

∂2 ∂Vk²

∂Pcj ∂Pcm
] − 8(Ri

2 + Xi
2)
∂Psn
∂Pcm

∂Psn
∂Pcj

 

 

Mais uma vez as condicionantes de cálculo em relação às posições das barras j, m e n 

são aplicadas. 

 

1ª condicionante: se j > n e m > n (barras j e m localizados depois da barra n), ou seja, 

PCj e PCm inclusos na formação de Psn, tem que 
dPSn

dPcj
= 

dPSn

dPcm
= 1. Portanto: 
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 ∂B

∂Pcm
= 2Ri −

∂Vk²

∂Pcm
 

(34) 

 ∂C

∂Pcm
= 2(Ri² + Xi²)Psn  

(35) 

 ∂K

∂Pcm
= 2 [

∂B

∂Pcm
(2Ri −

∂Vk²

∂Pcj
) − B

∂2 ∂Vk²

∂Pcj ∂Pcm
] − 8(Ri² + Xi²) 

(36) 

 

2ª condicionante: se j < n e m < n (barras j e m localizadas antes da barra n), ou seja, 

PCj e PCm não inclusos na formação de Psn, tem-se que 
dPSn

dPcj
= 

dPSn

dPcm
= 0. Portanto: 

 

 ∂B

∂Pcm
= −

∂Vk²

∂Pcm
 

 

(37) 

 ∂C

∂Pcm
= 0 

(38) 

 ∂K

∂Pcm
= 2 [

∂B

∂Pcm
(−

∂Vk²

∂Pcj
) − B

∂2 ∂Vk²

∂Pcj ∂Pcm
] 

 

(39) 

 

3ª condicionante: se j > n e m < n (barra j localizada depois da barra n e barra m 

localizada antes da barra n), ou seja, PCj incluso na formação de Psn e PCm não incluso na 

formação de Psn, tem-se que 
dPSn

dPcj
=  1  e  

dPSn

dPcm
= 0. Portanto: 

 

 ∂B

∂Pcm
= −

∂Vk²

∂Pcm
 

(40) 

 ∂C

∂Pcm
= 0 

(41) 

 ∂K

∂Pcm
= 2 [

∂B

∂Pcm
(2Ri −

∂Vk²

∂Pcj
) − B

∂2 ∂Vk²

∂Pcj ∂Pcm
] 

(42) 

 

4ª condicionante: se j < n e m > n (barra j localizada antes da barra n e barra m 

localizada depois da barra n), ou seja, PCj não incluso na formação de Psn e PCm incluso na 

formação de Psn, tem-se que 
dPSn

dPcj
=  0  e  

dPSn

dPcm
= 1. Portanto: 
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 ∂B

∂Pcm
= 2Ri −

∂Vk²

∂Pcm
 

(43) 

 ∂C

∂Pcm
= 2(Ri² + Xi²)Psn  

(44) 

 ∂K

∂Pcm
= 2 [

∂B

∂Pcm
(−

∂Vk²

∂Pcj
) − B

∂2 ∂Vk²

∂Pcj ∂Pcm
] 

(45) 

 

3.9 PROCEDIMENTO DE CÁLCULO NO PROGRAMA 

 

Para implementação do procedimento de cálculo no programa foi necessário adotar 

uma estratégia, pois para o cálculo de alguns termos era necessário já se conhecer outros a 

montante ou a jusante, a depender do sentido do processo de varredura. 

A estratégia de cálculo é mostrada nos itens seguintes, tomando como base uma rede 

de distribuição radial com 4 barras, ilustrada na figura 23. 

 

Figura 23 - Representação unifilar de um sistema de distribuição com 4 barras 

 

 

3.9.1 Cálculo da derivada parcial das perdas em relação à variável de controle 

  

Esse cálculo é feito na varredura em sentido inverso (backward sweep). Observa-se 

nas equações 3 e 13 reescritas abaixo, que para se calcular o termo 
∂PLi

∂PCj
 (derivada da função 

objetivo), na primeira iteração já é necessário se conhecer o termo 
∂PSn

∂PCj
 , porém a princípio 

isso não é possível, pois até então as perdas nas linhas que compõem o termo PSn (equação 3) 

não são conhecidas. Para contornar esse problema, o cálculo de 
dPLi

dPCj
 inicia-se pela última linha 

( 
dPL3

dPCj
 ) da rede (onde i = 3 e n = 4), porque nela o termo PL4−5 (perdas na linha 4) é igual a 

zero, já que não existem linhas a jusante dessa barra e o os termos P4 e ∑P(4+1) do termo PS4 
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(equação 3) são conhecidos. Após isso é feito o cálculo de 
dPL2

dPCj
 que precisa do valor de 

dPL3

dPCj
 já 

calculado anteriormente. Repete-se esse processo até chegar à barra fonte. 

 

 PSn = Pn +∑P(n+1) +∑PLn(n+1) 
(3) 

   

 

 

 
∂PLi
∂PCj

=

2RiPsn
∂PSn
∂PCj

Vn² − Ri(Psn
2 + Qsn

2)
∂Vn²
∂PCj

Vn
4  

 

(13) 

 

3.9.2 Cálculo da derivada das tensões nas barras em relação à variável de controle 

 

Um procedimento semelhante ao mostrado no item 3.9.1 acontece para o cálculo do 

termo 
∂Vn²

∂Pcj
 na equação 17 reescrita abaixo. A mesma estratégia de cálculo é adotada, 

invertendo-se apenas o sentido que agora será partido da barra fonte em direção à barra final 

(forward sweep), pois para o cálculo de 
∂Vn²

∂Pcj
 é necessário conhecer a derivada da tensão na 

barra a montante (
∂Vk

2

∂Pcj
). Exemplificando o caso, para o cálculo de 

∂V1²

∂Pcj
 é preciso já conhecer 

∂V0²

∂Pcj
 que já está disponível porque  

∂V0²

∂Pcj
 = 0, pois a barra zero é a barra slack.  

 

 

∂Vn²

∂Pcj
=
1

2

{
 
 

 
 −2Ri

∂Psn
∂Pcj

+
∂Vk

2

∂Pcj
+ 0,5A−0,5

[2B(2Ri
∂Psn
∂Pcj

−
∂Vk

²

∂Pcj
) − 8(Ri² + Xi²)Psn

∂Psn
∂Pcj

]
}
 
 

 
 

 

 

 

(17) 

 

Sendo: 

A = B² − 4C 

B = [2(RiPsn + XiQsn) − Vk
²] 

C = (Ri
2 + Xi

2)(Psn
2 + Qsn

2) 
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3.9.3 Cálculo das derivadas na matriz hessiana da função objetivo 

 

No cálculo da matriz hessiana adota-se a mesma estratégia. Para o cálculo das 

derivadas das perdas nas linhas em relação às variáveis de controle adota-se o sentido da barra 

terminal para a barra fonte e para o cálculo das derivadas das tensões em relação às variáveis 

de controle adota-se o sentido da barra fonte para a barra terminal. 
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4 RESULTADO DAS SIMULAÇÕES 

 

Nesse capítulo são apresentadas as barras indicadas, a potência a ser injetada nessas 

barras, as perdas do caso base e as perdas finais obtidas devido à conexão das gerações.  

Também são apresentados gráficos que mostram a redução das perdas na rede e a 

melhoria no nível de tensão, obtidas com a conexão de gerações nas barras indicadas. 

O programa foi executado 4 vezes para cada rede, sendo escolhido o resultado que 

proporcionou a maior redução das perdas. 

No AG foi utilizada uma população de 8 indivíduos, taxa de crossover de 70% e o 

critério de parada foi a quantidade de gerações (igual a 20). 

 

4.1 REDE DE 34 BARRAS – 11 kV  

 

A rede apresentada na figura 24 foi obtida de Carvalho (2006). Os dados de carga das 

barras e impedância da rede estão disponíveis no Apêndice A. 

 

Figura 24 - Rede de 34 barras 

 

Fonte: [Carvalho, 2006] 
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4.1.1 Características da rede 

 

Potência instalada = 4.636,5 kW 

Perdas iniciais = 222,26 kW 

Percentual de perdas em relação ao carregamento = 4,79 % 

 

4.1.2 Resultados das simulações 

 

A tabela 2 abaixo apresenta os resultados de 4 simulações para a rede de 34 barras. A 

4ª simulação foi a que apresentou maior redução nas perdas da rede. 

 

Tabela 2 – Resultado das simulações na rede de 34 barras 

EXECUÇÃO 
TEMPO 

(S) 

BARRA 

INDICADAS 

POTÊNCIA INJETADA 

PELOS GERADORES (kW) 
PERDAS 

NO CASO 

BASE (kW) 

PERDAS 

FINAIS 

(kW) 

REDUÇÃO 

NAS 

PERDAS 

(%) 
A B C 

 BARRA 

A 

BARRA 

B 

BARRA 

C 

1ª 34,83 7 21 31 215,03 357,67 441,35 222,26 164,11 26,16 

2ª 42,35 6 19 27 193,07 329,41 433,32 222,26 159,95 28,03 

3ª 23,48 10 19 24 297,00 363,68 472,89 222,26 146,76 33,97 

4ª 31,01 7 20 25 251,89 394,98 484,87 222,26 146,73 33,98 

 

O software indicou que as barras 7, 20 e 25 são as 3 melhores barras para realizar a 

conexão de geradores. Se na conexão os geradores injetarem a potência indicada para cada 

uma das três barras, as perdas da rede serão reduzidas em 33,98%. 

 

4.1.3 Redução das perdas (com geradores conectados nas barras 7, 20 e 25) 

 

O gráfico 1 abaixo mostra o somatório das perdas da rede a cada barra. Nesse gráfico é 

perceptível a redução que ocorrerá nas perdas da rede, caso a conexão indicada pelo software 

ocorra. 
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Gráfico 1 - Somatório das perdas nas barras da rede 

 

 

4.1.4 Melhoria no perfil de tensão (com geradores conectados nas barras 7, 20 e 25) 

 

O gráfico 2 abaixo mostra a tensão nas barras da rede. Nele, observa-se que haverá 

uma melhora no perfil de tensão, caso a conexão indicada seja realizada. 

 

Gráfico 2 - - Perfil de tensão na rede de 34 barras 
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4.2 REDE DE 70 BARRAS – 12,6 kV 

 

O sistema de 70 barras apresentado na figura 25 foi obtido de Carvalho (2006). Os 

dados de carga das barras e impedância da rede estão disponíveis no Apêndice B. 

 

Figura 25 - Rede de 70 barras 

 

Fonte: [Carvalho, 2006] 

 

4.2.1 Características da rede 

 

Potência instalada: 3.802,19 kW 

Perdas iniciais = 224,96 kW 

Percentual de perdas em relação ao carregamento = 5,92 % 

 

4.2.2 Resultados das simulações 

 

A tabela 3 abaixo apresenta os resultados de 4 simulações para a rede de 70 barras. A 

3ª simulação foi a que apresentou maior redução nas perdas da rede. 
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Tabela 3 - Resultado das simulações na rede de 70 barras 

EXECUÇÃO 
TEMPO 

(S) 

BARRA INDICADAS 
POTÊNCIA INJETADA 

PELOS GERADORES (kW) 

PERDAS 

NO 

CASO 

BASE 

(kW)  

PERDA

S 

FINAIS 

(kW) 

REDUÇÃO 

NAS 

PERDAS 

(%) 
A B C 

BARRA 

A 

BARRA 

B 

BARRA 

C 

1ª 1959,41 24 60 65 84,19 196,41 221,14 224,96 164,58 26,84 

2ª 1768,20 32 58 64 85,84 159,62 207,10 224,96 179,96 20,00 

3ª 1920,33 26 61 65 87,79 208,43 224,05 224,96 161,13 28,37 

4ª 2219,62 29 59 64 87,63 182,72 211,63 224,96 174,24 22,55 

 

O software indicou que as barras 26, 61 e 65 são as 3 melhores barras para realizar a 

conexão de geradores. Se na conexão os geradores injetarem a potência indicada para cada 

uma das três barras, as perdas da rede serão reduzidas em 28,37%. 

  

4.2.3 Redução das perdas (com geradores conectados nas barras 26, 61 e 65) 

 

O gráfico 3 abaixo mostra o somatório das perdas da rede a cada barra. Nesse gráfico é 

perceptível a redução que ocorrerá nas perdas da rede, caso a conexão indicada pelo software 

ocorra. 

Gráfico 3 - Somatório das perdas nas barras da rede 

 

 

4.2.4 Melhoria no perfil de tensão (com geradores conectados nas barras 26, 61 e 65) 

 

O gráfico 4 abaixo mostra a tensão nas barras da rede. Nele, observa-se que haverá 

uma melhora no perfil de tensão, caso a conexão indicada seja realizada. 
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Gráfico 4 - Perfil de tensão na rede de 70 barras 

 

 

4.3 ALIMENTADOR NEO01N6 DA COSERN – 58 BARRAS - 13,8 kV 

 

A rede apresentada na figura 26 foi obtida de Almeida (2013). Os dados de carga das 

barras e impedância da rede estão disponíveis no Apêndice C. 

 

Figura 26 - Alimentador NEO01N6 da COSERN 

 

Fonte: [Almeida, 2013] 
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4.3.1 Características da rede 

 

Potência instalada: 4.589,44 kW 

Perdas iniciais = 123,27 kW 

Percentual de perdas em relação ao carregamento = 2,68 % 

 

4.3.2 Resultado das simulações 

 

A tabela 4 abaixo apresenta os resultados de 4 simulações para o alimentador 

NEO01N6. A 4ª simulação foi a que apresentou maior redução nas perdas da rede. 

 

Tabela 4 - Resultado das simulações no alimentador NEO01N6 

EXECUÇÃO 
TEMPO 

(S) 

BARRA INDICADAS 
POTÊNCIA INJETADA 

PELOS GERADORES (kW) 
PERDAS NO 

CASO BASE 

(kW) 

PERDAS 

FINAIS 

(kW) 

REDUÇÃO 

NAS 

PERDAS 

(%) 
A B C 

BARRA 

A 

BARRA 

B 

BARRA 

C 

1ª 2222,40 10 32 55 410,31 1069,14 1069,49 123,27 30,11 75,57 

2ª 2452,74 5 28 56 224,89 945,14 1164,36 123,27 35,35 71,32 

3ª 2016,70 8 26 41 291,36 1698,49 2344,32 123,27 31,80 74,20 

4ª 2984,68 6 30 48 287,72 1200,00 1255,50 123,27 27,60 77,67 

 

O software indicou que as barras 6, 30 e 48 são as 3 melhores barras para realizar a 

conexão de geradores. Se na conexão os geradores injetarem a potência indicada para cada 

uma das três barras, as perdas da rede serão reduzidas em 77,67%. 

 

4.3.3 Redução das perdas (com geradores conectados nas barras 6, 30 e 48) 

 

O gráfico 5 abaixo mostra o somatório das perdas da rede a cada barra. Nesse gráfico é 

perceptível a redução que ocorrerá nas perdas da rede, caso a conexão indicada pelo software 

ocorra. 
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Gráfico 5 - Somatório das perdas nas barras do alimentador NEO01N6 da COSERN 

 

 

4.3.4 Melhoria no perfil de tensão (com geradores conectados nas barras 6, 30 e 48) 

 

O gráfico 6 abaixo mostra a tensão nas barras da rede. Nele, observa-se que haverá 

uma melhora no perfil de tensão, caso a conexão indicada seja realizada. 

 

Gráfico 6 - Perfil de tensão no alimentador NEO01N6 da COSERN 
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4.4 ALIMENTADOR NTU01J3 DA COSERN – 66 BARRAS - 13,8 kV 

 

A rede apresentada na figura 27 foi obtida de Almeida (2013). Os dados de carga das 

barras e impedância da rede estão disponíveis no Apêndice D. 

 

Figura 27 - Alimentador NTU01J3 da COSERN 

 

Fonte: [Almeida, 2013] 

 

4.4.1 Características da rede 

 

Potência instalada: 6.233,12 kW 

Perdas iniciais = 70,67 kW 

Percentual de perdas em relação ao carregamento = 1,13 % 

 

4.4.2 Resultado das simulações 

 

A tabela 5 abaixo apresenta os resultados de 4 simulações para o alimentador 

NTU01J3. A 2ª simulação foi a que apresentou maior redução nas perdas da rede. 

 



49 
 

Tabela 5 - Resultado das simulações no alimentador NTU01J3 

EXECUÇÃO 
TEMPO 

(S) 

BARRA 

INDICADA

S 

POTÊNCIA INJETADA 

PELOS GERADORES (kW) PERDAS NO CASO 

BASE (kW) 

PERDAS 

FINAIS (kW) 

REDUÇÃO 

NAS 

PERDAS 

(%) A B C 
BARRA 

A 

BARRA 

B 

BARRA 

C 

1ª 5900,13 16 50 57 782,52 1123,35 1075,09 70,67 22,59 68,04 

2ª 5037,25 2 40 63 370,35 2180,38 2294,20 70,67 18,88 73,28 

3ª 5773,25 16 44 55 854,72 1061,87 1097,87 70,67 22,23 68,55 

4ª 3373,78 19 52 55 834,23 1113,62 1114,52 70,67 21,36 69,78 

 

O software indicou que as barras 2, 40 e 63 são as 3 melhores barras para realizar a 

conexão de geradores. Se na conexão os geradores injetarem a potência indicada para cada 

uma das três barras, as perdas da rede serão reduzidas em 73,28%. 

 

4.4.3 Redução das perdas (com geradores conectados nas barras 2, 40 e 63) 

 

O gráfico 7 abaixo mostra o somatório das perdas da rede a cada barra. Nesse gráfico é 

perceptível a redução que ocorrerá nas perdas da rede, caso a conexão indicada pelo software 

ocorra. 

 

Gráfico 7 – Somatório das perdas nas barras do alimentador NTU01J3 da COSERN 
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4.4.4 Melhoria no perfil de tensão (com geradores conectados nas barras 2, 40 e 63) 

 

O gráfico 8 abaixo mostra a tensão nas barras da rede. Nele, observa-se que haverá 

uma melhora no perfil de tensão, caso a conexão indicada seja realizada. 

 

Gráfico 8 - Perfil de tensão no alimentador NTU01J3 da COSERN 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO TEMPO DE EXECUÇÃO DO SOFTWARE 

 

Para estudo do tempo de execução do programa foi criada uma rede radial composta 

de 51 barras. Foram feitas simulações com partes reduzidas dessa rede utilizando 

carregamentos de 50% e 100%, porém o único fator determinante para o tempo de execução 

que teve sua influência fortemente evidenciada foi a quantidade de barras da rede. 

Para cada rede foram feitas 5 simulações e extraído o tempo médio dessas execuções, 

conforme é mostrado na tabela 6 e gráfico 9. 

 

Tabela 6 - Tempos médios de execução em função da quantidade de barras 

CARREGAMENTO DE 100% CARREGAMENTO DE 50% 

REDE TEMPO MÉDIO (S) REDE TEMPO MÉDIO (S) 

35 BARRAS 237 35 BARRAS 337 

39 BARRAS 572 39 BARRAS 443 

43 BARRAS 907 43 BARRAS 1051 

47 BARRAS 1695 47 BARRAS 1197 

51 BARRAS 1888 51 BARRAS 1711 
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O gráfico 9 apresenta a variação do tempo de execução em função da quantidade de 

barras para os dois níveis de carregamento. Observa-se que a medida que a quantidade de 

barras da rede aumenta, há um aumento no tempo de execução do programa.  

 

Gráfico 9 - Tempos médios de execução em função da quantidade de barras 

 

 

Outros fatores como as perdas, carregamento e configuração da rede podem ter 

influência no tempo de execução, porém não ficaram evidenciados. Pode-se atribuir isso ao 

fato dos operadores do algoritmo genético (roleta e crossover) estarem sujeitos a uma 

determinada probabilidade para ocorrerem, fazendo com que algumas simulações tenham 

mais quantidade de cálculos de aptidão de indivíduos do que outras, impossibilitando uma 

comparação precisa da influência dos outros fatores no tempo de execução. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

O software desenvolvido apresenta-se como uma ferramenta capaz de auxiliar as 

distribuidoras na redução de perdas elétricas na rede de distribuição. Os resultados 

apresentados nas simulações realizadas foram satisfatórios, mas a implementação da 

modelagem de cargas no software poderá fornecer resultados mais precisos. 

De acordo com a comparação dos tempos de execução entre o software desenvolvido 

em Python e o desenvolvido em C, conclui-se que linguagens de programação compiladas são 

mais recomendadas do que linguagens de programação interpretadas, para utilização em 

softwares que realizam cálculos complexos e iterativos. 

Por fim, as conexões de geradores, desde que previamente estudadas, poderão otimizar 

perdas elétricas da rede de distribuição e provocar melhoria no nível de tensão. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base na análise dos resultados apresentados, algumas sugestões de trabalhos 

futuros são propostos a seguir. São elas: 

 

 Desenvolvimento de um software semelhante, utilizando outros métodos de 

otimização. 

 Desenvolvimento de um software semelhante, implementando nele 

modelagens de carga. 

 Aplicações em conjunto com o smart grid, oferecendo ao invés das melhores 

barras para conexão de geração, as melhores barras ou regiões para conexão de 

carga em dados momentos. Hoje já existem medidores que podem comunicar-

se entre si e com as distribuidoras utilizando rede “mech”. Esses medidores 

poderão sinalizar para os consumidores qual é o melhor momento para 

consumir energia, a partir de indicações feitas por um software semelhante ao 

que foi desenvolvido nesse trabalho. 
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APÊNDICE A: Dados de entrada da rede de 34 barras 

 

Barra 
Potência Ativa 

(kW) 

Potência Reativa 

(kvar) 

 

Linha 
Barra de 

origem 

Barra de 

destino 

R 

(Ω/km) 

X 

(Ω/km)  

Comprimento 

(km) 

1 0,00 0,00 

 

1 1 2 0,1950 0,0800 0,60 

2 230,00 142,50 

 

2 2 3 0,1950 0,0800 0,55 

3 0,00 0,00 

 

3 3 4 0,2990 0,0830 0,55 

4 230,00 142,50 

 

4 4 5 0,2990 0,0830 0,50 

5 230,00 142,50 

 

5 5 6 0,2990 0,0830 0,50 

6 0,00 0,00 

 

6 6 7 0,5240 0,0900 0,60 

7 0,00 0,00 

 

7 7 8 0,5240 0,0900 0,40 

8 230,00 142,50 

 

8 8 9 0,5240 0,0900 0,60 

9 230,00 142,50 

 

9 9 10 0,5240 0,0900 0,40 

10 0,00 0,00 

 

10 10 11 0,5240 0,0900 0,25 

11 230,00 142,50 

 

11 11 12 0,5240 0,0900 0,20 

12 137,00 84,00 

 

12 3 13 0,5240 0,0900 0,30 

13 72,00 45,00 

 

13 13 14 0,5240 0,0900 0,40 

14 72,00 45,00 

 

14 14 15 0,5240 0,0900 0,20 

15 72,00 45,00 

 

15 15 16 0,5240 0,0900 0,10 

16 13,50 7,50 

 

16 6 17 0,2990 0,0830 0,60 

17 230,00 142,50 

 

17 17 18 0,2990 0,0830 0,55 

18 230,00 142,50 

 

18 18 19 0,3780 0,0860 0,55 

19 230,00 142,50 

 

19 19 20 0,3780 0,0860 0,50 

20 230,00 142,50 

 

20 20 21 0,3780 0,0860 0,50 

21 230,00 142,50 

 

21 21 22 0,5240 0,0900 0,50 

22 230,00 142,50 

 

22 22 23 0,5240 0,0900 0,50 

23 230,00 142,50 

 

23 23 24 0,5240 0,0900 0,60 

24 230,00 142,50 

 

24 24 25 0,5240 0,0900 0,40 

25 230,00 142,50 

 

25 25 26 0,5240 0,0900 0,25 

26 230,00 142,50 

 

26 26 27 0,5240 0,0900 0,20 

27 137,00 85,00 

 

27 7 28 0,5240 0,0900 0,30 

28 75,00 48,00 

 

28 28 29 0,5240 0,0900 0,30 

29 75,00 48,00 

 

29 29 30 0,5240 0,0900 0,30 

30 75,00 48,00 

 

30 10 31 0,5240 0,0900 0,30 

31 57,00 37,50 

 

31 31 32 0,5240 0,0900 0,40 

32 57,00 37,50 

 

32 32 33 0,5240 0,0900 0,30 

33 57,00 37,50 

 

33 33 34 0,5240 0,0900 0,20 

34 57,00 37,50 
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APÊNDICE B: Dados de entrada da rede de 70 barras 

 

Barra 
Potência Ativa 

(kW) 

Potência Reativa 

(kvar) 

 

Linha 
Barra de 

origem 

Barra de 

destino 

R 

(Ω/km) 

X 

(Ω/km)  

Comprimento 

(km) 

1 0,00 0,00   1 1 2 0,0005 0,0012 1,00 

2 0,00 0,00   2 2 3 0,0005 0,0012 1,00 

3 0,00 0,00   3 3 4 0,0001 0,0001 1,00 

4 0,00 0,00   4 4 5 0,0015 0,0036 1,00 

5 0,00 0,00   5 5 6 0,0251 0,0294 1,00 

6 0,00 0,00   6 6 7 0,3660 0,1864 1,00 

7 2,60 2,20   7 7 8 0,3811 0,1941 1,00 

8 40,40 30,00   8 8 9 0,0922 0,0470 1,00 

9 75,00 54,00   9 9 10 0,0493 0,0251 1,00 

10 30,00 22,00   10 10 11 0,8190 0,2707 1,00 

11 28,00 19,00   11 11 12 0,1872 0,0619 1,00 

12 145,00 104,00   12 12 13 0,7114 0,2351 1,00 

13 145,00 104,00   13 13 14 1,0300 0,3400 1,00 

14 8,00 5,50   14 14 15 1,0440 0,3450 1,00 

15 8,00 5,50   15 15 16 1,0580 0,3496 1,00 

16 0,00 0,00   16 16 17 0,1966 0,0650 1,00 

17 45,50 30,00   17 17 18 0,3744 0,1238 1,00 

18 60,00 35,00   18 18 19 0,0047 0,0016 1,00 

19 60,00 35,00   19 19 20 0,3276 0,1083 1,00 

20 0,00 0,00   20 20 21 0,2106 0,0696 1,00 

21 1,00 0,60   21 21 22 0,3416 0,1129 1,00 

22 114,00 81,00   22 22 23 0,0140 0,0046 1,00 

23 5,30 3,50   23 23 24 0,1591 0,0526 1,00 

24 0,00 0,00   24 24 25 0,3463 0,1145 1,00 

25 28,00 20,00   25 25 26 0,7488 0,2475 1,00 

26 0,00 0,00   26 26 27 0,3089 0,1021 1,00 

27 14,00 10,00   27 27 28 0,1732 0,0572 1,00 

28 14,00 10,00   28 3 29 0,0044 0,0108 1,00 

29 26,00 18,60   29 29 30 0,0640 0,1565 1,00 

30 26,00 18,60   30 30 31 0,3978 0,1315 1,00 

31 0,00 0,00   31 31 32 0,0702 0,0232 1,00 

32 0,00 0,00   32 32 33 0,3510 0,1160 1,00 

33 0,00 0,00   33 33 34 0,8390 0,2816 1,00 

34 14,00 10,00   34 34 35 1,7080 0,5646 1,00 

35 19,50 14,00   35 35 36 1,4740 0,4873 1,00 

36 6,00 4,00   36 4 37 0,0044 0,0108 1,00 

37 26,00 18,55   37 37 38 0,0640 0,1565 1,00 

38 26,00 18,55   38 38 39 0,1053 0,1230 1,00 

39 0,00 0,00   39 39 40 0,0304 0,0305 1,00 

40 24,00 17,00   40 40 41 0,0018 0,0021 1,00 
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41 24,00 17,00   41 41 42 0,7283 0,8509 1,00 

42 1,20 1,00   42 42 43 0,3100 0,3623 1,00 

43 0,00 0,00   43 43 44 0,0410 0,0478 1,00 

44 6,00 4,30   44 44 45 0,0092 0,0116 1,00 

45 0,00 0,00   45 45 46 0,1089 0,1373 1,00 

46 39,22 26,30   46 46 47 0,0009 0,0012 1,00 

47 39,22 26,30   47 5 48 0,0034 0,0084 1,00 

48 0,00 0,00   48 48 49 0,0851 0,2083 1,00 

49 79,00 56,40   49 49 50 0,2898 0,7091 1,00 

50 384,70 274,50   50 50 51 0,0822 0,2011 1,00 

51 384,70 274,50   51 9 52 0,0928 0,0473 1,00 

52 40,50 28,30   52 52 53 0,3319 0,1114 1,00 

53 3,60 2,70   53 10 54 0,1740 0,0886 1,00 

54 4,35 3,50   54 54 55 0,2030 0,1034 1,00 

55 26,40 19,00   55 55 56 0,2842 0,1447 1,00 

56 24,00 17,20   56 56 57 0,2813 0,1433 1,00 

57 0,00 0,00   57 57 58 1,5900 0,5337 1,00 

58 0,00 0,00   58 58 59 0,7837 0,2630 1,00 

59 0,00 0,00   59 59 60 0,3042 0,1006 1,00 

60 100,00 72,00   60 60 61 0,3861 0,1172 1,00 

61 0,00 0,00   61 61 62 0,5075 0,2585 1,00 

62 1244,00 888,00   62 62 63 0,0974 0,0496 1,00 

63 32,00 23,00   63 63 64 0,1450 0,0738 1,00 

64 0,00 0,00   64 64 65 0,7105 0,3619 1,00 

65 227,00 162,00   65 65 66 1,0410 0,5302 1,00 

66 59,00 42,00   66 12 67 0,2012 0,0611 1,00 

67 18,00 13,00   67 67 68 0,0047 0,0014 1,00 

68 18,00 13,00   68 13 69 0,7394 0,2444 1,00 

69 28,00 20,00   69 69 70 0,0047 0,0016 1,00 

70 28,00 20,00               

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

APÊNDICE C: Dados de entrada do alimentador NEO01N6 

 

Barra 
Potência Ativa 

(kW) 

Potência Reativa 

(kvar) 

 

Linha 
Barra de 

origem 

Barra de 

destino 

R 

(Ω/km) 

X 

(Ω/km)  

Comprimento 

(km) 

1 0,00 0,00   1 1 2 0,1894 0,3873 0,40 

2 138,00 58,79   2 2 3 0,1894 0,3873 0,30 

3 41,40 17,64   3 3 4 0,1894 0,3873 0,20 

4 69,00 29,39   4 4 5 0,1894 0,3873 0,30 

5 103,50 44,09   5 5 6 0,1894 0,3873 0,33 

6 69,00 29,39   6 6 7 0,1894 0,3873 0,19 

7 69,00 29,39   7 7 8 0,1894 0,3873 0,17 

8 69,00 29,39   8 8 9 0,1894 0,3873 0,43 

9 69,00 29,39   9 9 10 0,1894 0,3873 0,15 

10 0,00 0,00   10 10 11 0,1894 0,3873 0,10 

11 27,60 11,76   11 11 12 0,1894 0,3873 0,18 

12 69,00 29,39   12 12 13 0,1894 0,3873 0,10 

13 103,50 44,09   13 13 14 0,1894 0,3873 0,49 

14 27,60 11,76   14 14 15 0,5827 0,4512 0,49 

15 69,00 29,39   15 15 16 0,5827 0,4512 0,14 

16 27,60 11,76   16 16 17 0,5827 0,4512 0,30 

17 103,50 44,09   17 17 18 0,5827 0,4512 0,04 

18 24,40 9,64   18 18 19 0,5827 0,4512 0,10 

19 288,59 104,74   19 19 20 0,5827 0,4512 0,04 

20 59,59 19,59   20 20 21 0,5827 0,4512 0,21 

21 69,00 29,39   21 21 22 1,2011 0,4850 0,08 

22 138,00 58,79   22 22 23 1,2011 0,4850 0,15 

23 27,60 11,76   23 23 24 1,2011 0,4850 0,03 

24 103,50 44,09   24 24 25 1,2011 0,4850 0,32 

25 103,50 44,09   25 25 26 0,5827 0,4512 0,20 

26 69,00 29,39   26 26 27 1,2011 0,4850 0,12 

27 69,00 29,39   27 27 28 1,2011 0,4850 0,41 

28 69,00 29,39   28 28 29 1,2011 0,4850 0,12 

29 103,50 44,09   29 29 30 1,2011 0,4850 0,11 

30 69,00 29,39   30 30 31 1,2011 0,4850 0,07 

31 69,00 29,39   31 31 32 1,2011 0,4850 0,13 

32 69,00 29,39   32 32 33 1,2011 0,4850 0,02 

33 103,50 44,09   33 33 34 1,2011 0,4850 0,21 

34 0,00 0,00   34 34 35 1,2011 0,4850 0,15 

35 69,00 29,39   35 35 36 1,2011 0,4850 0,30 

36 115,99 42,10   36 4 37 0,1894 0,3873 0,23 

37 69,00 29,39   37 4 38 0,1894 0,3873 0,02 

38 103,50 44,09   38 38 39 0,1894 0,3873 0,02 

39 138,00 58,79   39 5 40 0,1894 0,3873 0,22 

40 138,00 58,79   40 8 41 0,1894 0,3873 0,09 
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41 69,00 29,39   41 41 42 0,1894 0,3873 0,12 

42 69,00 29,39   42 41 43 0,1894 0,3873 0,18 

43 69,00 29,39   43 43 44 0,1894 0,3873 0,21 

44 69,00 29,39   44 10 45 0,1894 0,3873 0,08 

45 41,40 17,64   45 15 46 0,5827 0,4512 0,40 

46 43,67 43,31   46 24 47 1,2011 0,4850 0,20 

47 69,00 29,39   47 47 48 1,2011 0,4850 0,20 

48 69,00 29,39   48 48 49 1,2011 0,4850 0,07 

49 103,50 44,09   49 26 50 1,2011 0,4850 0,17 

50 69,00 29,39   50 50 51 1,2011 0,4850 0,26 

51 103,50 44,09   51 27 52 1,2011 0,4850 0,30 

52 138,00 58,79   52 27 53 1,2011 0,4850 0,22 

53 69,00 29,39   53 53 54 1,2011 0,4850 0,21 

54 103,50 44,09   54 54 55 1,2011 0,4850 0,12 

55 103,50 44,09   55 28 56 1,2011 0,4850 0,21 

56 103,50 44,09   56 31 57 1,2011 0,4850 0,11 

57 69,00 29,39   57 34 58 1,2011 0,4850 0,15 

58 103,50 44,09               
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APÊNDICE D: Dados de entrada do alimentador NTU01J3 

 

Barra 
Potência Ativa 

(kW) 

Potência Reativa 

(kvar) 

 

Linha 
Barra de 

origem 

Barra de 

destino 

R 

(Ω/km) 

X 

(Ω/km)  

Comprimento 

(km) 

1 0,00 0,00   1 1 2 0,1894 0,3873 0,50 

2 69,00 29,39   2 2 3 0,1894 0,3873 0,12 

3 69,00 29,39   3 3 4 0,1894 0,3873 0,17 

4 48,95 25,08   4 4 5 0,1894 0,3873 0,07 

5 20,02 9,12   5 5 6 0,1894 0,3873 0,04 

6 69,00 29,39   6 6 7 0,1894 0,3873 0,14 

7 69,00 29,39   7 7 8 0,1894 0,3873 0,28 

8 103,50 44,09   8 8 9 0,1894 0,3873 0,36 

9 138,00 58,79   9 9 10 0,1894 0,3873 0,21 

10 138,00 58,79   10 10 11 0,1894 0,3873 0,68 

11 138,00 58,79   11 11 12 0,1894 0,3873 0,10 

12 69,00 29,39   12 12 13 0,1894 0,3873 0,01 

13 17,79 9,11   13 13 14 0,1894 0,3873 0,12 

14 96,29 19,55   14 14 15 0,1894 0,3873 0,07 

15 138,00 58,79   15 15 16 0,1894 0,3873 0,09 

16 41,40 17,64   16 16 17 0,1894 0,3873 0,24 

17 138,00 58,79   17 17 18 0,1894 0,3873 0,04 

18 103,50 44,09   18 18 19 0,1894 0,3873 0,13 

19 20,00 0,00   19 19 20 0,1894 0,3873 0,22 

20 69,00 29,39   20 20 21 0,1894 0,3873 0,11 

21 0,00 0,00   21 21 22 0,1894 0,3873 0,04 

22 103,50 44,09   22 22 23 0,1894 0,3873 0,24 

23 13,80 5,88   23 23 24 0,1894 0,3873 0,15 

24 57,43 32,55   24 24 25 0,1894 0,3873 0,04 

25 138,00 58,79   25 25 26 0,1894 0,3873 0,11 

26 69,00 29,39   26 26 27 0,1894 0,3873 0,10 

27 48,89 12,25   27 4 28 0,1894 0,3873 0,16 

28 69,00 29,39   28 28 29 0,1894 0,3873 0,05 

29 0,00 0,00   29 29 30 1,5212 0,4670 0,09 

30 156,21 0,00   30 30 31 1,5212 0,4670 0,04 

31 103,50 44,09   31 31 32 1,5212 0,4670 0,13 

32 69,00 29,39   32 32 33 1,5212 0,4670 0,29 

33 145,48 42,43   33 6 34 1,5212 0,4670 0,10 

34 19,48 2,78   34 34 35 1,5212 0,4670 0,09 

35 27,60 11,76   35 34 36 1,5212 0,4670 0,23 

36 69,00 29,39   36 36 37 1,5212 0,4670 0,06 

37 31,57 0,00   37 8 38 0,3013 0,4089 0,11 

38 17,15 8,79   38 38 39 0,6043 0,4352 0,14 

39 136,33 44,81   39 19 40 0,1894 0,3873 0,17 

40 103,50 44,09   40 40 41 0,1894 0,3873 0,04 
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41 69,00 29,39   41 41 42 0,1894 0,3873 0,30 

42 69,00 29,39   42 22 43 0,6043 0,4352 0,08 

43 138,00 58,79   43 43 44 1,5212 0,4670 0,19 

44 116,05 42,12   44 43 45 1,5212 0,4670 0,22 

45 0,00 0,00   45 45 46 1,2011 0,4850 0,12 

46 138,00 58,79   46 46 47 1,5212 0,4670 0,11 

47 69,00 29,39   47 45 48 1,2011 0,4850 0,10 

48 103,50 44,09   48 48 49 0,6001 0,4321 0,07 

49 138,00 58,79   49 48 50 1,5212 0,4670 0,06 

50 103,50 44,09   50 23 51 0,1894 0,3873 0,14 

51 138,00 58,79   51 51 52 0,1894 0,3873 0,02 

52 61,35 20,17   52 52 53 0,1894 0,3873 0,05 

53 138,00 58,79   53 23 54 0,1894 0,3873 0,16 

54 37,37 23,16   54 26 55 1,5212 0,4670 0,08 

55 69,00 29,39   55 55 56 1,5212 0,4670 0,05 

56 42,31 25,11   56 56 57 1,5212 0,4670 0,05 

57 69,00 29,39   57 57 58 1,5212 0,4670 0,05 

58 45,50 20,73   58 26 59 1,5212 0,4670 0,10 

59 28,41 4,05   59 59 60 1,5212 0,4670 0,03 

60 69,00 29,39   60 28 61 0,1894 0,3873 0,03 

61 1288,66 423,56   61 29 62 0,1894 0,3873 0,11 

62 69,00 29,39   62 62 63 0,1894 0,3873 0,08 

63 42,78 15,53   63 63 64 0,1894 0,3873 0,04 

64 103,50 44,09   64 64 65 0,1894 0,3873 0,01 

65 49,80 29,55   65 33 66 1,5212 0,4670 0,15 

66 103,50 44,09               

 


