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RESUMO 

Este trabalho propõe uma alternativa para efetuar o balanceamento de cargas em 
uma instalação elétrica, aplicando técnica de otimização baseada em uma heurística 
evolutiva. O código desenvolvido será usado para planejar a redistribuição das 
cargas elétricas no prédio da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O objetivo principal é desenvolver um 
projeto técnico para melhorar o equilíbrio das cargas elétricas da edificação, 
reduzindo perdas e aumentando a eficiência, favorecendo, ao mesmo tempo, a 
qualidade da energia na instalação. 
 
Palavras-chave: Balanceamento de cargas elétricas; Otimização; Heurística 
evolutiva; Instalações prediais. 



ABSTRACT 

This work proposes an alternative to load balancing in an electrical installation, 
applying optimization technique based evolutionary heuristic. The developed code 
will be used to plan the redistribution of electric charges in the Rectory of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). The 
main objective is to develop a technical project to improve the balance of electrical 
loads of the building, reducing losses and increasing efficiency, at the same time 
favoring the quality of the energy in the installation. 

 
Keywords: Electric load balancing; Optimization; Evolutionary heuristic; Building 
installations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A Reitoria do IFRN foi criada em 2009, quando a instituição passou de 

CEFET-RN para IFRN. Nos meses iniciais funcionou dentro do Campus Natal 

Central, mas em 2011 foi transferida para a nova edificação construída na Rua Dr. 

Nilo Bezerra Ramalho, 1692, no Tirol (Figura 1). Lá estão instalados o Gabinete do 

Reitor, pró-reitorias e diretorias sistêmicas que dão suporte administrativo aos 20 

campi da Instituição. São 240 pessoas, entre servidores, estagiários, bolsistas e 

contratados, exercendo suas atividades diariamente. A infraestrutura da unidade é 

dividida em 3 blocos administrativos e um auditório, em 3.200 m² de área construída.  

Figura 1- Fachada da Reitoria do IFRN 

 

O consumo mensal médio de energia elétrica dessa estrutura é de 25 MWh, 

sendo que 27% é proveniente de um micro gerador fotovoltaico conectado à rede de 

distribuição da Companhia de Serviços Elétricos do RN (COSERN), com adesão ao 

sistema de compensação, conforme Resolução 482/2012 da ANEEL. Mesmo com 

geração de energia própria, a despesa mensal bruta com energia elétrica é da 

ordem de 13 mil reais, incluindo custos com contrato de demanda e tributos. 

Fonte: Arquivo do IFRN. 



12 
 

O projeto desenvolvido nesta dissertação tomou como base a situação das 

instalações elétricas da Reitoria do IFRN, onde medições realizadas para avaliar a 

qualidade da energia evidenciaram a ocorrência de níveis importantes de 

desbalanceamento entre as correntes de fase, em alguns momentos ao longo do 

dia, variando conforme o nível de carga em utilização, o que provoca circulação de 

corrente elétrica pelo neutro e consequente elevação da tensão entre neutro e terra, 

podendo provocar danos em equipamentos elétricos mais sensíveis, principalmente 

naqueles utilizados em tecnologia da informação (TI). Para auxiliar na busca de uma 

nova distribuição das cargas elétricas monofásicas entre as fases da instalação, 

será desenvolvido e aplicado um processo computacional de otimização utilizando 

uma heurística evolutiva semelhante ao algoritmo genético. Em caso de resultados 

satisfatórios, o trabalho poderá ser replicado nas demais unidades do IFRN, onde 

ocorrem problemas mais severos relacionados com a qualidade da energia, em 

função do maior nível de demanda de potência, tanto do ponto de vista do 

fornecimento quanto do sistema de distribuição interno das edificações. 

 
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O Capítulo 2 apresenta sucintamente alguns trabalhos científicos 

relacionados com o problema do balanceamento de cargas elétricas e 

reconfiguração de redes de distribuição, com foco na eliminação de sobrecargas em 

alimentadores e redução de perdas elétricas, sendo alguns desses métodos 

auxiliados por algoritmos computacionais. 

O Capítulo 3 trata do conceito de desbalanceamento de cargas elétricas, 

causas, efeitos no sistema elétrico e equipamentos. 

O Capítulo 4 aborda o conceito de heurística evolutiva e suas aplicações para 

otimização de sistemas. 

O Capítulo 5 descreve o sistema elétrico da Reitoria, com ênfase nos quadros 

que alimentam condicionadores de ar. 

O Capítulo 6 descreve sucintamente o impacto da carga de condicionadores 

de ar em prédios públicos e apresenta a relação dos aparelhos dessa natureza 

instalados atualmente na Reitoria do IFRN. 

O Capítulo 7 mostra o procedimento realizado para medir e registrar 

parâmetros elétricos de qualidade da energia, e apresenta os resultados. 
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O Capítulo 8 descreve os pontos principais do algoritmo desenvolvido para 

auxiliar a otimização do balanceamento de cargas elétricas prediais. 

O Capítulo 9 mostra 2 aplicações práticas do algoritmo desenvolvido. Na 

primeira aplicação o algoritmo é usado na busca do melhor balanceamento para um 

sistema elétrico predial radial composto de 1 quadro geral e 15 quadros de 

distribuição parcial, com até 36 cargas por quadro parcial. A segunda aplicação trata 

do problema da Reitoria do IFRN, onde o sistema elétrico que alimenta os 

condicionadores de ar monofásicos é composto de um 1 quadro geral e 16 quadros 

parciais, com até 12 cargas por quadro parcial.  

No Capítulo 10 serão apresentadas as conclusões e considerações finais 

sobre o trabalho. 
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1 Ver Referências Bibliográficas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 Foram relacionados alguns artigos científicos publicados no período 

compreendido entre 1916 e 2012, contendo propostas de soluções para o problema 

do balanceamento de cargas monofásicas em sistemas radiais de distribuição de 

energia elétrica. A pesquisa foi realizada na base do Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE). Entre os resultados encontrados, podem ser 

destacados os apresentados a seguir. 

Em 1916, Eglin1 publicou um artigo no qual discutiu 3 métodos para correção 

do desbalanceamento provocado por cargas monofásicas em sistema polifásicos. 

Foram eles: instalação de dispositivos de amortecimento no campo do gerador 

elétrico, uso de uma máquina elétrica semelhante a um motor de indução trifásico e 

utilização de um balanceador de fase síncrono, o qual consistia de duas máquinas, 

onde uma delas transfere energia entre fases e a outra regula as tensões. 

Em 1956, Aroyan1 e Lakey apresentaram um método para converter uma 

grande carga monofásica variável em uma carga trifásica dotada de sistema de 

controle para balanceamento automático (e correção do fator de potência), utilizando 

reatâncias ajustáveis, para ser aplicado em sistemas trifásicos com capacidade 

restrita. 

Em 1988, Aoki1 et al. desenvolveram algoritmos computacionais para 

balanceamento de cargas em transformadores de alimentadores elétricos radiais 

sob operação normal, parada programada e contingência. Para avaliar a efetividade, 

esses algoritmos foram testados em um sistema elétrico real na cidade japonesa de 

Hiroshima. 

Em 1989, Baran1 e Wu apresentaram um algoritmo computacional para busca 

da melhor combinação de chaves (abertas/fechadas) instaladas ao longo de 

alimentadores radiais, com o objetivo de realizar a reconfiguração automática do 

sistema para balancear cargas e minimizar perdas, estando o sistema operando em 

condição normal ou sob contingência. 

Em 1994, Kern1 e Schroder publicaram um novo método para conversão de 

cargas monofásicas em trifásicas, também utilizando circuito com reatâncias 

ajustáveis e sistema de controle automático, semelhante ao trabalho desenvolvido 

por Aroyan e Lakey, porém com particularidades. 
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Em 1998, Nikolaenko1 publicou outra alternativa aos métodos desenvolvidos 

por Aroyan, Lakey e Kern, aplicando equipamento denominado compensador shunt, 

para conversão de grandes cargas monofásicas variáveis em trifásicas equilibradas 

com alto fator de potência. 

Também em 1998, Singh1 et al. apresentaram método para balanceamento 

de cargas elétricas, com foco na minimização da corrente de neutro, podendo esse 

procedimento ser aplicado a sistemas trifásicos a 4 ou 3 condutores. 

Em 1999, Zhu1 et al. apresentaram método para balanceamento de tensões 

em alimentadores com foco na redução de perdas elétricas, realizando 

remanejamento de cargas entre fases do alimentador, aplicando técnica de 

otimização metaheurística denominada “recozimento simulado” (Simulated 

Annealing). 

Em 2001, Dilek1 et al. apresentaram mais um algoritmo para balanceamento 

simultâneo de cargas em subestações e chaves com cargas variáveis, com base 

nas informações sobre perdas elétricas e magnitude das correntes calculadas por 

meio da solução de um problema de fluxo de carga. 

Em 2003, Knolseisen1 et al. mostraram um procedimento para balanceamento 

de cargas em redes de distribuição secundária, aplicando técnica computacional de 

otimização por algoritmo genético. 

Em 2004, Knolseisen e Coelho apresentaram uma atualização do trabalho 

anterior, usando lógica fuzzy na geração da população inicial para, em seguida, 

aplicar o algoritmo genético no balanceamento de cargas elétricas em redes 

secundárias de distribuição. 

Em 2008, Ravibabu1 et al. demonstraram um procedimento para 

reconfiguração ótima de redes de distribuição, com foco no balanceamento de 

cargas, aplicando algoritmo genético. O método produziu bons resultados em 

simulações realizadas para um sistema de 16 barras padrão IEEE. 

Em 2009, Nicolae1 et al. apresentaram 2 técnicas para balanceamento 

dinâmico de cargas elétricas (consumidores residenciais) em redes de distribuição 

de baixa tensão trifásica a 4 condutores, com foco na reconfiguração automática da 

rede para minimização de perdas. Um dos métodos é uma aplicação de redes 

neurais. O outro foi desenvolvido como base em heurística computacional. Ambos 

os métodos foram testados com dados obtidos de um alimentador elétrico real, com 
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15 consumidores conectados ao mesmo transformador na cidade de Garankuwa, na 

África do Sul. Os resultados das simulações mostraram que o tratamento heurístico 

obteve melhores soluções. Os tempos médios de computação para os 2 algoritmos 

foi de aproximadamente 0,14 s. 

Em 2011, Gupta1 et al. demonstrou uma nova estratégia para 

balanceamentos de cargas em sistemas de distribuição trifásicos a 4 fios. Esse 

método consiste no uso de um equipamento denominado balanceador de fase, o 

qual nada mais é do que um transformador trifásico de duplo enrolamento, Y-Y e 

centro aterrado em ambos os lados, com acoplamento alternado nos lados primário 

e secundário, de forma a equilibrar as correntes de fase e reduzir a corrente de 

desequilíbrio no neutro. Essa técnica apresentou bons resultados em algumas 

situações de carga, chegando a reduzir a corrente de neutro em aproximadamente 

50%. 

Em 2012, Raminfard1 et. al. apresentaram uma técnica para buscar o 

balanceamento ótimo de cargas elétricas variáveis em redes de distribuição de baixa 

tensão, utilizando um algoritmo denominado leap frog modificado (MOLFOP). 

Acompanhando a evolução dos trabalhos citados, percebe-se que, ao longo 

dos anos, algumas soluções para o balanceamento de cargas em sistemas elétricos 

foram propostas e testadas. Entre essas soluções estão métodos que propõem a 

inserção de um dispositivo ou a realização de uma alteração física na configuração 

elétrica do sistema, com a intenção de compensar e/ou corrigir a má distribuição de 

cargas entre fases, entre outros parâmetros elétricos. Esse é caso das soluções 

envolvendo o balanceador de fase síncrono e compensador shunt. Outras soluções 

apresentadas usam algoritmos computacionais e basicamente atuam monitorando a 

situação atual do sistema, e a partir dessa informação buscam uma melhor 

distribuição de cargas (reconfiguração da rede) que equilibre o carregamento nas 

fases, melhore o fator de potência, reduza perdas elétricas e aumente a 

confiabilidade de um ou mais alimentadores, postergando investimentos para 

adequação e a ampliação da rede elétrica. A reconfiguração da rede é executada 

automaticamente por meio de relés e/ou chaves controladas à distância por um 

centro de controle executando o algoritmo. 

Entretanto, as aplicações dos estudos elencados neste Capítulo concentram-

se no problema do balanceamento de cargas em redes elétricas de transmissão e
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distribuição, onde os níveis de carga são mais elevados. Portanto, o 

desenvolvimento de um método para balanceamento ótimo de cargas elétricas em 

instalações prediais, objetivo deste trabalho, foge da característica comum dos 

estudos até então publicados. 
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3 DESBALANCEAMENTO DE CARGAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS 

 

Desbalanceamento de cargas é o desequilíbrio na distribuição das 

impedâncias entre as fases de um sistema elétrico polifásico, o que provoca 

correntes desiguais em módulo e na defasagem angular, tensão no neutro, elevação 

das perdas elétricas e aquecimentos dos condutores. Em casos severos, provoca 

atuação dos dispositivos de proteção, interrupção do fornecimento de energia, 

aquecimento, redução da vida útil e perda de eficiência em equipamentos elétricos, 

chegando até a comprometer o equilíbrio entre as tensões de linha e fase da rede 

elétrica. Todos esses problemas representam aumento de custo para o 

planejamento, operação e manutenção dos sistemas elétricos de potência, 

principalmente na distribuição em baixa tensão. 

A seguir, serão destacadas as principais causas e efeitos dos 

desbalanceamentos em sistemas elétricos. Serão elencados também alguns 

métodos para mitigação desse problema. 

 

3.1 PRINCIPAIS CAUSAS DOS DESBALANCEAMENTOS DE CARGAS 

 

Os desbalanceamentos de cargas têm origem, quase sempre, nas instalações 

elétricas dos consumidores.  

Para consumidores atendidos por alimentadores polifásicos (trifásicos ou 

bifásicos no Brasil), um equilíbrio de cargas é sugerido no projeto elétrico das suas 

instalações. Ocorre que nem todos os consumidores residenciais chegam a 

encomendar o projeto elétrico das suas instalações, o que é irregular. Outro fato é 

que a distribuição de cargas proposta em projeto supõe a utilização simultânea de 

toda a carga considerada durante sua elaboração, o que quase nunca acontece na 

realidade, em razão da finalidade e frequência de utilização dos ambientes 

atendidos pelas instalações elétricas, além da forma de operação dos equipamentos 

instalados nesses ambientes. Esses desbalanceamentos em consumidores 

residenciais atendidos por alimentação polifásica não trazem consequências 

importantes para a própria instalação.  O mesmo não ocorre para consumidores de 

médio e grande porte: residenciais, prediais e industriais. Esses podem vir a sofrer 

com os efeitos da própria má distribuição das cargas elétricas em suas instalações, 
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necessitando a avaliação de um profissional para identificar e orientar a correção, 

evitando prejuízos para os proprietários. 

No que concerne à distribuição em baixa tensão, a manutenção do 

balanceamento dos consumidores atendidos por ramal monofásico é de 

responsabilidade da concessionária de energia. Dessa forma, a distribuidora de 

energia deve acompanhar permanentemente a evolução do carregamento dos seus 

alimentadores de média tensão e transformadores, com o objetivo de determinar o 

melhor equilíbrio possível, pelo menos durante a maior parte do dia, evitando 

sobrecargas e quedas de tensão além do limite adequado em qualquer uma das 

fases do sistema. 

 

3.2 EFEITOS DOS DESBALANCEAMENTOS DE CARGAS 

 

Equipamentos eletrônicos, transformadores e motores elétricos são as cargas 

mais sensíveis aos efeitos dos desbalanceamentos. 

O desequilíbrio das impedâncias conectadas entre as fases de um sistema 

polifásico com neutro produz correntes assimétricas nas fases, o que implica na 

circulação da corrente resultante do desequilíbrio pelo condutor neutro. Como a 

impedância do condutor não é nula, ocorre nele a presença de uma diferença de 

potencial dentro do sistema elétrico do consumidor. Essa elevação da tensão do 

neutro ficará restrita ao consumidor, caso o neutro esteja aterrado no quadro de 

medição (esquema TN-C-S), como obrigam as normas de fornecimento de energia 

elétrica das concessionárias.  

A tensão no neutro cresce à medida que se agrava o desequilíbrio das cargas 

em uma instalação. Tensão elevada no condutor neutro pode provocar o 

desligamento indevido de equipamentos, aumento da corrente solicitada pela carga 

e das perdas por efeito joule, as quais variam proporcionalmente ao quadrado da 

corrente e, consequentemente, ocorrem sobreaquecimentos em condutores e 

equipamentos, reduzindo a vida útil da isolação dos mesmos. Dispositivos de 

proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão atuarão caso tenham sido 

bem dimensionados e ajustados. As cargas eletrônicas (ou que possuam controle 

eletrônico) são mais sensíveis a esses efeitos. 

A tensão no neutro induz tensões desequilibradas em módulo e fase. Essas 

tensões, quando fornecidas para equipamentos conversores estáticos de potência 
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CA-CC (trifásicos), provocam a operação inadequada dos tiristores, introduzindo 

conteúdo harmônico não característico nas correntes de linhas do lado CA e na 

tensão do lado CC. 

O desequilíbrio entre as tensões do sistema elétrico também implica na 

presença das componentes de sequência negativa e zero. As componentes de 

sequência negativa produzem perdas adicionais, que variam com o quadrado das 

correntes de sequência negativa, nos enrolamentos do estator e rotor. As perdas 

adicionais no núcleo variam com o quadrado da tensão de sequência negativa. 

Essas perdas elétricas provocam aquecimento dos elementos do motor e 

consequente redução da vida útil. Segundo Paulilo1, um desequilíbrio de tensão da 

ordem de 2,3% provoca desequilíbrio de corrente em torno de 17%, e aumenta a 

temperatura do motor em 30° C. Cada 10° C acima da classe de temperatura da 

isolação elétrica do motor reduz a vida útil dessa isolação em 50%.  
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4 OTIMIZAÇÃO COMPUTACIONAL COM BASE EM HEURÍSTICA EVOLUTIVA 

 

A otimização é uma ferramenta matemática que pode ser aplicada em 

problemas de diversas áreas do conhecimento, com múltiplas soluções possíveis, 

entre as quais deseja-se encontrar a melhor solução que minimize (ou maximize) 

uma função objetivo vinculada ao problema em análise. 

Os métodos de otimização são divididos em determinísticos e probabilísticos 

(ou heurísticos). Os métodos determinísticos são exatos, ou seja, produzem sempre 

o mesmo resultado, a partir da função objetivo e um conjunto de restrições 

expressas por equações ou inequações matemáticas. Para isso, é necessário que a 

função objetivo seja contínua e diferenciável em todo o espaço de busca. Os 

métodos probabilísticos usam uma função objetivo e inserem no procedimento 

parâmetros estocásticos. Por essa razão, produz resultados variáveis dependendo 

do comportamento dos parâmetros aleatórios durante a execução do método. 

Os métodos probabilísticos possuem algumas vantagens em comparação 

com o tratamento determinístico: 

 

a) Na função objetivo, as restrições não precisam possuir representação 

matemática; 

b) A função objetivo não necessita ser contínua ou diferenciável; 

c) Funciona com variáveis contínuas ou discretas; 

d) Não há restrição quanto ao ponto de partida da busca; 

e) Explora simultaneamente múltiplos pontos do espaço de busca; 

 

Entre os métodos probabilísticos mais conhecidos, destacam-se a colônia de 

formigas, nuvem de partículas e o algoritmo genético. Esse último será tratado com 

mais detalhe, pois serviu de base para o desenvolvimento do algoritmo apresentado 

nesse trabalho. 

O algoritmo genético (AG) é um método evolucionário. “Algoritmos 

evolucionários usam modelos computacionais dos processos naturais de evolução 

como uma ferramenta para resolver problemas” (LINDEN, 2012, p. 43). Ou seja, 

simulam os mecanismos que promovem a evolução das espécies, tais como a 

seleção, reprodução e mutação, entre outros. “Algoritmos genéticos são um ramo 

dos algoritmos evolucionários, e como tal, podem ser definidos como uma técnica de 
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busca baseada numa metáfora do processo biológico de seleção natural”, 

(LINDEN,2012, p. 46). Sendo assim, nos algoritmos genéticos é feita uma analogia 

entre as caraterísticas dos problemas a serem resolvidos e os conceitos utilizados 

pela biologia, conforme descrição a seguir. 

 

Gen: menor porção possível de informação genética. Pode ser um bit, um número 

decimal ou um valor em qualquer outra base numérica, a depender da codificação 

adotada para o problema. Exemplo: (0)2, (1)2, (20)10, (B)16. 

 

Cromossomo: cadeia de gens, também chamado de indivíduo. Representa uma 

solução possível para o problema. Exemplo: 10100. 

 

População: Grupo de indivíduos que representa um conjunto de soluções possíveis 

dentro do campo de busca delimitado pelo problema, como representado na Figura 

2. 

Figura 2 - Exemplo de matriz População 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 = (

1 0 1 0 0
1 1 0 1 0
0 1 1 0 0
1 1 0 0 0

) 

 

 

Aptidão: a aptidão de um indivíduo indica o quão próximo esse indivíduo (solução) 

está da melhor solução ou solução ótima. A aptidão é determinada pela função 

objetivo estabelecida na modelagem do problema. 

 

Aptidão relativa: razão entre a aptidão de um indivíduo e a soma das aptidões de 

todos os indivíduos que compõem a população. Indica o grau de aptidão de um 

indivíduo em relação às aptidões dos demais indivíduos da população. 

 

Seleção: ação de eleger indivíduos para que possam interagir e promover a 

evolução da população ao longo das gerações. A escolha segue procedimento 

probabilístico, no qual os indivíduos com maiores aptidões relativas têm mais chance 

de serem selecionados, simulando o processo de seleção natural. 

Fonte: Autor. 
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Taxa de cruzamento: constante que limita o percentual de cruzamento entre 

indivíduos selecionados, ou seja, a seleção de um par de indivíduos não garante que 

haverá interação entre eles. 

 

Cruzamento: procedimento no qual um par de indivíduos selecionados (pais) troca 

material genético (gens) após passar na taxa de cruzamento, dando origem a dois 

descendentes (filhos) que farão parte da geração seguinte. O espaço entre dois 

gens (ponto de corte) onde ocorrerá o seccionamento dos cromossomos pais, para 

posterior concatenação, é definido aleatoriamente. Exemplo: 

 

 
 

 

 

Taxa de mutação: Ocorrido o cruzamento, a taxa de mutação é a constante que 

limita a ocorrência de mutações (eventual alteração genética) nos cromossomos 

descendentes. Normalmente é um percentual muito baixo, menor ou igual a 0,5%. 

 

Mutação: No processo de mutação, os gens dos filhos são avaliados um a um 

quanto à taxa de mutação. Caso algum gen seja habilitado para sofrer mutação, o 

conteúdo desse gen será modificado. Exemplo: 

 

 

 

Geração: Ordem evolutiva das populações produzidas, a cada iteração do algoritmo. 

 

O fluxograma de um algoritmo genético convencional é tal como mostrado na Figura 

3. 
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Figura 3 – Fluxograma de um algoritmo genético 

Fonte: Autor. 
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 O código desenvolvido neste trabalho – o qual busca a melhor distribuição de 

cargas elétricas para a Reitoria do IFRN – será discutido no Capítulo 8 e realiza 

esse procedimento em duas partes. A primeira parte do programa, cujo objetivo é 

otimizar o balanço de carga dos quadros de distribuição parciais, executa uma 

heurística evolutiva seguindo o AG até o ponto antes da seleção dos indivíduos para 

os possíveis cruzamentos. Nesse momento, para adaptar o algoritmo ao problema 

do balanceamento de cargas entre fases do mesmo quadro, os cruzamentos foram 

substituídos por rearranjos dos gens (cargas) entre faixas (fases) do mesmo 

cromossomo (quadro), algo análogo a uma reprodução assexuada.  

A reprodução assexuada foi o único mecanismo evolutivo disponível até o 

surgimento dos primeiros seres pluricelulares. Sendo assim, foi muito utilizada pelos 

organismos unicelulares primitivos, ou ainda pelos precursores das células, os 

coacervados. Convém destacar também que:  

Um algoritmo evolucionário é inspirado na natureza – não é uma cópia fiel 
da mesma. Assim você verá coisas que são absurdas no mundo real, como 
todos os pais morrerem imediatamente após os filhos nascerem ou 
interpretações estranhas do conceito de gene. Se você tem uma boa base 
de biologia, entenda que não estamos simulando um processo biológico, 
mas sim usando-o como base para desenvolver um bom algoritmo 
computacional (LINDEN, 2012, p. 44). 

 

 Concluído o balanceamento dos quadros parciais, a segunda parte do 

algoritmo segue o roteiro convencional do AG na busca pelo melhor balanceamento 

global da instalação, conforme será descrito no Capítulo 8.
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5 O SISTEMA ELÉTRICO DA REITORIA 
 

A alimentação elétrica da Reitoria do IFRN é realizada por meio de 27 

quadros elétricos (Figura 4), distribuídos em 6 edificações. Do total de quadros, 

apenas 17 atendem aparelhos condicionadores de ar (Figura 5). O balanceamento 

ótimo desenvolvido neste trabalho tomou como foco encontrar a melhor distribuição 

dos condicionadores de ar monofásicos nas fases do sistema elétrico do 

consumidor. 

Figura 4 - Esquema dos quadros de distribuição elétrica de força e iluminação 

 

QGBT

QDFL-1

QDFL-3

QDFL-5

QD-AR 1

QD-AR 3

QD-AR 5

QDFL-2

QDFL-4

QDFL-6

QD-AR 2

QD-AR 4

QD-AR 6

QDG Anexo 1

QTFL-1

QTFL-2

QT-AR 1

QT-AR 2

QDG Anexo 2

QT-AR A2 1

QTFL A2 1

QT-AR A2 2

QTFL-
Manutenção

QDG-
Auditório

QTFL-1

QTFL-Guarita

Fonte: Autor. 
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Figura 5 - Esquema dos quadros que atendem condicionadores de ar 

 

O trabalho partiu do levantamento e atualização do diagrama unifilar do 

Sistema Elétrico do Consumidor (SEC). O diagrama unifilar atual pode ser visto no 

Apêndice C. 

 

QGBT

QDFL-5 QD-AR 1

QD-AR 3

QD-AR 5

QDFL-6 QD-AR 2

QD-AR 4

QD-AR 6

QT-AR 1

QT-AR 2

QDG Anexo 2

QT-AR A2 1

QT-AR A2 2

QTFL-
Manutenção

QDG-
Auditório

QTFL-1

QTFL-Guarita

Fonte: Autor. 
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6 LEVANTAMENTO DOS CONDICIONADORES DE AR 

 

Os sistemas de climatização representam atualmente a maior potência 

instalada em qualquer edificação pública, com impacto importante na demanda de 

potência ativa e no consumo de energia elétrica. O impacto na demanda ativa é 

consequência da potência elevada desses equipamentos, que varia desde 

aproximadamente 700 W até um pouco mais que 8.000 W. O impacto no consumo é 

motivado pelo uso contínuo durante o expediente diário dos órgãos públicos, que 

varia de 8 horas a mais de 15 horas por dia, dependendo do tipo de atividade 

desenvolvida na instalação. Em edificações que possuem ambientes como centro de 

dados e/ou câmara fria, os equipamentos de refrigeração desses ambientes 

trabalham de forma permanente, 24 horas diárias durante o ano inteiro. O 

quantitativo elevado de aparelhos encontrados em uma edificação também 

pressiona a demanda de potência, e o consumo de energia elétrica, para cima.  Isso 

justifica a atenção dada a esses equipamentos em qualquer programa de 

conservação de energia elétrica. 

 Do universo dos condicionadores de ar em uma instalação, os aparelhos 

alimentados por circuito monofásico ainda impõem um outro problema para o 

sistema elétrico de uma edificação: o desequilíbrio de carga entre fases. Os 

condicionadores de ar monofásicos têm potências comerciais que variam de 700 W 

a 3.200 W. Em instalações que usam equipamentos monofásicos de potências 

diversas, dificilmente é possível encontrar uma boa distribuição desses aparelhos 

nas fases quem levem a um bom equilíbrio (local e global) de cargas elétricas da  

edificação. Essa é a situação encontrada nas instalações da Reitoria do IFRN.  

Buscar o balanceamento ótimo –  ou melhor balanceamento –  das cargas 

dos condicionadores de ar da Reitoria é um dos objetivos deste trabalho. Para isso, 

foi necessário realizar o levantamento de todos os aparelhos condicionadores de ar 

instalados nessa edificação, seguindo o diagrama da Figura 3 e anotando a 

capacidade térmica, localização, potência ativa, quadro de alimentação elétrica e 

respectiva fase à qual cada aparelho está conectado. Essa relação compõe o 

Apêndice A deste documento. 

Na listagem, é possível observar que os aparelhos condicionadores de ar 

instalados no prédio da Reitoria do IFRN são todos do tipo split, de marcas, 
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potências e classe de eficiência diversas. Ao todo são 85 aparelhos, e desses 

apenas 5 são trifásicos. Nota-se também que os projetos elétricos da Reitoria foram 

concebidos de modo que os aparelhos condicionadores de ar fossem concentrados 

em quadros específicos para esse tipo de carga. Porém, durante o levantamento 

foram detectadas exceções ao padrão original, pois hoje existem condicionadores de 

ar alimentados por quadros destinados às tomadas de uso geral e iluminação, como 

ocorre nos quadros QDFL 5, QDFL 6 no Prédio Principal, e QGD do Bloco Anexo 2. 

Tecnicamente, é recomendável a retificação dessa situação para atender o padrão 

original, o que também facilitaria a implementação futura de estratégias para 

controle automático (liga/desliga) dos aparelhos condicionadores de ar no horário de 

ponta (17:30 às 20:30), no qual a tarifa de energia elétrica custa 5 vezes mais do 

que no restante do dia, buscando redução de despesa com energia elétrica e 

contrato de demanda de potência elétrica. 
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7 MEDIÇÕES ELÉTRICAS E DIAGNÓSTICO SOBRE A QUALIDADE DA ENERGIA 
 

Foram realizadas medições elétricas utilizando um analisador de qualidade da 

energia (ou qualímetro), modelo 434-II, da FLUKE® (Figura 6). Na ocasião, foram 

realizadas medições e registros durante 24 horas, com intervalo de amostragem 

ajustado para 15 minutos, dos seguintes parâmetros: 

- Tensões de linha, tensões de fase e tensão de neutro; 
- Defasagem angular entre tensões; 
- Desequilíbrio de tensão (Vneg/Vpos e Vz/Vpos); 
- Correntes de fase e corrente no neutro; 
- Defasagem angular entre correntes; 
- Potências ativa, reativa e aparente; 
- Fator de potência; 
- Fator de deslocamento; 
- Harmônicos de tensão e corrente, até a 11ª ordem; 
- Potência harmônica; 
- Energia ativa direta e reversa. 
 

Figura 6 - Analisador de qualidade da energia elétrica FLUKE 434-II 

 

 

O analisador de energia foi instalado imediatamente após a saída do quadro 

de transferência automática (QTA) do gerador de emergência (Figura 7), trecho 

entre o QTA e o quadro geral de baixa tensão (QGBT). É importante informar que, 

nesse ponto, o neutro está conectado à terra, o que justifica a diferença de potencial 

nula entre neutro e terra, como pode ser observado nas medições de tensão. 

Fonte: www.fluke.com. 
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Os registros foram realizados em 05/07/2017, das 00:00 às 23:59, quarta-feira 

típica de expediente normal. Na prática, nas quartas-feiras ocorre a maior solicitação 

de potência ao longo da semana. A Figura 8 mostra a curva de carga da instalação. 

Nela, é possível identificar 2 pontos de máxima, sendo um local (por volta das 10:30) 

e outro global (por volta das 16:00). 

 

Figura 7 - Detalhe do fornecimento de energia elétrica para a Reitoria do IFRN 

 

 

A Figura 9 mostra o comportamento das correntes de fase e a corrente de 

desbalanceamento no neutro no decorrer do dia. É possível identificar que o maior 

Fonte: Autor. 
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desequilíbrio (máxima corrente no neutro) ocorreu às 10:27. Nesse momento, 

estavam circulando 64 A na fase A, 81 A na fase B e 101 A na fase C. 

Na Figura 10 é apresentada a composição harmônica das correntes de fase e 

a distorção harmônica total (THDi), no domínio da frequência até a 11ª ordem. 

Nesse ponto, é importante observar que o módulo 8 dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), que trata 

da qualidade da energia elétrica, não estabelece limites para distorções harmônicas 

individuais e total para a corrente elétrica. Nessa situação, convém adotar uma 

norma internacional como referência. A IEC 61000-3-4 estabelece os limites para 

componentes harmônicas de corrente de ordem ímpar. A Tabela 1 mostra os 

percentuais de referência (até a ordem 15) e os valores predominantes medidos 

para cada fase. 

Figura 8 - Curva de carga da Reitoria em 05/07/17 (quarta-feira) 

 

Fonte: Medição realizada pelo Autor. 
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.Figura 9 - Curvas de corrente nas fases e neutro 

Fonte: Medição realizada pelo Autor. 
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Figura 10 - Espectro harmônico das correntes na fase e neutro 

Fonte: Medição realizada pelo Autor. 
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Tabela 1 - Limites para componentes harmônicas de corrente e valores registrados por fase 

Ordem da 

harmônica (n) 

Corrente harmônica 

admissível (In/I1)% 

IEC 61000-3-4 

DDT% Fase A DDT% Fase B DDT% Fase C 

3 21,6 28,2 38,4 20,33 

5 10,7 10,2 9,54 5,11 

7 7,2 5,29 11,95 4,37 

9 3,8 4,18 7,67 7,39 

11 3,1 3,6 3,92 2,71 

13 2 1,85 2,01 2,27 

15 0,7 3,34 1,81 3,21 

 

 

Os resultados acima revelam conteúdo harmônico de corrente acima dos 

limites individuais estabelecidos em praticamente todas as ordens ímpares 

monitoradas, o que resulta na deformação da onda de corrente, como mostra a 

Figura 11. 

Figura 11 - Oscilografia das correntes de fase e do neutro

 

 

A Figura 12 mostra o comportamento das tensões nas fases e neutro ao 

longo do dia. Observa-se que os níveis das tensões nas fases variam entre 216 V e 

224 V, valores considerados adequados pelo PRODIST. A Figura 13 mostra as 

Fonte: IEC 61000-3-4 e medições realizadas pelo Autor. 

Fonte: Medição realizada pelo Autor. 
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curvas de defasagem angular entre as tensões de fase, tomando a fase A como 

referência. 



37 
 

 

Figura 12 - Tensões de fase e no neutro ao longo do dia 

Fonte: Medições realizadas pelo Autor. 
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Figura 13 - Ângulos das tensões de fase ao longo do dia 

Fonte: Medições realizadas pelo Autor. 
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A Figura 14 mostra a assimetria percentual de tensão durante o dia. 

Assimetria de tensão, ou fator de desequilíbrio de tensão, é a razão entre a tensão 

de sequência negativa (Vneg.) e a tensão de sequência positiva (Vpos.), ambas 

medidas na frequência fundamental. 

Figura 14 - Assimetria percentual da tensão 

 

 Observe que a simetria percentual de tensão flutuou entre 0,2% e 0,55%. O 

PRODIST estabelece o valor de 3% como desequilíbrio percentual máximo para 

sistemas de distribuição com tensão nominal até 1 kV. 

 Na Figura 15 estão os espectros harmônicos das tensões nas fases e no 

neutro. Apresenta também os valores das distorções harmônicas totais. 

Visualmente, percebe-se baixo conteúdo harmônico nas fases. O módulo 8 do 

PRODIST estabelece os limites de harmônicos de tensão totais conforme a Tabela 

2, para sistemas de distribuição com tensão nominal até 1 kV.

Fonte: Medições realizadas pelo Autor. 



40 
 

 
 

 

Figura 15 - Harmônicas da tensão e distorção harmônica total 

 
Fonte: Medições realizadas pelo Autor. 
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Tabela 2 - Valores limites de distorção harmônica total de tensão (DTT) 

Indicador Limite DTT para Vnominal ≤ 1 kV 

DTT95% 10% 

DTTP95% 2,5% 

DTTI95% 7,5% 

DTT395% 5% 

Fonte: PRODIST Módulo 8, 2017. 

 A Tabela 3 mostra os valores de distorção individuais e total 

registrados, sendo possível perceber que estão abaixo dos limites apresentados na 

Tabela 2. Então, apesar das distorções harmônicas de correntes estarem acima dos 

limites estabelecidos em norma internacional, inclusive provocando deformações 

nas curvas das correntes de fase vistas no domínio do tempo (Figura 11), essa 

situação não está interferindo no comportamento das curvas das tensões de fase 

vistas no osciloscópio (Figura 16), nem é possível determinar se estão alterando a 

defasagem angular entre essas tensões (Figura 13).  

Pelo exposto, percebe-se que os problemas de qualidade de energia 

detectados na Reitoria do IFRN estão restritos a um desbalanceamento de cargas e 

seus efeitos indesejados (variáveis ao longo do dia), além das distorções 

harmônicas de corrente detectadas. 

Tabela 3 - Distorções harmônicas de tensão por ordem harmônica 

Ordem da harmônica DT95% medida 

2 0,09% 

3 1,1% 

4 0,04% 

5 2,29% 

6 0,04% 

7 1,16% 

8 0,03% 

9 0,52% 

10 0,03% 

11 0,46% 

DTT 2,82% 

Fonte: Medição realizada pelo Autor. 
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Figura 16 - Oscilografia das tensões de fase e do neutro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Medições realizadas pelo Autor. 
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8 ALGORITOMO PARA BALANCEAMENTO ÓTIMO DE CARGAS ELÉTRICAS 

  

Neste capítulo será realizada a descrição do algoritmo para balanceamento 

ótimo de cargas elétricas prediais, desenvolvido com base em heurística evolutiva. 

Trata-se de uma adaptação do algorítmico genético convencional, por isso segue o 

fluxograma de uma AG, exceto a etapa de cruzamento, como será descrito mais 

adiante. A descrição do código será realizada trecho a trecho: primeiro em 

Português, depois em linguagem de algoritmo (pseudocódigo), finalizando no código 

escrito e testado no Scilab® 6.0.  

 

8.1 DECLARAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS GLOBAIS 

 

Como o código escrito foi criado a partir de um AG, os mesmos parâmetros 

intrínsecos dos algoritmos genéticos foram utilizados para criar um código adequado 

para o problema do balanceamento de cargas. Assim, foram estabelecidas as 

relações da Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Relações entre variáveis de um AG e o problema do balanceamento ótimo de cargas 
elétricas 

Gen Potência elétrica de cada aparelho monofásico 

Cromossomo (indivíduo) Conjunto de cargas elétricas de cada quadro elétrico 

População Conjunto de opções de balanceamento do mesmo quadro 

elétrico 

Aptidão (função objetivo) Fator de desequilíbrio = √(𝑃𝐴 − 𝑃𝐵)2 + (𝑃𝐴 − 𝑃𝐶)2 + (𝑃𝐵 − 𝑃𝐶)2 

 

 

A partir dessas relações, foram definidas as seguintes variáveis: 

ngens: quantidade de cargas elétricas monofásicas por quadro de distribuição. 

Dever ser sempre múltiplo de 3.  

nQDs: quantidade de quadro elétricos para balancear. 

Cromossomosin: matriz de dimensões ngens x nQDs, contendo a relação de cargas 

de todos os quadros para otimizar balanceamento. No primeiro terço da quantidade 

de linha serão alocadas as cargas pertencentes à fase A. O segundo terço da 

quantidade de linhas representa a fase B. O terço final representa a fase C. Ver 

Figura 17. 

Fonte: Autor. 
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Figura 17 - Matriz Cromossomosin 9 cargas x 3 quadros 

 

 

Gens: vetor coluna com quantidade de linhas igual a ngens, onde serão 

armazenados o cromossomo de cada quadro parcial (indivíduos) durante o processo 

de formação da população inicial. 

População: quantidade de indivíduos (cromossomos) que comporão as populações 

geradas ao longo do processo de balanceamento dos quadros parciais. 

ngerações: quantidade de atualizações da população inicial que serão geradas para 

buscar e prospectar o melhor indivíduo (melhor balanceamento) para cada quadro a 

ser otimizado. 

Aptidão: vetor linha com quantidade de colunas igual ao tamanho da População, 

para armazenar os fatores de desequilíbrio (função objetivo) calculados para cada 

indivíduo (variação do balanceamento de cargas). 

AptidãoRel: vetor linha, com quantidade de colunas igual ao tamanho da População, 

onde serão armazenados a razão entre a Aptidão (individual) e a soma das Aptidões 

dos indivíduos que compõe uma população.  

Escolhido: vetor coluna com dimensões ngens x 1, para armazenar indivíduo 

selecionado por meio de uma roleta (seleção proporcional à aptidão). 

Taxa rearranjo: taxa que limita estatisticamente a quantidade de indivíduos que 

sofrerão rearranjo (auto reprodução) ou modificação da distribuição de cargas (gens) 

dentro do mesmo cromossomo. 

Aux1, Aux2, Aux3, Aux4: vetores colunas, com quantidade de linhas igual a 1/3 (um 

terço) de ngens, para auxiliar no processo de rearranjo, caso o indivíduo Escolhido 

passe na taxa de rearranjo. 

Desvios: vetor coluna de 3 linhas para armazenar os desvios de potência de cada 

fase em relação à situação esperada para atingir o equilíbrio ideal de cargas entre 

Fonte: Autor. 
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todas as fases. O equilíbrio ideal é atingido quando todas as fases recebem 1/3 (um 

terço) do somatório das cargas de todas as fases.  

CromossomosNovos: Matriz de dimensões ngens x População que armazena os 

cromossomos selecionados após sofrer rearranjo, ou não. 

CromossomosOut: Matriz de dimensões ngens x nQDs que armazena o melhor 

balanceamento encontrado para todos os quadros parciais, durante a última 

execução do algoritmo. 

CromossomosOutRed: Matriz de dimensões 3 x nQDs, gerada a partir de 

CromossomosOut, onde cada linha representa o somatório das cargas alocadas em 

cada fase para cada um dos quadros parciais (Figura 18). Essa matriz guarda os 

dados de entrada para a 2ª etapa do algoritmo, que faz a otimização da distribuição 

de cargas no quadro geral. 

 

Figura 18 - Relação entre matrizes CromossomosOut e CromossomosOutRed 

 

  

Estabelecidas as definições acima, o pseudocódigo inicial pode ser escrito da 

seguinte forma: 

 

Algoritimo “Balanceamento ótimo de cargas elétricas com base em AG” 

 

CONST 

ngens=12 

nQDs=16 

População=10 

ngerações=50 

taxacrossover= 0,75 

 

Fonte: Autor. 
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VAR 

Cromossomosin [ngens,nQDs]; 

Gens [ngens,1]=zeros; 

Aptidão [1,População]=zeros; 

AptidãoRel [1,População]=zeros; 

Aux1[ngens/3,1]=zeros; 

Aux2[ngens/3,1]=zeros; 

Aux3[ngens/3,1]=zeros; 

Aux4[ngens/3,1]=zeros; 

Desvios[3,1]=zeros; 

CromossomosNovos[ngens,Populacao]=1000; 

CromossomosOut[ngens,nQDs]=zeros; 

CromossomosOutRed[3,nQDs]=zeros; 

 

Na linguagem do Scilab®, teremos: 

//--------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN------------// 

//------------------MESTRADO PROFISSIONAL EM ENERGIA ELÉTRICA-----------------// 

//--------------------------Discente: Franclin Róbias-------------------------// 

//-----------BALACEAMENTO DE CARGAS ELÉTRICAS USANDO AG MODIFICAD-------------// 

 

ngens=9//quantidade de cargas elétricas monofásicas (ngens = múltiplo de 3) 

nQDs=3//quantidade de quadros de distribuição 

Populacao=10 

taxarearranjo=0.75 

ngeracoes=50 

 

Cromossomosin=zeros(ngens,nQDs)//Matriz com a relação de cargas dos quadros 

Gens=zeros(ngens,1)// Vetor com relação de do quadro que está sendo otimizado 

Aptidao=zeros(1,Populacao) 

AptidaoRel=zeros(1,Populacao) 

Escolhido=zeros(ngens,1) 

Desvios=zeros(3,1) 

Aux1=zeros(ngens/3,1) 

Aux2=zeros(ngens/3,1) 

Aux3=zeros(ngens/3,1) 

Aux4=zeros(ngens/3,1) 

CromossomosNovos=1000*ones(ngens,Populacao) 

Cromossomosout=zeros(ngens,nQDs)//Matriz com quadros parciais otimizados  

CromossomosOutRed=zeros(3,nQDs)//Matriz soma das cargas por fase e por quadro 
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8.2 LEITURA DA RELAÇÃO DE CARGAS DOS QUADROS PARCIAIS 

 

A relação das cargas monofásicas alimentadas por cada um dos quadros 

parciais é informada para o algoritmo a partir de um arquivo criado no Bloco de 

Notas (Figura 19), onde é escrita uma matriz de dimensões ngens x nQDs. Cada 

coluna da matriz corresponde a um quadro distribuição parcial, portanto todas as 

cargas pertencentes ao um mesmo quadro devem estar na mesma coluna.  

Assim como definido para a matriz Cromossomosin, o primeiro 1/3 das linhas 

correspondem às posições reservadas para cargas da fase A. O segundo 1/3 das 

linhas são reservadas para cargas da fase B, e as demais posições são reservadas 

para a fase C. No entanto, não é necessário posicionar a carga no espaço 

correspondente à fase em que ela atualmente está ligada. A relação de cargas é 

suficiente, pois a etapa seguinte do algoritmo irá distribuir aleatoriamente essas 

cargas, independentemente da posição que estiverem.  

Figura 19 - Arquivo com relação das cargas elétricas monofásicas 

 

 

Caso qualquer um dos quadros tenha quantidade de cargas inferior à 

quantidade de espaços reservados (ngens), as posições vazias devem ser 

preenchidas com zeros. 

Ao executar o algoritmo, será aberta uma janela do Windows Explorer® 

solicitando a indicação do arquivo de texto do Bloco de Notas (Notepad®), contendo 

a matriz com a relação de cargas. Após indicado, o arquivo é aberto pelo sistema e 

os elementos da matriz são lidos um a um, até o final, e armazenados na variável 

Cromossomosin, mantendo a mesma posição (mesma linha e coluna). Ao final da 

Fonte: Autor. 
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leitura o arquivo é fechado pelo sistema, e o algoritmo está pronto para buscar o 

balanceamento ótimo. 

Abaixo, a descrição desse procedimento, escrito em Português Estruturado: 

INÍCIO 

LIMPAR TELA; 

MUDAR DIRETÓRIO PADRÃO (P/ PASTA COM RELAÇÃO DE CARGAS); 

ARMAZENA RELAÇÃO DE CARGAS em NomeE; 

ABRE NomeE; 

ARMAZENA NomeE em arqE; 

ARMAZENA 1 no contador i; 

ENQUANTO NÃO FIM ARQUIVO ArqE 

 ARMAZENA ArqE(i,1:nQDs) em Cromossomosin (i,1:nQDs); 

 INCREMENTA 1 no contador i; 

FIM ENQUANTO 

FECHA arqE; 

 

Na linguagem do Scilab®, esse trecho pode ser escrito da seguinte forma: 

clc 

 

//LEITURA ARQUIVO ENTRADA --> RELAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS 

 

chdir("D:\MESTRADO\DISSERTAÇÃO\FINAL")//mudar diretório padrão do arquivo de entrada. O padrão é 

C:\DOCUMENTOS 

NomeE=uigetfile("*.txt",pwd(),"Escolha o arquivo de parâmetros:");//Abre janela para selecionar arquivo com 

relação de cargas elétricas monofásicas 

arqE=mopen(NomeE,"r"); 

i=1 

while~meof(arqE) 

Cromossomosin(i,1:nQDs)=mfscanf(arqE,"%g %g %g")//Lê os n quadros de cargas elétricas 

i=i+1 

end 

mclose(arqE) 

8.3 SELEÇÃO DO INDIVÍDUO E FORMAÇÃO DA POPUPULAÇÃO INICIAL 

Após receber a matriz com a relação de cargas de todos os quadros de 

distribuição parciais, armazenada na variável Cromossomosin, começará o processo 

de otimização do balanceamento de cargas, quadro a quadro (coluna a coluna). 

Inicialmente, a primeira coluna é armazenada no vetor Gens. Daí, por meio de 

sorteios, as cargas são distribuídas “aleatoriamente”, coluna a coluna, nos espaços 

reservados para cada uma das fases, até formar a matriz Cromossomos, com 

quantidade de novos indivíduos (colunas) igual ao definido na variável População. A 

alocação das cargas em cada indivíduo obedece às seguintes regras: 
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a. As três primeiras cargas sorteadas são colocadas nas fases A, B e C, 

seguindo essa sequência; 

b. Para o posicionamento das cargas seguintes, o algoritmo verifica qual a fase 

com menor carregamento, então destina a carga sorteada para essa fase; 

c. Caso os espaços de uma das fases estejam totalmente preenchidos, o 

algoritmo verifica qual das duas fases restantes possui o menor 

carregamento, e envia a carga sorteada para essa fase; 

d. Caso duas fases estejam preenchidas, as próximas cargas sorteadas 

obrigatoriamente irão para a fase restante; 

e. Esse processo segue até todas as fases serem preenchidas ou quando todas 

as cargas estiverem sido alocadas. 

Nessa parte do código, algumas variáveis locais são declaradas: 

PosiçãoCargasSorteadas: vetor coluna onde serão armazenas temporariamente 

a sequência de números de 1 até ngens, gerados aleatoriamente, para 

posteriormente conferir, com a finalidade de evitar repetições. 

SomaGensGrupoA, SomaGensGrupoB, SomaGensGrupoC: variáveis que 

guardam temporariamente o somatório das cargas acumuladas por fase, à 

medida que cada indivíduo (coluna) da matriz Cromossomos é gerado. 

flagGensGrupoAfull, flagGensGrupoBfull, flagGensGrupoCfull: variáveis que 

indicam se os espaços reservados para cada uma das fases que compõem o 

indivíduo foram completamente preenchidos. Quando igual a 1, sinaliza que não 

há mais espaço na fase. 

sorteio1: armazena o número de 1 a ngens gerado randomicamente. 

flagrepetição: variável que indica se o número gerado e armazenado em sorteio1 

é repetido. Quando igual a 1, indica que ocorreu repetição. 

cont1, cont2, cont3 e cont4 são contadores.   

O pseudocódigo desse trecho pode ser escrito conforme representado a 

seguir: 
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PARA cont1=1 até População 

PosiçãoCargasSorteadas(1:ngens,1)=0 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

flagGensGrupoAfull=0 

flagGensGrupoBfull=0 

flagGensGrupoCfull=0 

PARA cont2=1 até ngens 

  flagrepetiçãogen=1 

  ENQUANTO flagrepetiçãogen =1 

   flagrepetiçãogen=0 

   sorteio1=número aleatório de 1 até ngens 

   PARA cont3=1 até ngens 

    SE sorteio1=PosiçãoCargasSorteadas(cont3,1) 

ENTÃO flagrepetiçãogen=1 

    FIM SE 

   FIM PARA 

   FIM ENQUANTO 

   PosiçãoCargasSorteadas(cont2,1)=sorteio1 

   FAÇA CASO cont2 

   CASO 1 

    Cromossomos(1,cont1)=Gens(sorteio1) 

    SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(1,cont1) 

   CASO 2 

    Cromossomos(1+ngens/3,cont1)=Gens(sorteio1) 

    SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(1+ngens/3,cont1) 

   CASO 3 

    Cromossomos(1+2*ngens/3,cont1)=Gens(sorteio1) 

    SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(1+2*ngens/3,cont1) 

   SENÃO SE flagGensGrupoAfull, flagGensGrupoBfull E flagGensGrupoBfull=0 

ENTÃO SE SomaGensGrupoA<=(SomaGensGrupoB E SomaGensGrupoC 

ENTÃO PARA cont4=1 até ngens/3 

SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

CANCELA PARA 

FIM SE 

   FIM PARA 

   SENÃO SE SomaGensGrupoB<=(SomaGensGrupoA E SomaGensGrupoC 

ENTÃO PARA cont4=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 ENTÃO 

  Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

  CANCELA PARA 

 FIM SE 
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    FIM PARA 

   SENÃO SE SomaGensGrupoC<=(SomaGensGrupoA E SomaGensGrupoB 

ENTÃO PARA cont4=1+2*ngens/3 até ngens 

SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

 SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

  FIM SE 

     FIM PARA 

FIM SE 

   SENÃO SE flagGensGrupoAfull =1 E flagGensGrupoBfull E flagGensGrupoBfull=0 

    ENTÃO SE SomaGensGrupoB<=SomaGensGrupoC 

ENTÃO PARA cont4=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

 SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

 FIM SE 

     FIM PARA 

    SENÃO PARA cont4=1+2*ngens/3 até ngens 

 SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

ENTÃO 

 Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

 FIM SE 

     FIM PARA 

    FIM SE 

   SENÃO SE flagGensGrupoBfull =1 E flagGensGrupoAfull E flagGensGrupoCfull=0 

    ENTÃO SE SomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoC 

     ENTÃO PARA cont4=1 até ngens/3 

 SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

 FIM SE 

      FIM PARA 

     SENÃO PARA cont4=1+2*ngens/3 até ngens 

  SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

  CANCELA PARA 

  FIM SE 

 FIM PARA 

     FIM SE 

SENÃO SE flagGensGrupoCfull =1 E flagGensGrupoAfull E flagGensGrupoBfull=0 
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    ENTÃO SE SomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoB 

     ENTÃO PARA cont4=1 até ngens/3 

 SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

  SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

  FIM SE 

 FIM PARA 

     SENÃO PARA cont4=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

  SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

  FIM SE 

 FIM PARA 

     FIM SE 

  SENÃO SE flagGensGrupoCfull =0 E flagGensGrupoAfull E flagGensGrupoBfull=1 

   ENTÃO PARA cont4=1+2*ngens/3 até ngens 

SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

  FIM SE 

     FIM PARA 

SENÃO SE flagGensGrupoBfull =0 E flagGensGrupoAfull E flagGensGrupoCfull=1 

    ENTÃO PARA cont4=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

 SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃO Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

 FIM SE 

     FIM PARA 

   SENÃO PARA cont4=1 até ngens/3 

SE Cromossomos(cont4,cont1)>=1000 

 ENTÃOCromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

 CANCELA PARA 

 FIM SE 

FIM PARA 

FIM SE 

SE Cromossomos(ngens/3,cont1)<1000 

 ENTÃO flagGensGrupoAfull=1 

FIM SE 

SE Cromossomos(2*ngens/3,cont1)<1000 

 ENTÃO flagGensGrupoBfull=1 

FIM SE 
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SE Cromossomos(ngens,cont1)<1000 

 ENTÃO flagGensGrupoCfull=1 

FIM SE 

  FIM CASO 

 FIM PARA 

FIM PARA 

 Traduzindo o trecho acima para Scilab®, teremos: 

 

//FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL 

 

forcont1=1:Populacao 

PosicaoCargasSorteadas(1:ngens,1)=0//Reinicializa vetor registro linhas do vetor Gens sorteadas p/ compor 

cromossomo n. 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

flagGensGrupoAfull=0 

flagGensGrupoBfull=0 

flagGensGrupoCfull=0 

forcont2=1:(ngens) 

//disp("iteracao=") 

//disp(cont2) 

flagrepeticaogen=1//flag=1 se houver repetição numérica no vetor PosicaoCargasSorteadas    

whileflagrepeticaogen==1//Repete sorteio para não ocorrer duplicidade numérica no vetor 

PosicaoCargasSorteadas  

flagrepeticaogen=0 

sorteio1=round((ngens-1)*rand())+1//Sorteia linha do vetor Gens 

//disp("sorteio=") 

//disp(sorteio1) 

forcont3=1:ngens 

ifsorteio1==PosicaoCargasSorteadas(cont3,1)then//Checa se linha sorteada é repetida. 

flagrepeticaogen=1 

end 

end 

end 

PosicaoCargasSorteadas(cont2,1)=sorteio1//Caso não ocorra repetição, armazena linha do vetor Gens sorteada.         

 

//Distribui as 3 primeiras cargas sortedas nas fases A, B e C, nessa ordem.  

selectcont2 

case1then 

Cromossomos(1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(1,cont1) 

//disp("op1") 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

case2then 

Cromossomos((ngens/3)+1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos((ngens/3)+1,cont1) 

//disp("op2") 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

case3then 

Cromossomos((2*ngens/3)+1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos((2*ngens/3)+1,cont1) 

//disp("op3") 
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//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

//Distribuição das demais cargas. 

else 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

ifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==0then 

//Distribuição das demais cargas enquanto nenhuma das fases estiverem cheias. 

ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoB&SomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA") 

break 

end 

end 

elseifSomaGensGrupoB<SomaGensGrupoA&SomaGensGrupoB<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC") 

break 

end 

end 

end 

//Distribuição das demais cargas quando uma das fases estiver cheia.  

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==0then 

ifSomaGensGrupoB<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 

break 

end 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==1&flagGensGrupoCfull==0then 
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ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 

break 

end 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==1then 

ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoBthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*ngens) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==1&flagGensGrupoCfull==0then 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 

break 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==1then 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=1:(ngens/3) 
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ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

 

end 

//disp("Cromossomos=") 

//disp(Cromossomos)    

end 

ifCromossomos(ngens/3,cont1)<1000then 

flagGensGrupoAfull=1 

end 

ifCromossomos(2*ngens/3,cont1)<1000then 

flagGensGrupoBfull=1 

end 

ifCromossomos(ngens,cont1)<1000then 

flagGensGrupoCfull=1 

end 

end 

end 

 

8.4 CÁLCULO DAS APTIDÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS INDIVIDUAIS 

 

Após formação da população inicial (matriz Cromossomos), o passo seguinte 

é avaliar o potencial de cada indivíduo (cromossomo). No caso de um algoritmo 

genético (AG), ele deve garantir que os indivíduos mais aptos tenham maior 

probabilidade de serem selecionados e permaneçam na próxima geração ou 

cruzem, gerando 2 novos indivíduos (filhos) com características de ambos. Esse 

processo pode levar a filhos com maior aptidão, ou não. A tendência é que as 

características dos indivíduos mais aptos sejam preservadas ao longo das gerações, 

melhorando a aptidão geral em relação à população inicial e convergindo para o 

objetivo definido. 

 No caso do algoritmo desenvolvido neste trabalho, o procedimento que ocorre 

no AG, após a seleção dos indivíduos, foi adaptado para aplicação do 

balanceamento de cargas elétricas da forma como foi estabelecida nas seções 

anteriores. Essa situação será apresentada com maiores detalhes nas seções à 

frente. 

 Para determinar a função objetivo para avaliar a aptidão de cada 

cromossomo, partiu-se da expressão para calcular o desequilíbrio de potência entre 

fases, ou fator de desequilíbrio, conforme mostrado na equação (1): 
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𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜 =  √(𝑃𝐴 − 𝑃𝐵)2 + (𝑃𝐴 − 𝑃𝐶)2 + (𝑃𝐵 − 𝑃𝐶)2  (1) 

 Onde: 

 PA, PB, PC correspondem à soma das potências por fase em kW. 

  

O fator de desequilíbrio resulta em um número que varia de 0 (equilíbrio ideal) 

a √2 ∗ (𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)2  (desequilíbrio máximo), onde PTOTAL=PA +PB+PC. Durante testes do 

algoritmo no Scilab®, foi observado que o uso do fator de desequilíbrio, na forma 

apresentada acima, como função objetivo a minimizar, não produz resultado 

satisfatório porque aptidões absolutas iguais a zero levarão a aptidões relativas 

nulas. Como consequência dessa situação, os melhores indivíduos ficariam de fora 

da roleta que elege os possíveis “reprodutores”. Como solução para esse problema, 

foi acrescentada uma variável à equação (1). Essa variável foi definida igual ao valor 

do desequilíbrio máximo calculado para o somatório das cargas que compõem o 

indivíduo, de onde será debitado o fator de desequilíbrio. Para uma mesma 

população (Matriz Cromossomos), os desequilíbrios máximos dos indivíduos são 

iguais. Nesse cenário, chega-se na equação (2), que será adotada como função 

objetivo para avaliar os potenciais dos componentes da população. Importante 

perceber que, para essa função objetivo (equação (2)), quanto mais equilibrado for o 

indivíduo, maior valor terá a sua aptidão, ou seja, a função objetivo deverá ser 

maximizada. 

 

𝐹. 𝑂. =  √2 ∗ (𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)2 − √(𝑃𝐴 − 𝑃𝐵)2 + (𝑃𝐴 − 𝑃𝐶)2 + (𝑃𝐵 − 𝑃𝐶)2  (2) 

  

Posto isso, o cálculo das aptidões absolutas individuais em pseudocódigo 

pode ser escrito conforme representado abaixo. A parte final dessa sequência de 

comandos, logo após o cálculo das aptidões, serve para guardar o indivíduo com 

maior valor de aptidão de todas as gerações. 

 

Para cont1=1 até População 

 SomaGensGrupoA=0 

 SomaGensGrupoB=0 

 SomaGensGrupoC=0 

 Para cont2=1 até ngens/3 

  SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont2,cont1) 
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 FIM PARA 

 Para cont2=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

  SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont2,cont1) 

 FIM PARA 

Para cont2=1+2*ngens/3 até ngens 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont2,cont1) 

FIM PARA 

FDeseqMax=raiz(2*(SomaGensGrupoA+ SomaGensGrupoB+ SomaGensGrupoC)^2) 

Aptidão(1,cont1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaGensGrupoA-SomaGensGrupoB)^2+(SomaGensGrupoA-

SomaGensGrupoC)^2+(SomaGensGrupoB-SomaGensGrupoC)^2) 

ARMAZENA maior valor do vetor Aptidão na variável a 

ARMAZENA posição do maior valor dentro do vetor Aptidão, na variável b 

MelhorAptidãoAtual=a 

SE MelhorAptidaoAtual > MelhorAptidaoGeral 

 ENTÃO MelhorAptidãoGeral=MelhorAptidãoAtual 

  MelhorIndivíduoGeral=Cromossomos(1:ngens,b) 

  IteraçãoMelhorIndivíduo=iteração 

FIM SE 

Em Scilab, tem-se:  

forcont1=1:Populacao 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

forcont2=1:(ngens/3) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase A 

end 

forcont2=(ngens/3)+1:2*(ngens/3) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase B 

end 

forcont2=((2*(ngens/3))+1):ngens 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase C 

end 

FDeseqMax=sqrt(2*(SomaGensGrupoA+SomaGensGrupoB+SomaGensGrupoC)^2) 

//disp(FDeseqMax) 

Aptidao(1,cont1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaGensGrupoA-SomaGensGrupoB)^2+(SomaGensGrupoA-

SomaGensGrupoC)^2+(SomaGensGrupoB-SomaGensGrupoC)^2)//Função objetivo 

end 

//disp("Iteração:") 

//disp(iteracao) 

//disp("Aptidões:") 

//disp(Aptidao) 

//Armazena indivíduo com melhor aptidão 

[a,b]=max(Aptidao) 

//disp(a) 

//disp(b) 

 

MelhorAptidaoAtual=a 

ifMelhorAptidaoAtual>MelhorAptidaoGeralthen 

MelhorAptidaoGeral=Aptidao(1,b) 

MelhorIndividuoGeral=Cromossomos(1:ngens,b) 
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IteracaoMelhorIndividuo=iteracao 

end 

 

As aptidões individuais relativas serão avaliadas pela equação (3):  

 

𝐴𝑝𝑡𝑖𝑑ã𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑖 =
𝐴𝑝𝑡𝑖𝑑ã𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑖

∑ 𝐴𝑝𝑡𝑖𝑑ã𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑗
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
𝑗=1

  (3) 

 

Assim, as aptidões relativas serão sempre um valor entre 0 e 1, e a soma de 

todas aptidões relativas resultará em 1. Essa parte do algoritmo foi escrita de tal 

modo: 

SomaAptidões=0; 

PARA cont1=1 até População 

 SomaAptidões=SomaAptidões+Aptidão(1,cont1); 

FIM PARA 

PARA cont1=1 até População 

  AptidãoRel(1,cont1)=Aptidão(1,cont1)/SomaAptidões 

FIM PARA 

 

Em SCILAB, foi escrito da seguinte maneira: 

SomaAptidoes=0//Soma das aptidões 

forcont1=1:Populacao 

SomaAptidoes=SomaAptidoes+Aptidao(1,cont1) 

end 

//disp("Soma aptidões:") 

//disp(SomaAptidoes) 

 

forcont1=1:Populacao//Cálculo das aptidoes relativas 

AptidaoRel(1,cont1)=Aptidao(1,cont1)/SomaAptidoes 

end 

 

8.5 SELEÇÃO PROPORCIONAL À APTIDÃO E “REARRANJO GENÉTICO” 

 

As aptidões relativas calculadas na seção anterior são a base para 

implementar a seleção de indivíduos proporcionalmente ao valor das suas aptidões, 

onde a área total de uma roleta é equiparada à soma das aptidões relativas, ou seja, 

igual a 1. Assim, os valores das aptidões relativas corresponderão a um setor de 

área equivalente nessa roleta. Quanto maior a aptidão, maior a probabilidade de um 

indivíduo ser selecionado ao girar da roleta.  

A roleta é acionada sorteando um número real na faixa de 0 a 1. Então, as 

aptidões relativas são somadas na ordem até atingir valor igual ou superior ao 
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número sorteado. Assim, o indivíduo correspondente à ultima aptidão relativa 

somada será o indivíduo escolhido. 

Nesse ponto, é importante destacar que, diferente do AG convencional, no 

qual são selecionados 2 indivíduos pais, no método apresentado neste trabalho, um 

único indivíduo é selecionado para sofrer um processo de rearranjo, onde 2 gens 

trocam de posição entre si, buscando melhorar a aptidão do indivíduo resultante. 

Essa adaptação no algoritmo é necessária pelo fato de que, em um balanceamento 

de cargas elétricas, a princípio, as transferências de potência entre fases só podem 

ocorrer dentro do mesmo quadro elétrico (mesmo cromossomo ou indivíduo). Em 

outras palavras, as transferências de gens (cargas) ocorrerão sempre entre as 3 

partes (fases) que compõem cada cromossomo (individuo/quadro elétrico). Isso se 

aplica somente para otimização dos quadros parciais. A otimização do quadro geral 

seguiu o AG convencional. 

O código que implementa a roleta poder ser escrito conforme representado a 

seguir: 

Roleta1=número randômico de 0 a 1; 

SomaAptidõesRel=0; 

PARA cont2=1 até População 

  SomaAptidõesRel=SomaAptidõesRel+AptidãoRel(1,cont2); 

  SE SomaAptidõesRel>Roleta1; 

   ENTÃO Escolhido=Cromossomos(1:ngens,cont2); 

    CANCELA PARA 

  FIM SE 

 FIM PARA 

 

 No Scilab, esse trecho do código foi escrito da seguinte forma: 

 

Roleta1=rand() 

//disp(Roleta1) 

SomaAptidoesRel=0 

forcont2=1:Populacao 

SomaAptidoesRel=SomaAptidoesRel+AptidaoRel(1,cont2) 

ifSomaAptidoesRel>=Roleta1then 

 Escolhido=Cromossomos(1:ngens,cont2) 

 break 

end 

end 

 

Escolhido o indivíduo (cromossomo), a seguir será avaliado se esse 

cromossomo será habilitado para autorreprodução (rearranjo), ou simplesmente será 
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preservado para a próxima geração. Para isso, é sorteado um número entre 0 e 1, e 

se esse número for inferior ou igual à taxa de rearranjo, o indivíduo eleito sofrerá o 

rearranjo em sua estrutura. 

No rearranjo, os valores das cargas (gens) que compõem o indivíduo 

escolhido são somados por fase. A carga calculada de cada fase é comparada com 

o carregamento esperado para atingir o balanceamento ideal, ou seja, 1/3 da carga 

total (soma dos gens) de cada indivíduo, encontrando assim os desvios de cada fase 

em relação à situação ideal. Em seguida, são determinadas as fases (seções do 

indivíduo do escolhido) com os maiores desvios positivo e negativo. No passo 

seguinte, localiza-se a maior carga alocada na fase de maior desvio positivo, e a 

menor carga alocada na fase de maior desvio negativo. Essas cargas (gens) trocam 

de posição (trocam de fase) entre si, dando origem a um novo indivíduo, ou 

alternativa de balanceamento. O procedimento descrito acima é representado em 

pseudocódigo, de tal modo:  

 

Sorteio2=sorteia número entre 0 e 1; 

SE Sorteio2<=taxarearranjo 

 ENTÃO SomaGensSecA=0; 

  SomaGensSecB=0; 

  SomaGensSecC=0; 

  PARA i=1 até ngens/3 

   SomaGensSecA=SomaGensSecA+Escolhido(i,1) 

  FIM PARA 

  PARA i=1+ngens/3 até 2*ngens/3 

   SomaGensSecB=SomaGensSecB+Escolhido(i,1) 

  FIM PARA 

  PARA i=1+2*ngens/3 até ngens 

   SomaGensSecC=SomaGensSecC+Escolhido(i,1) 

FIM PARA 

Desvios(1,1)=(SomaGensSecA/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecB))-

0,3333333; 

Desvios(2,1)=(SomaGensSecB/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecB))-

0,3333333; 

Desvios(3,1)=(SomaGensSecC/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecB))-

0,3333333; 

ARMAZENA a posição do maior valor do vetor Desvio na variável k; 

ARMAZENA a posição do menor valor do vetor Desvio na variável l; 
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Sorteio3=k; 

Sorteio4=l; 

ENQUANTO Sorteio3==Sorteio4 

 Sorteio 4=sorteia número de 1 a 3; 

FIM ENQUANTO 

SE Sorteio3==1 

 ENTÃO Aux1=Escolhido(1:ngens/3,1) 

 SENÃO SE Sorteio3==2 

  ENTÃO Aux1=Escolhido(1+ngens/3:2*ngens/3,1) 

 SENÃO 

  Aux1=Escolhido(1+2*ngens/3:ngens,1) 

FIM SE 

SE Sorteio4==1 

 ENTÃO Aux2=Escolhido(1:ngens/3,1); 

 SENÃO SE Sorteio4==2 

  ENTÃO Aux2=Escolhido(1+ngens/3:2*ngens/3,1) 

 SENÃO 

  Aux2=Escolhido(1+2*ngens/3:ngens,1); 

FIM SE 

ARMAZENA posição do maior valor do vetor Aux1 na variável x; 

ARMAZENA posição do menor valor do vetor Aux2 na variável z; 

Aux3=Aux1; 

Aux4=Aux2; 

Aux3(x,1)=Aux2(z,1); 

Aux4(z,1)=Aux1(x,1); 

FIM SE 

 

Em Scilab®, o código foi escrito da seguinte forma: 

 

Sorteio2=rand() 

//disp(Sorteio2) 

ifSorteio2<=taxarearranjothen 

SomaGensSecA=0 

SomaGensSecB=0 

SomaGensSecC=0 

fori=1:(ngens/3) 

SomaGensSecA=SomaGensSecA+Escolhido(i,1) 

end 

fori=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

SomaGensSecB=SomaGensSecB+Escolhido(i,1) 

end 

fori=(2*(ngens/3)+1):ngens 

SomaGensSecC=SomaGensSecC+Escolhido(i,1) 

end 

 



63 
 

 

Desvios(1,1)=(SomaGensSecA/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

Desvios(2,1)=(SomaGensSecB/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

Desvios(3,1)=(SomaGensSecC/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

[m,k]=max(Desvios) 

//Desvios(k,1)=0 

[n,l]=min(Desvios) 

Sorteio3=k 

Sorteio4=l 

whileSorteio4==Sorteio3do 

Sorteio4=round(2*rand())+1 

end 

ifSorteio3==1then 

Aux1=Escolhido(1:(ngens/3),1) 

elseifSorteio3==2then 

Aux1=Escolhido(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),1) 

else 

Aux1=Escolhido(((2*(ngens/3))+1):ngens,1) 

end 

ifSorteio4==1then 

Aux2=Escolhido(1:(ngens/3),1) 

elseifSorteio4==2then 

Aux2=Escolhido(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),1) 

else 

Aux2=Escolhido(((2*(ngens/3))+1):ngens,1) 

end 

 

[w,x]=max(Aux1) 

[y,z]=min(Aux2) 

Aux3=Aux1 

Aux4=Aux2 

Aux3(x,1)=Aux2(z,1) 

Aux4(z,1)=Aux1(x,1) 

 

Após essa etapa, os indivíduos selecionados e/ou modificados são 

armazenados em uma matriz de novos cromossomos (CromossomosNovos). Em 

seguida, é realizada a atualização da matriz Cromossomos para o procedimento 

descrito até aqui ser repetido enquanto não for atingida a quantidade de gerações 

determinadas na constante ngerações. A cada geração, o melhor indivíduo é 

avaliado. Caso seja o melhor de todas as gerações já produzidas, esse indivíduo é 

guardado. 

Ao final das iterações programadas (quantidade de gerações), o melhor 

indivíduo de todas as iterações é armazenado na matriz CromossomosOut.  

Todo o processo é repetido para cada um dos indivíduos (colunas) da matriz 

Cromossomosin. No final da otimização dos quadros parciais, a matriz 

CromossomosOut terá armazenado todas os balanceamentos ótimos dos quadros 

de distribuição parciais. 
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8.6 BALANCEAMENTO ÓTIMO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 

  

Para essa parte do algoritmo, são declaradas as seguintes constantes e 

variáveis: 

População2: quantidade de indivíduos (cromossomos) que comporão as populações 

geradas ao longo do processo de balanceamento do quadro geral (QGBT). 

ngerações2: quantidade de atualizações da população inicial que serão geradas 

para buscar e prospectar o melhor indivíduo (melhor balanceamento) para o quadro 

geral. 

taxarearranjo2: taxa que limita estatisticamente a quantidade de indivíduos que 

sofrerão rearranjo (auto reprodução). 

Cromossomos2: matriz de dimensões 3*Populaçao2 x nQDs que armazena a 

população inicial gerada aleatoriamente a partir das cargas (gens) presentes na 

matriz CromossomosOutRed. Essa matriz é atualizada recebendo cada uma das 

novas gerações. 

Aptidões2: vetor coluna com quantidade de linhas igual a 3*População2, para 

armazenar os fatores de desequilíbrio (função objetivo) calculados para cada 

indivíduo ou variação do balanceamento de cargas do quadro geral. 

MelhorAptidãoGeral2: armazena o valor da maior aptidão (melhor fator de 

desequilíbrio) registrada entre os indivíduos de todas as gerações, durante a 

execução da otimização do quadro geral. 

MelhorIndivíduoGeral2: matriz (3 x nQds) que guarda o indivíduo correspondente à 

melhor aptidão registrada durante a execução da otimização do quadro geral. Em 

outros termos, guarda o melhor equilíbrio de cargas encontrado para o quadro geral. 

AptidõesRel2: vetor coluna com quantidade de linhas igual a 3*População2, onde 

serão armazenadas as razões entre as aptidões individuais e a soma das aptidões 

de todos os indivíduos que compõe a população.  

Escolhido2: matriz com dimensões 3 x nQDs para armazenar o indivíduo escolhido 

para rearranjo dos gens. 
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Aux12, Aux22, Aux32, Aux42: vetores auxiliares no processo de rearranjo dos 

indivíduos selecionados, caso passem na taxa de rearranjo. 

Desvios2: vetor coluna de 3 linhas para armazenar os desvios de potência de cada 

fase em relação à situação esperada para atingir o equilíbrio ideal de cargas entre 

todas as fases. O equilíbrio ideal é atingido quando todas as fases recebem 1/3 (um 

terço) do somatório das cargas de todas as fases.  

Cromossomos2Novos: Matriz de dimensões 3*População x nQDs para guardar os 

cromossomos selecionados, após sofrer rearranjo ou não, formando a geração 

seguinte (ou nova população). 

FDeseqQParcial: vetor de dimensão nQDs, colunas que armazenam os fatores de 

desequilíbrio calculados para os quadros parciais otimizados. 

FDeseqQGeral: armazena o fator de desequilíbrio calculado para o quadro geral, 

após otimização. 

O pseudocódigo da declaração das constantes e variáveis utilizadas nesse 

trecho pode ser escrito assim: 

 

CONST 

População2=10 

ngerações2=50 

taxarearranjo2= 0,75 

 

VAR 

Cromossomos2[3*População2,nQDs]=zeros 

Aptidões2 [3*População2,1]=zeros; 

MelhorAptidãoGeral2=-1000 

MelhorIndivíduoGeral2[3,nQDs]=zeros 

AptidõesRel2 [3*População2,1]=zeros; 

Escolhido2[3,nQDs]=zeros 

Desvios2[3,1]=zeros; 

Aux12[1,nQDs]=zeros; 

Aux22[1,nQDs]=zeros; 

Aux32[1,nQDs]=zeros; 

Aux42[1,nQDs]=zeros; 

Cromossomos2Novos[3*Populacao,nQDs]=1000; 

FDeseqQParciais[1,nQDs]=zeros 

FDeseqQGeral=1000 



66 
 

 
 

Traduzindo para Scilab®, essa parte do código foi escrita da seguinte 

maneira: 

 

//2-OTIMIZAR QUADRO GERAL DE CARGAS  

Populacao2=10 

ngeracoes2=50 

taxarearranjo2=0.75 

 

Cromossomos2=zeros((3*Populacao2),nQDs) 

Aptidoes2=zeros(3*Populacao2,1) 

MelhorAptidaoGeral2=-1000 

MelhorIndividuoGeral2=zeros(3,nQDs) 

AptidoesRel2=zeros(3*Populacao2,1) 

Escolhido2=zeros(3,nQDs) 

Desvios2=zeros(3,1) 

Aux12=zeros(1,ngens) 

Aux22=zeros(1,ngens) 

Aux32=zeros(1,ngens) 

Aux42=zeros(1,ngens) 

Cromossomos2Novos=zeros(3*Populacao2,nQDs) 

FDeseqQParciais=zeros(1,nQDs) 

FDeseqQGeral=1000 

 

 

8.7 FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL PARA OTIMIZAÇÃO DO QGBT 

  

Para otimização do balanceamento do quadro geral, a população inicial é gerada 

a partir da matriz CromossomosOutRed. Diferente do procedimento adotado para a 

otimização dos quadros parciais, no qual cada indivíduo era representado por um 

vetor, nessa etapa do algoritmo cada indivíduo é representado por uma matriz onde 

cada linha corresponde a uma fase do sistema elétrico (Figura 19). As colunas 

representam os quadros parciais. Os elementos (gens) de CromossomosOutRed 

são o somatório por fase das cargas de cada quadro parcial. A população inicial 

(matriz Cromossomos2) é formada aleatoriamente seguindo a seguinte sequência: 

a) Leitura dos elementos (gens) da primeira coluna (primeiro quadro) da matriz 

CromossomosOutRed; 

b) Distribuição aleatória dos gens (cargas) nas 3 primeiras linhas da primeira 

coluna da matriz Cromossomos2; 

c) Leitura dos elementos da segunda coluna de CromossomosOutRed e 

distribuição aleatória nas 3 primeiras linhas da coluna 2 da matriz 

Cromossomos2; 
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d) Repete esse procedimento até completar as 3 primeiras linhas da matriz 

Cromossomos2; 

e) O processo acima é repetido para preencher toda a matriz Cromossomos2 de 

3 em 3 linhas (indivíduo a indivíduo). 

O final dessa etapa produz uma matriz Cromossomos2 (população inicial) 

composta de n submatrizes (indivíduos), compostas por 3 linhas e nQDs colunas, 

geradas a partir do indivíduo CromossomosOutRed, a exemplo da Figura 20. Cada 

indivíduo representa uma possível solução para o balanceamento ótimo das cargas 

no quadro geral. 

Figura 20 - População inicial com 3 indivíduos, gerada a partir da matriz CromossomosOutRed 

 

 

Em pseudocódigo, a população inicial poderá ser gerada seguindo o código 

abaixo: 

PARA cont1=1 até 3*População2 passo 3 

 PARA j=1 até nQDs 

  PosiçãoCargasSorteadas2(1:3,1)=0 

  cont3=0 

  PARA i=cont1 até cont1+2 

   flagrepetiçãogen=1 

   ENQUANTO flagrepetiçãogen==1 

    flagrepetiçãogen=0 

    sorteio5=sorteia número inteiro de 1 a 3 

    PARA cont2=1 até 3 

      SE sorteio5==PosiçãoCargasSorteadas2(cont2,1) 

       ENTÃO flagrepetiçãogen=1 

      FIM SE 

     FIM PARA 

Fonte: Autor. 
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    FIM ENQUANTO 

   cont3=cont3+1; 

   PosiçãoCargasSorteadas2(cont3,1)=sorteio5 

   Cromossomos2(i,j)=CromossomosOutRed(sorteio5,j) 

  FIM PARA 

FIM PARA 

FIM PARA 

  

 Traduzindo o código acima para o Scilab®: 

 

//2.1 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL 
forcont1=1:3:(3*Populacao2) 
forj=1:nQDs 
PosicaoCargasSorteadas2(1:3,1)=0 
cont3=0 
fori=cont1:(cont1+2) 
flagrepeticaogen=1//flag=1 se houver repetição numérica no vetor PosicaoCargasSorteadas    
whileflagrepeticaogen==1//Repete sorteio para não ocorrer duplicidade numérica no vetor PosicaoCargasSorteadas  
flagrepeticaogen=0 
sorteio5=round(2*rand())+1 
forcont2=1:3 
ifsorteio5==PosicaoCargasSorteadas2(cont2,1)then//Checa se linha sorteada é repetida. 
flagrepeticaogen=1 
end 
end 
end 
cont3=cont3+1 
PosicaoCargasSorteadas2(cont3,1)=sorteio5//Guarda posição linha sorteada. 
Cromossomos2(i,j)=CromossomosOutRed(sorteio5,j)//Guarda matrizes 3xnQDs (invdivíduos) gerados aleatoriamente 
- Variações balanceamento cargas QGBT. 
end 
end 
end 

 

8.8 CÁLCULO DAS APTIDÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS INDIVIDUAIS 

 Semelhante ao procedimento usado no cálculo das aptidões individuais dos 

quadros parciais, para cada indivíduo da matriz Cromossomos2, determina-se a 

potência alocada em cada uma das fases e aplica-se a mesma função objetivo 

usada para os quadros parciais. 

PARA i=1 até 3*População2 passo 3 

 SomaFaseA=0; 

 SomaFaseB=0; 

 SomaFaseC=0; 

 PARA j=1 até nQDs 

  SomaFaseA=SomaFaseA+Cromossomos2(i,j); 
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  SomaFaseB=SomaFaseB+Cromossomos2(i+1,j); 

  SomaFaseC=SomaFaseC+Cromossomos2(i+2,j); 

 FIM PARA 

 FDesqMax=raíz(2*(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC)^2) 

 Aptidões2(i,1)=0,001+FDeseqMax-raiz((SomaFaseA-SomaFaseB)^2+(SomaFaseA-
SomaFaseC)^2+(SomaFaseB-SomaFaseC)^2) 

FIM PARA 

 Traduzindo para o Scilab: 

//2.2 - CALCULA APTIDÕES INDIVIDUAIS 

fori=1:3:(3*Populacao2) 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 

forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+Cromossomos2(i,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+Cromossomos2(i+1,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Cromossomos2(i+2,j) 

end 

FDeseqMax=sqrt(2*(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC)^2) 

//disp(FDeseqMax) 

Aptidoes2(i,1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaFaseA-SomaFaseB)^2+(SomaFaseA-

SomaFaseC)^2+(SomaFaseB-SomaFaseC)^2) 

end 

 Após serem calculadas todas as aptidões absolutas individuais, as aptidões 

relativas serão a razão entre a aptidão absoluta individual e a soma de todas as 

aptidões individuais.  

SomaAptidões2=0; 

PARA i=1 até 3*(População2-2) passo 3 

 SomaAptidões2=SomaAptidões2+Aptidões2(i,1) 

FIM PARA 

PARA i=1 até 3*(População2-2) passo 3 

 AptidõesRel2(i,1)=Aptidões2(i,1)/ SomaAptidões2 

FIM PARA 

 

//2.3 - CÁLCULO APTIDÕES RELATIVAS 
 
SomaAptidoes2=0 
fori=1:3:(3*Populacao2-2) 
SomaAptidoes2=SomaAptidoes2+Aptidoes2(i,1) 
end 
 
fori=1:3:(3*Populacao2-2) 
AptidoesRel2(i,1)=Aptidoes2(i,1)/SomaAptidoes2 
end 
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8.9 SELEÇÃO PROPORCIONAL À APTIDÃO E REARRANJO 

 O procedimento para seleção dos indivíduos seguiu o mesmo modelo 

adotado no caso da otimização dos quadros parciais, ou seja, seleção proporcional à 

aptidão usando roleta. Escolhido o indivíduo, será avaliado se ele passa na taxa de 

rearranjo. Caso o indivíduo não entre no percentual da população que sofrerá 

rearranjo, ele será inserido na matriz Cromossomos2Novos. Caso seja habilitado 

para sofrer rearranjo, seguirá o seguinte procedimento (Figura 21): 

a) Calculam-se os desvios dos carregamentos das fases em relação à situação 

ideal, ou seja, em relação a 1/3 do somatório de todas as cargas (gens) que 

compõem o indivíduo; 

b) Determina-se a fase (linha) com maior desvio positivo e a fase com maior 

desvio negativo; 

c) Essas linhas passarão por procedimento semelhante ao cruzamento entre 

indivíduos que ocorre no AG convencional. Para isso, determina-se um ponto 

de corte entre dois gens (cargas) para as duas linhas escolhidas; 

d) As seções resultantes do corte são trocadas entre si. Isso equivale a trocar 

bloco de cargas pertencentes a vários quadros parciais, simultaneamente; 

e) As 2 novas linhas geradas são devolvidas às posições das linhas que lhe 

deram origem, e o indivíduo é adicionado na matriz Cromossomos2Novos, 

após o rearranjo. 

Figura 21 - Seleção e rearranjo dos indivíduos para otimização do QGBT 

 

  

O procedimento descrito pode ser escrito da seguinte forma, em 

pseudocódigo: 

Fonte: Autor. 
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Sorteio22=sorteia número de 0 até 1 

SE Sorteio22<=taxarearranjo2 

ENTÃO SomaFaseA=0 

  SomaFaseB=0 

  SomaFaseC=0 

  PARA j=1 até nQDs 

   SomaFaseA=SomaFaseA+Escolhido2(1,j) 

   SomaFaseB=SomaFaseB+Escolhido2(2,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Escolhido2(3,j) 

  FIM PARA 

   

Desvio2(1,1)=(SomaFaseA/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0,3333333 

  Desvio2(2,1)=(SomaFaseB/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0,3333333; 

  Desvio2(3,1)=(SomaFaseC/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0,3333333; 

  ARMAZENA posição do maior elemento do vetor Desvios2 em k; 

  ARMAZENA posição do maior elemento do vetor Desvios2 em l; 

  Sorteio32=k; 

  Sorteio43=l; 

   

ENQUANTO Sorteio42==Sorteio32 

   Sorteio42==sorteia número inteiro de 1 a 3; 

  FIM ENQUANTO 

   

SE Sorteio32==1 

   ENTÃO Aux12=Escolhidos2(1,1:nQDs) 

   SENÃO SE Sorteio32==2 

    ENTÃO Aux12=Escolhidos2(2,1:nQDs); 

   SENÃO Aux12=Escolhidos2(3,1:nQDs); 

  FIM SE 

  SE Sorteio42==1 

   ENTÃO Aux22=Escolhidos2(1,1:nQDs) 

   SENÃO SE Sorteio42==2 

    ENTÃO Aux22=Escolhidos2(2,1:nQDs); 

   SENÃO Aux22=Escolhidos2(3,1:nQDs); 

  FIM SE 

  Crosspoint=sorteia número inteiro de 1 a nQDs; 

  Aux32=Aux12; 

  Aux42=Aux22; 

  Aux12(1,Crosspoint+1:fim do vetor)=Aux42(1,Crosspoint+1:fim do vetor); 

  Aux22(1,Crosspoint+1:fim do vetor)=Aux32(1,Crosspoint+1:fim do vetor); 
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  Escolhido2(Sorteio32,1:nQDs)=Aux12 

  Escolhido2(Sorteio42,1:nQDs)=Aux22 

  Cromossomos2Novos(cont1:cont1+2,nQDs)=Escolhido2 

 FIM SE 

  

 Traduzindo o pseudocódigo para Scilab: 

Sorteio22=rand() 

ifSorteio22<=taxarearranjo2then 

//2.5.2 - EXECUTA "AUTORREPRODUÇÃO" DO INDIVÍDUO SELECIONADO 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 

forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+Escolhido2(1,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+Escolhido2(2,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Escolhido2(3,j) 

end 

Desvios2(1,1)=(SomaFaseA/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

Desvios2(2,1)=(SomaFaseB/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

Desvios2(3,1)=(SomaFaseC/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

[m,k]=max(Desvios2) 

[n,l]=min(Desvios2) 

Sorteio32=k 

Sorteio42=l 

 

whileSorteio42==Sorteio32do 

Sorteio42=round(2*rand())+1 

end 

ifSorteio32==1then 

Aux12=Escolhido2(1,1:nQDs) 

elseifSorteio32==2then 

Aux12=Escolhido2(2,1:nQDs) 

else 

Aux12=Escolhido2(3,1:nQDs) 

end 

ifSorteio42==1then 

Aux22=Escolhido2(1,1:nQDs) 

elseifSorteio42==2then 

Aux22=Escolhido2(2,1:nQDs) 

else 

Aux22=Escolhido2(3,1:nQDs) 

end 

crosspoint=round((nQDs-1)*rand())+1 

Aux32=Aux12 

Aux42=Aux22 

Aux12(1,crosspoint+1:$)=Aux42(1,crosspoint+1:$) 

Aux22(1,crosspoint+1:$)=Aux32(1,crosspoint+1:$) 

Escolhido2(Sorteio32,1:nQDs)=Aux12 

Escolhido2(Sorteio42,1:nQDs)=Aux22 

Cromossomos2Novos(cont1:cont1+2,1:nQDs)=Escolhido2 

else 

Cromossomos2Novos(cont1:cont1+2,1:nQDs)=Escolhido2 
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9 APLICAÇÃO DO ALGORITMO PARA BALANCEAMENTOS DE CARGAS ELÉTRICAS 
 

No presente capítulo, serão demonstradas duas aplicações do algoritmo 

desenvolvido neste trabalho. A primeira (CASO 1) é uma situação hipotética para 

mostrar a eficácia da ferramenta para balancear um sistema de distribuição elétrica 

predial, composto de 14 quadros de distribuição parcial alimentados por um quadro 

geral, tendo os quadros parciais barramento tripolar para conexão de até 30 cargas 

monofásicas. A segunda aplicação (CASO 2) é a situação real objeto deste trabalho, 

na qual o algoritmo para balanceamento será usado para encontrar a melhor 

distribuição dos condicionadores de ar monofásico nas fases do sistema elétrico da 

Reitoria do IFRN, considerando 16 quadros parciais e 1 quadro geral, tendo os 

quadros parciais barramento tripolar para atender até 12 cargas monofásicas. 

 

9.1 CASO 1 

 

Iniciando a execução do Algoritmo Balanceamento Cargas ELE.sce, a 

primeira parte do algoritmo solicita o arquivo .txt com a relação de quadros e suas 

cargas (Figura 22). Nesse arquivo (Figura 23), previamente criado, deve ser 

montada uma matriz onde cada coluna corresponde a um quadro elétrico, e nas 

linhas de cada coluna deve ser informada a potência em kW das cargas alimentadas 

pelo respectivo quadro. Não há necessidade de preocupar-se com a fase à qual 

cada carga encontra-se conectada. 
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Figura 22 - Janela de solicitação para carregar arquivo com relação de cargas 

 

 

Figura 23- Arquivo de texto com relação de cargas hipotéticas para balanceamento 

 

 

Informado o arquivo com a relação de cargas, o algoritmo lê a matriz e 

armazena na variável Cromossomosin (Figura 24). A Figura 25 mostra os fatores de 

desequilíbrio iniciais, calculados para cada um dos quadros. 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Figura 24 - Matriz Cromossomosin, com relação de cargas dos quadros parciais 

 

 

Figura 25 - Fatores de desequilíbrio iniciais 

 

 

O processo de otimização dos quadros parciais começa. A primeira coluna da 

matriz Cromossomosin é armazena no vetor Gens. A partir do vetor Gens a 

população inicial é criada (Figura 26). 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Figura 26 - População inicial gerada para a otimização do primeiro quadro parcial 

 

  

Em seguida, as aptidões de cada índividuo (coluna) da população são 

calculadas, ocorrem as seleções proporcionais à aptidão, rearranjos e atualização 

da população. Nessa simulação, foram adotadas populações de 10 indivíduos, com 

taxa de rearranjo de 75% e quantidade de gerações (iterações) igual 50. Portanto, 

esse processo foi repetido 50 vezes para cada quadro parcial. O indivíduo com 

melhor aptidão (melhor solução) gerada para cada quadro é guardado na matriz 

Cromossomosout (Figura 27). 

Na Figura 28, é possivel comparar os fatores de desequilíbrios iniciais e finais 

(após otimização) dos quadros parciais. 

Fonte: Autor. 
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Figura 27 - Matriz Cromossomosout com distribuição de cargas dos quadros parciais otimizadas 

 

 

Figura 28 - Comparação dos fatores de desequilíbrio iniciais e finais dos quadros parciais 

 

 

  

Finalizado o processo de otimização dos quadros parciais, inicia-se a busca 

pela melhor distribuição de cargas para o quadro geral. Para isso, a matriz 

Cromossomosout é “reduzida” para uma matriz de 3 linhas, mantendo o número de 

colunas. Essa matriz é denominada CromossomosOutRed (Figuara 29). Cada linha 

dessa matriz representa uma das fases (A, B, C) do sistema elétrico. Os elementos 

dessa matriz representam o somatório  das cagas alocadas em cada uma das fases, 

após otimização dos quadros parciais. 

Figura 29 - Distribuição de cargas inicial do quadro geral 

 

  

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Seguindo o processo, a partir da matriz CromossomosOutRed é criada a 

população inicial para essa etapa da otimização (Figura 30). Observe que, na 

otimização dos quadros parciais, cada indivíduo era representado por um vetor. Na 

otimização do quadro geral, cada indivíduo é uma matriz (3 linhas x quantidade de 

quadros parciais colunas).  

Figura 30 - População inicial gerada para otimização do quadro geral 

 

  

Os parâmetros População, taxa de rearranjo e quantidade de gerações foram 

mantidos para otimização do quadro geral. Após seleções proporcionais à aptidão, 

rearranjos dos indivíduos e atulizações da população durante 50 iterações, a melhor 

solução encontrada foi a da Figura 31, para essa execução do algoritmo. Lembrando 

que, como se trata de um método probabilístico, outras soluções ótimas ou próximas 

do ótimo podem ser encontradas a cada execução do algoritmo. O tempo médio de 

processamento para esse caso foi de aproximadamente 10 segundos. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 31 - Balanceamento ótimo do quadro geral do CASO 1 

 

 

 

9.2 CASO 2 

 

 No capítulo 5 foi apresentada a relação de quadros elétricos específicos para 

alimentação dos condicionadores de ar instalados na Reitoria do IFRN. Nessa 

relação, estão incluídos todos aparelhos monofásicos trifásicos. Para simplificar, os 

aparelhos trifásicos e os quadros com equlíbrio de cargas monofásicos ótimo já 

solucionado, ficarão de fora dessa análise. O foco então será encontrar o melhor 

equilíbrio para os demais quadros (16, ao todo). Partindo disso, foi criado um arquivo 

.txt com uma matriz contendo a relação de cargas monofásicas de cada um dos 

quadros (Figura 31). As Tabelas 5 e 6 mostram a situação atual da distribuição 

dessas cargas (por fase/quadro) e os respectivos fatores de desequiíbrio de cada 

quadro parcial e do quadro geral. 

A Figura 33 mostra a matriz Cromossomosin após receber os dados do 

arquivo de texto. Assim como na simulação do CASO 1, cada coluna da matriz 

Cromossomosin será otimizada uma a uma, e os resultados gravados na matriz 

Cromossomosout (Figura 34). Esse resultados também estão expressos nas 

Tabelas 7 e 8, que contêm o balanço de carga dos quadros e os respectivos fatores 

de desequilíbrio alcançados após o processo de otimização. 

A execução do algoritmo segue com a otimização do quadro geral. A partir da 

matriz Cromossomosout é gerada a matriz CromossomosRed (Figura 35), contendo 

a distribuição de cargas do quadro geral que será otimizada. Então os 

procedimentos para otimização do quadro geral são executados, para obtenção do 

quadro de cargas ótimo da Figura 36. As Tabelas 9 e 10 mostram a solução ótima 

alcançada. O tempo médio de processamento para o segundo caso foi de 8 

segundos. 

Fonte: Autor. 
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Figura 32 - Relação de cargas dos quadros parciais dos condicionadores de ar 

 

 

Foi também realizado teste do algortimo de balanceamento informando a 

corrente de trabalho medida no circuito de alimentação de cada condicionadores de 

ar, ao invés da potência ativa como foi feito nas aplicações apresentadas. Dessa 

forma, o menor fator de desequilíbrio de corrente alcançado para o QGBT do Caso 2 

foi de 0,141 A. Usar as correntes medidas tem a vantagem de contemplar as 

parcelas ativa  e reativa da potência, o que leva a um resultado mais coerente com a 

realidade das instalações elétricas. 

 

Fonte: Autor. 



81 
 

 

Figura 33 - Relação de cargas armazenada na matriz Cromossomosin 

 

Tabela 5 - Matriz relação de cargas para entrada no algoritmo balanceamentos de cargas prediais 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD AR-
06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A 
(W) 

1.800 1.800 1.800 2.400 1.200 
 

1.800 
 

2.400 1.800 2.400 900 2.400 1.800 1200 2.400 
 1.800 

 
900 1.200 900 

 
2.400 

 
1.800 1.200 2.400 

 
2.400 

 
 

  

  
2.400 

 
1.800 

   
1.800 

        

        
1.200 

        
Pot. 
Fase 

B 
(W) 

1.800 1.800 1.800 2.400 1.800 
 

3.200 
 

1.200 1.800 2.400 
 

2.400 
 

1.200 2.400 1.200 

1.800 
 

2.400 1.800 900 
 

2.400 
 

1.800 1.200 2.400 
 

2.400 
    

  
900 

     
1.800 

   
1.800 

 
 

  

        
1.200 

     
 

  
Pot. 
Fase 

C 
(W) 

900 2.400 2.400 1.800 2.400 1.200 2.400 1.200 1.800 2.400 2.400 
 

2.400 1.800 
 

700 1.800 

2.400 1.800 900 
 

900 1.200 
  

1.800 1.800 2.400 
 

2.400 
 

 
  

        
1.200  

    
 

  

        
1.800 

     
 

   

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Tabela 6 - Desequilíbrio inicial calculado para os quadros parciais e QGBT. 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 
Totais 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD 
AR-06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A (W) 
3.600 1.800 5.100 3.600 3.900 - 4.200 - 7.200 3.000 4.800 900 4.800 1.800 1.200 2.400 - 48.300 

Pot. 
Fase 

B (W) 
3.600 1.800 5.100 4.200 2.700 - 5.600 - 6.000 3.000 4.800 - 6.600 - 1.200 2.400 1.200 48.200 

Pot. 
Fase C 

(W) 
3.300 4.200 3.300 1.800 3.300 2.400 2.400 1.200 6.600 4.200 4.800 - 4.800 1.800 

 
700 1.800 46.600 

FDese
q. 

424 3.394 2.545 3.059 1.469 3.394 3.929 1.697 1.469 1.697 0 1.272 2.545 2.545 1.697 2.404 2.244 2.336 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 34 - Balanceamento para os quadros parciais após otimização 

 

Tabela 7 - Quadro de cargas após otimização dos quadros parciais 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD 
AR-06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A 
(W) 

2400 2400 900 2400 1800  2400  1800 1800   2400 1800  2400  

900  2400  900  2400  1200 1800   2400     

  900  900    1200         

        2400         

Pot. 
Fase 

B 
(W) 

1800 1800 1800 2400 900 1200 3200  1800 1200  900 2400  1200 2400 1800 

1800 1800 2400 1200 2400    1200 1800   2400     

  900      1800         

        1800         

Pot. 
Fase 

C 
(W) 

1800 1800 2400 1800 1200 1200 1800 1200 1800 1200   1800 1800 1200 700 1200 

1800  1800 1800 1800  2400  1800 2400   2400     

        1800    2400     

        1200         

 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Tabela 8 - Fatores de desequlíbrio dos quadros parciais e QGBT após otimização dos quadros parciais 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 
Totais 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD 
AR-06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A (W) 
3300 2400 4200 2400 3600  4800  6600 3600 4800  4800 1800  2400  44.700 

Pot. 
Fase 

B (W) 
3600 3600 5100 3600 3300 1200 3200  6600 3000 4800 900 4800  1200 2400 1800 49.100 

Pot. 
Fase C 

(W) 
3600 1800 4200 3600 3000 1200 4200 1200 6600 3600 4800  6600 1800 1200 700 1200 49.300 

FDese
q. 

424 2.245 1.273 1.697 735 1.697 1.980 1.697 0 848 0 1.273 2.546 2.546 1.697 2.404 2.245 6.369 

 

Figura 35 - Distribuição de cargas do quadro geral antes da otimização 

 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Figura 36 - Distribuição ótima de cargas para quadro geral  da Reitoria IFRN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor. 
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Tabela 9 - Quadro de cargas após otimização dos quadros parciais e QGBT 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD 
AR-06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A 
(W) 

2.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.200 3.200  1.800 1.800 2.400  1.800 1.800  700  

900 1.800 2.400 1.800 900    1.200 1.800 2.400  2.400     

  900  900    1.200    2.400     

        2.400         

Pot. 
Fase 

B 
(W) 

1.800 1.800 900 2.400 900 1.200 1.800 1.200 1.800 1.200 2.400  2.400  1.200 2.400 1.800 

1.800  2.400 1.200 2.400  2.400  1.200 1.800 2.400  2.400     

  900      1.800         

        1.800         

Pot. 
Fase 

C 
(W) 

1.800 2.400 2.400 2.400 1.200  2.400  1.800 1.200 2.400 900 2.400 1.800 1.200 2.400 1.200 

1.800  1.800  1.800  2.400  1.800 2.400 2.400  2.400     

        1.800         

        1.200         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 10 - Fatores de desequilíbrio após otimização dos quadro parciais e QGBT 

 

Prédio principal Anexo 1 Anexo 2 Manut. Auditório Guarita 
Totais 

 

QD 
AR-01 

QD 
AR-02 

QD 
AR-03 

QD 
AR-04 

QD 
AR-05 

QD 
FL-05 

QD 
AR-06 

QD 
FL-06 

QT 
AR-01 

QT 
AR-02 

QT 
AR-01 QGD 

QT 
AR-02 QTFL QGD QT QT 

Pot. 
Fase 

A (W) 
3.300 3.600 5.100 3.600 3.600 1.200 3.200  6.600 3.600 4.800  6.600 1800  700  47.700 

Pot. 
Fase 

B (W) 
3.600 1.800 4.200 3.600 3.300 1.200 4.200 1.200 6.600 3.000 4.800  4.800  1200 2.400 1.800 47.700 

Pot. 
Fase C 

(W) 
3.600 2.400 4.200 2400 3.000  4.800  6.600 3.600 4.800 900 4.800 1800 1200 2.400 1.200 47.700 

FDese
q. 

424 2.245 1.273 1.697 735 1.697 1.980 1.697 0 848 0 1.273 2.545 2.545 1.697 2.404 2.245 0 

 

 
 

Fonte: Autor. 
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10 CONCLUSÃO 
 

O objetivo principal deste trabalho foi apresentar um projeto técnico com 

proposta de um novo balanceamento para as cargas elétricas prediais instaladas na 

Reitoria do IFRN, com foco nos condicionadores de ar monofásicos. Para isso, 

deveria ser criado e aplicado código computacional para a distribuição ótima dessas 

cargas nos quadros elétricos parciais e geral da edificação. Ao final, 

obrigatoriamente, deveriam ser apresentados a relação dos quadros de cargas 

contemplando os resultados do algoritmo escrito e o diagrama unifilar da instalação 

pós-otimização. 

O algoritmo para balanceamento ótimo de cargas elétricas foi desenvolvido e 

apresentou resultados coerentes e eficazes em vários testes realizados durante seu 

desenvolvimento no Scilab®. Com o código pronto, foram realizadas diversas 

simulações com sistemas de distribuição elétrica predial com múltiplos quadros 

hipotéticos, variando tanto a quantidade de quadros elétricos, como a quantidade de 

cargas envolvidas. Finalmente, o algoritmo foi aplicado para realizar a otimização 

dos 2 casos apresentados no capítulo 9, sendo um deles o caso da Reitoria do 

IFRN.  

Um balanceamento ótimo de cargas elétricas para a Reitoria do IFRN foi 

encontrado, atingindo fatores de desequilíbrio inferiores aos da situação atual. Para 

alguns quadros foi encontrado o equilíbrio ideal, com fator de desequilíbrio igual a 

zero, inclusive para o quadro geral de baixa tensão (QGBT) da edificação.  

A partir da indicação dada pelo algoritmo, foram produzidas tabelas (quadros 

de cargas) contemplando a distribuição de cargas proposta. Essas tabelas estão no 

Apêndice C, e servirão de orientação para execução de uma próxima revisão na 

distribuição elétrica da Reitoria. 

O diagrama unifilar do sistema elétrico da Reitoria, de acordo com a nova 

distribuição de cargas encontrada nesse trabalho, pode ser visto no apêndice D.  

Portanto, os objetivos estabelecidos foram cumpridos. 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DE GARGAS DOS CONDICIONADORES DE AR 
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PRÉDIO PRINCIPAL 

QD AR 01 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 18.000 Btu SAMMER 2 1800 8 A 

Split 9.000 Btu LG 3 900 3 C 

Split 18.000 Btu SAMMER 4 1800 8 B 

Split 18.000 Btu MIDEA 5 1800 8,1 B 

Split 18.000 Btu SAMMER 6 1800 8 A 

Split 24.000 Btu LG 7 2400 9,5 C 

QD AR 02 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 18.000 Btu SAMMER 11 1800 8 A 

Split 24.000 Btu  LG inverter 12 2400 9 C 

Split 18.000 Btu LG inverter 13 1800 6,5 B 

Split 18.000 Btu LG inverter 13 1800 6,5 C 

QD AR 03 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 18.000 Btu LG 101 1800 6,4 A 

Split 9.000 Btu LG 102 900 3 A 

Split 18.000 Btu LG inverter 103 1800 6,5 B 

Split 24.000 Btu LG inverter 104 2400 9 A 

Split 24.000 Btu LG inverter 104 2400 9 B 

Split 24.000 Btu ELECTROLUX 105 2400 9,8 C 

Split 9.000 Btu LG 106 900 3 B 

Split 9.000 Btu LG 107 900 3 C 

QD AR 04 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 24.000 Btu LG 108 2400 9,5 A 

Split 12.000 Btu CONSUL 109 1200 5 A 

Split 24.000 Btu ELGIN 110 2400 10 B 

Split 18.000 Btu SAMMER 111 1800 8 B 

Split 18.000 Btu SAMMER 111 1800 8 C 

QD AR 05 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu ELGIN 201 1200 3,5 A 

Split 9.000 Btu LG 202 900 3 A 

Split 18.000 Btu SAMMER 202 1800 8 B 

Split 18.000 Btu SAMMER 204 1800 8 A 

Split 9.000 Btu ELGIN 205 900 3 B 

Split 24.000 Btu LG  205 2400 9,5 C 

Split 9.000 Btu ELGIN 205 900 3 C 

QDFL 05 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu ELGIN 203 1200 3,5 C 

Split 12.000 Btu ELGIN 205 1200 3,5 C 
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QD AR 06 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 32.000 Btu CARRIER 203 3200 16,8 B 

Split 18.000 Btu KOMECO 206 1800 6,5 A 

Split 24.000 Btu ELECTROLUX 207 2400 9,8 A 

Split 24.000 Btu LG 207 2400 9,5 B 

Split 24.000 Btu LG inverter 209 2400 9 C 

QDFL 06 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu ELGIN 208 1200 3,5 C 

     ANEXO 1 

QT AR 01 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu YANG 117 1200 7,1 B 

Split 24.000 Btu YANG 118 2400 9,4 A 

Split 18.000 Btu YANG 119 1800 8,3 A 

Split 18.000 Btu YANG 120 1800 8,3 B 

Split 18.000 Btu LG inverter 122 1800 6,5 C 

Split 18.000 Btu YANG 123 1800 8,3 A 

Split 18.000 Btu YANG 124 1800 8,3 B 

Split 12.000 Btu YANG 124 1200 7,1 A 

Split 18.000 Btu YANG 125 1800 8,3 C 

Split 12.000 Btu YANG 131 1200 7,1 B 

Split 12.000 Btu YANG 132 1200 7,1 C 

Split 18.000 Btu YANG 133 1800 8,3 C 

QT AR 02 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 48.000 Btu YANG 210 4800 7 A,B,C 

Split 18.000 Btu YANG 217 1800 8,3 A 

Split 24.000 Btu LG 219 2400 9,5 C 

Split 18.000 Btu ELGIN 220 1800 6 B 

Split 18.000 Btu YANG 221 1800 8,3 C 

Split 12.000 Btu LG 222 1200 5 A 

Split 60.000 Btu RHEEM 223 6000 6,7 A,B,C 

Split 12.000 Btu YANG 224 1200 7,1 B 

 

ANEXO 2 

QT AR 1 ANEXO 2 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 24.000 Btu LG 134 2400 9,5 A 

Split 24.000 Btu LG 134 2400 9,5 B 

Split 24.000 Btu LG 135 2400 9,5 C 

Split 24.000 Btu LG 135 2400 9,5 A 
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Split 24.000 Btu LG 135 2400 9,5 B 

Split 24.000 Btu LG 136 2400 9,5 C 

QGD ANEXO 2 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 9.000 ELGIN 134 900 4 A 

          

QT AR 2 ANEXO 2 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 24.000 Btu LG 230 2400 9,5 A 

Split 24.000 Btu LG 230 2400 9,5 B 

Split 24.000 Btu LG 231 2400 9,5 C 

Split 24.000 Btu YANG 232 2400 9,4 A 

Split 24.000 Btu LG 233 2400 9,5 B 

Split 24.000 Btu LG 233 2400 9,5 C 

Split 18.000 Btu YANG 234 1800 8,3 B 

 

MANUTENÇÃO 

QTFL MANUTENÇÃO 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 18.000 Btu LG   1800 6,4 A 

Split 18.000 Btu LG   1800 6,4 C 

 

AUDITÓRIO 

QGD AUD 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu YANG   1200 7,1 A 

Split 36.000 Btu GREE   3600 5,3 A,B,C 

Split 12.000 Btu YANG   1200 7,1 B 

Split 60.000 Btu ELECTROLUX   6000 7,5 A,B,C 

Split 60.000 Btu ELECTROLUX   6000 7,5 A,B,C 

Split 60.000 Btu ELECTROLUX   6000 7,5 A,B,C 

QT AUD 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 7.000 Btu LG   700 2,8 C 

Split 24.000 Btu ELGIN   2400 10 A 

Split 24.000 Btu ELGIN   2400 10 B 

 

GUARITA 

QT GUARITA 

Descrição Sala Potência (W) Corrente (A) Fase 

Split 12.000 Btu ELGIN   1200 3,5 B 

Split 18.000 Btu ELGIN   1800 6 C 

 
 
 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE ALGORITIMO BALANCEAMENTO 

ÓTIMO DE CARGAS ELÉTRICAS 
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//--------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN------------// 

//------------------MESTRADO PROFISSIONAL EM ENERGIA ELÉTRICA-----------------// 

//--------------------------Discente: Franclin Róbias-------------------------// 

//-----------BALACEAMENTO DE CARGAS ELÉTRICAS USANDO HEURÍSTICA EVOLUTIVA--------

-----// 

 

ngens=9//quantidade de cargas elétricas monofásicas (ngens = múltiplo de 3) 

nQDs=3//quantidade de quadros de distribuição 

Populacao=10 

taxarearranjo=0.75 

//taxamutacao=0.01 

ngeracoes=50 

 

Cromossomosin=zeros(ngens,nQDs)//Matriz com a relação de cargas dos quadros 

Gens=zeros(ngens,1)// Vetor com relação de do quadro que está sendo otimizado 

Aptidao=zeros(1,Populacao) 

AptidaoRel=zeros(1,Populacao) 

Escolhido=zeros(ngens,1) 

Desvios=zeros(3,1) 

Aux1=zeros(ngens/3,1) 

Aux2=zeros(ngens/3,1) 

Aux3=zeros(ngens/3,1) 

Aux4=zeros(ngens/3,1) 

CromossomosNovos=1000*ones(ngens,Populacao) 

Cromossomosout=zeros(ngens,nQDs)//Matriz com quadros parciais otimizados  

CromossomosOutRed=zeros(3,nQDs)//Matriz soma das cargas por fase e por quadro 

 

clc 

 

TIME=getdate() 

disp(TIME) 

 

//LEITURA ARQUIVO ENTRADA --> RELAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS 

 

chdir("D:\MESTRADO\DISSERTAÇÃO\FINAL")//mudar diretório padrão do arquivo de entrada. O 

padrão é C:\DOCUMENTOS 

NomeE=uigetfile("*.txt",pwd(),"Escolha o arquivo de parâmetros:");//Abre janela para selecionar 

arquivo com relação de cargas elétricas monofásicas 

arqE=mopen(NomeE,"r"); 

i=1 

while~meof(arqE) 

//Cromossomosin(i,1:nQDs)=mfscanf(arqE,"%g %g %g %g %g %g %g %g %g %g %g %g %g %g 

%g %g") //Lê os n quadros de cargas elétricas 

Cromossomosin(i,1:nQDs)=mfscanf(arqE,"%g %g %g") 

i=i+1 

end 

mclose(arqE) 

 

disp("Cromossomosin=") 

disp(Cromossomosin) 

 

forj=1:nQDs 

Gens=Cromossomosin(1:ngens,j) 

//disp(Gens) 

Cromossomos=1000*ones(ngens,Populacao) 
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PosicaoCargasSorteadas=zeros(ngens,1) 

MelhorAptidaoGeral=-1000 

MelhorIndividuoGeral=zeros(ngens,1) 

 

//FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL 

 

forcont1=1:Populacao 

PosicaoCargasSorteadas(1:ngens,1)=0//Reinicializa vetor registro linhas do vetor Gens sorteadas p/ 

compor cromossomo n. 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

flagGensGrupoAfull=0 

flagGensGrupoBfull=0 

flagGensGrupoCfull=0 

forcont2=1:(ngens) 

//disp("iteracao=") 

//disp(cont2) 

flagrepeticaogen=1//flag=1 se houver repetição numérica no vetor PosicaoCargasSorteadas    

whileflagrepeticaogen==1//Repete sorteio para não ocorrer duplicidade numérica no vetor 

PosicaoCargasSorteadas  

flagrepeticaogen=0 

sorteio1=round((ngens-1)*rand())+1//Sorteia linha do vetor Gens 

//disp("sorteio=") 

//disp(sorteio1) 

forcont3=1:ngens 

ifsorteio1==PosicaoCargasSorteadas(cont3,1)then//Checa se linha sorteada é repetida. 

flagrepeticaogen=1 

end 

end 

end 

PosicaoCargasSorteadas(cont2,1)=sorteio1//Caso não ocorra repetição, armazena linha do vetor Gens 

sorteada.         

 

//Distribui as 3 primeiras cargas sortedas nas fases A, B e C, nessa ordem.  

selectcont2 

case1then 

Cromossomos(1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(1,cont1) 

//disp("op1") 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

case2then 

Cromossomos((ngens/3)+1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos((ngens/3)+1,cont1) 

//disp("op2") 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

case3then 

Cromossomos((2*ngens/3)+1,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos((2*ngens/3)+1,cont1) 

//disp("op3") 

//disp(SomaGensGrupoA) 
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//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

//Distribuição das demais cargas. 

else 

//disp(SomaGensGrupoA) 

//disp(SomaGensGrupoB) 

//disp(SomaGensGrupoC) 

ifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==0then 

//Distribuição das demais cargas enquanto nenhuma das fases estiverem cheias. 

ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoB&SomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA") 

break 

end 

end 

elseifSomaGensGrupoB<SomaGensGrupoA&SomaGensGrupoB<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC") 

break 

end 

end 

end 

//Distribuição das demais cargas quando uma das fases estiver cheia.  

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==0then 

ifSomaGensGrupoB<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 
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break 

end 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==1&flagGensGrupoCfull==0then 

ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoCthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 

break 

end 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==0&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==1then 

ifSomaGensGrupoA<=SomaGensGrupoBthen 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=((ngens/3)+1):(2*ngens) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==1&flagGensGrupoCfull==0then 

forcont4=(2*(ngens/3)+1):ngens 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opC2") 

break 

end 

end 

elseifflagGensGrupoAfull==1&flagGensGrupoBfull==0&flagGensGrupoCfull==1then 
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forcont4=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opB2") 

break 

end 

end 

else 

forcont4=1:(ngens/3) 

ifCromossomos(cont4,cont1)>=1000then 

Cromossomos(cont4,cont1)=Gens(sorteio1) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont4,cont1) 

//disp("opA2") 

break 

end 

end 

 

end 

 

//disp("Cromossomos=") 

//disp(Cromossomos)    

end 

ifCromossomos(ngens/3,cont1)<1000then 

flagGensGrupoAfull=1 

end 

ifCromossomos(2*ngens/3,cont1)<1000then 

flagGensGrupoBfull=1 

end 

ifCromossomos(ngens,cont1)<1000then 

flagGensGrupoCfull=1 

end 

end 

end 

//Fim da distribuição das cargas entre as fases 

//disp("PopInicial=") 

//disp(Cromossomos) 

 

//============================================================

===========================// 

//APLICAÇÃO DO AG PARA OTIMIZAR A DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS ELÉTRICAS EM 

SISTEMA TRIFÁSICO// 

 

iteracao=1 

whileiteracao<=ngeracoes 

//1.1-CÁLCULO DAS APTIDÕES INDIVIDUAIS     

forcont1=1:Populacao 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

forcont2=1:(ngens/3) 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase A 

end 

forcont2=(ngens/3)+1:2*(ngens/3) 
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SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase B 

end 

forcont2=((2*(ngens/3))+1):ngens 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomos(cont2,cont1)//Soma potências fase C 

end 

FDeseqMax=sqrt(2*(SomaGensGrupoA+SomaGensGrupoB+SomaGensGrupoC)^2) 

//disp(FDeseqMax) 

Aptidao(1,cont1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaGensGrupoA-

SomaGensGrupoB)^2+(SomaGensGrupoA-SomaGensGrupoC)^2+(SomaGensGrupoB-

SomaGensGrupoC)^2)//Função objetivo 

end 

//disp("Iteração:") 

//disp(iteracao) 

//disp("Aptidões:") 

//disp(Aptidao) 

//Armazena indivíduo com melhor aptidão 

[a,b]=max(Aptidao) 

//disp(a) 

//disp(b) 

//plot2d(a) 

MelhorAptidaoAtual=a 

ifMelhorAptidaoAtual>MelhorAptidaoGeralthen 

MelhorAptidaoGeral=Aptidao(1,b) 

MelhorIndividuoGeral=Cromossomos(1:ngens,b) 

IteracaoMelhorIndividuo=iteracao 

end 

//disp("Melhor aptidão:") 

//disp(MelhorAptidaoGeral) 

//disp("Melhor indivíduo") 

//disp(MelhorIndividuoGeral) 

//disp("Iteracao melhor equilíbrio") 

//disp(IteracaoMelhorIndividuo) 

 

//1.2-CÁLCULO DAS APTIDÕES INDIVIDUAIS RELATIVAS 

 

SomaAptidoes=0//Soma das aptidões 

forcont1=1:Populacao 

SomaAptidoes=SomaAptidoes+Aptidao(1,cont1) 

end 

//disp("Soma aptidões:") 

//disp(SomaAptidoes) 

forcont1=1:Populacao//Cálculo das aptidoes relativas 

AptidaoRel(1,cont1)=Aptidao(1,cont1)/SomaAptidoes 

end 

//disp("Aptidões relativas:") 

//disp(AptidaoRel) 

 

//1.3-SELECIONA INDIVÍDUO PARA AUTORREPRODUÇÃO PROPORCIONAL À APTIDÃO 

forcont1=1:Populacao 

Roleta1=rand() 

//disp(Roleta1) 

SomaAptidoesRel=0 

forcont2=1:Populacao 

SomaAptidoesRel=SomaAptidoesRel+AptidaoRel(1,cont2) 

ifSomaAptidoesRel>=Roleta1then 
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Escolhido=Cromossomos(1:ngens,cont2) 

break 

end 

end 

//disp(Escolhido) 

//disp("Aptidão:") 

//disp(Aptidao) 

//disp("Aptidão relativa:") 

//disp(AptidaoRel) 

//1.4-DECIDE SE O INDIVÍDUO SELECIONADO IRÁ AUTOREPRODUZIR-SE 

Sorteio2=rand() 

//disp(Sorteio2) 

ifSorteio2<=taxarearranjothen 

SomaGensSecA=0 

SomaGensSecB=0 

SomaGensSecC=0 

fori=1:(ngens/3) 

SomaGensSecA=SomaGensSecA+Escolhido(i,1) 

end 

fori=((ngens/3)+1):(2*(ngens/3)) 

SomaGensSecB=SomaGensSecB+Escolhido(i,1) 

end 

fori=(2*(ngens/3)+1):ngens 

SomaGensSecC=SomaGensSecC+Escolhido(i,1) 

end 

 

Desvios(1,1)=(SomaGensSecA/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

Desvios(2,1)=(SomaGensSecB/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

Desvios(3,1)=(SomaGensSecC/(SomaGensSecA+SomaGensSecB+SomaGensSecC))-0.3333333 

[m,k]=max(Desvios) 

//Desvios(k,1)=0 

[n,l]=min(Desvios) 

Sorteio3=k 

Sorteio4=l 

whileSorteio4==Sorteio3do 

Sorteio4=round(2*rand())+1 

end 

ifSorteio3==1then 

Aux1=Escolhido(1:(ngens/3),1) 

elseifSorteio3==2then 

Aux1=Escolhido(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),1) 

else 

Aux1=Escolhido(((2*(ngens/3))+1):ngens,1) 

end 

ifSorteio4==1then 

Aux2=Escolhido(1:(ngens/3),1) 

elseifSorteio4==2then 

Aux2=Escolhido(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),1) 

else 

Aux2=Escolhido(((2*(ngens/3))+1):ngens,1) 

end 

 

[w,x]=max(Aux1) 

[y,z]=min(Aux2) 



103 
 

 

Aux3=Aux1 

Aux4=Aux2 

Aux3(x,1)=Aux2(z,1) 

Aux4(z,1)=Aux1(x,1) 

//disp("cruzamento") 

//disp(x) 

//disp(z) 

//disp(Aux1) 

//disp(Aux2) 

//disp(Aux3) 

//disp(Aux4) 

//Atualiza cromossomos             

CromossomosNovos(1:$,cont1)=Escolhido 

ifSorteio3==1then 

CromossomosNovos(1:ngens/3,cont1)=Aux3 

elseifSorteio3==2then 

CromossomosNovos(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),cont1)=Aux3 

else 

CromossomosNovos(((2*(ngens/3))+1):ngens,cont1)=Aux3 

end 

ifSorteio4==1then 

CromossomosNovos(1:ngens/3,cont1)=Aux4 

elseifSorteio4==2then 

CromossomosNovos(1+(ngens/3):(2*(ngens/3)),cont1)=Aux4 

else 

CromossomosNovos(((2*(ngens/3))+1):ngens,cont1)=Aux4 

end 

else 

CromossomosNovos(1:$,cont1)=Escolhido 

end 

end 

Cromossomos=CromossomosNovos 

//disp("População atual:") 

//disp(Cromossomos) 

iteracao=iteracao+1 

end 

 

Cromossomosout(1:ngens,j)=MelhorIndividuoGeral(1:ngens,1) 

end 

 

disp("Cromossomosout=") 

disp(Cromossomosout) 

 

forj=1:nQDs 

SomaGensGrupoA=0 

SomaGensGrupoB=0 

SomaGensGrupoC=0 

fori=1:ngens/3 

SomaGensGrupoA=SomaGensGrupoA+Cromossomosout(i,j) 

end 

CromossomosOutRed(1,j)=SomaGensGrupoA 

fori=(1+(ngens/3)):(2*(ngens/3)) 

SomaGensGrupoB=SomaGensGrupoB+Cromossomosout(i,j) 

end 

CromossomosOutRed(2,j)=SomaGensGrupoB 
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fori=(1+(2*(ngens/3))):ngens 

SomaGensGrupoC=SomaGensGrupoC+Cromossomosout(i,j) 

end 

CromossomosOutRed(3,j)=SomaGensGrupoC 

end 

disp("CromossomosOutRed=") 

disp(CromossomosOutRed) 

TIME=getdate() 

disp(TIME) 

 

//============================================================

=============================== 

//2-OTIMIZAR QUADRO GERAL DE CARGAS  

Populacao2=3 

ngeracoes2=50 

taxarearranjo2=0.75 

 

Cromossomos2=zeros((3*Populacao2),nQDs) 

Aptidoes2=zeros(3*Populacao2,1) 

MelhorAptidaoGeral2=-1000 

MelhorIndividuoGeral2=zeros(3,nQDs) 

AptidoesRel2=zeros(3*Populacao2,1) 

Escolhido2=zeros(3,nQDs) 

Desvios2=zeros(3,1) 

Aux12=zeros(1,ngens) 

Aux22=zeros(1,ngens) 

Aux32=zeros(1,ngens) 

Aux42=zeros(1,ngens) 

Cromossomos2Novos=zeros(3*Populacao2,nQDs) 

FDeseqQParciais=zeros(1,nQDs) 

FDeseqQGeral=1000 

 

//2.1 - FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO INICIAL 

forcont1=1:3:(3*Populacao2) 

forj=1:nQDs 

PosicaoCargasSorteadas2(1:3,1)=0 

cont3=0 

fori=cont1:(cont1+2) 

flagrepeticaogen=1//flag=1 se houver repetição numérica no vetor PosicaoCargasSorteadas    

whileflagrepeticaogen==1//Repete sorteio para não ocorrer duplicidade numérica no vetor 

PosicaoCargasSorteadas  

flagrepeticaogen=0 

sorteio5=round(2*rand())+1 

forcont2=1:3 

ifsorteio5==PosicaoCargasSorteadas2(cont2,1)then//Checa se linha sorteada é repetida. 

flagrepeticaogen=1 

end 

end 

end 

cont3=cont3+1 

PosicaoCargasSorteadas2(cont3,1)=sorteio5//Guarda posição linha sorteada. 

Cromossomos2(i,j)=CromossomosOutRed(sorteio5,j)//Guarda matrizes 3xnQDs (invdivíduos) 

gerados aleatoriamente - Variações balanceamento cargas QGBT. 

end 
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end 

end 

 

disp("Populacao2:") 

disp(Cromossomos2) 

 

iteracao2=1 

whileiteracao2<=ngeracoes2 

//    disp("Iteração2=") 

//    disp(iteracao2) 

//2.2 - CALCULA APTIDÕES INDIVIDUAIS 

fori=1:3:(3*Populacao2) 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 

forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+Cromossomos2(i,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+Cromossomos2(i+1,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Cromossomos2(i+2,j) 

end 

FDeseqMax=sqrt(2*(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC)^2) 

//disp(FDeseqMax) 

Aptidoes2(i,1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaFaseA-SomaFaseB)^2+(SomaFaseA-

SomaFaseC)^2+(SomaFaseB-SomaFaseC)^2) 

end 

 

//disp("Aptidões 2:") 

//disp(Aptidoes2) 

 

//2.2.1 - GUARDA MELHOR INDIVÍDUO (MELHOR BALANCEAMENTO DE CARGAS) 

 

[x,y]=max(Aptidoes2) 

//disp(a) 

//disp(b) 

//plot2d(a) 

MelhorAptidaoAtual2=x 

ifMelhorAptidaoAtual2>MelhorAptidaoGeral2then 

MelhorAptidaoGeral2=Aptidoes2(y,1) 

MelhorIndividuoGeral2=Cromossomos2(y:y+2,1:nQDs) 

IteracaoMelhorIndividuo2=iteracao2 

end 

 

//2.3 - CÁLCULO APTIDÕES RELATIVAS 

 

SomaAptidoes2=0 

fori=1:3:(3*Populacao2-2) 

SomaAptidoes2=SomaAptidoes2+Aptidoes2(i,1) 

end 

 

fori=1:3:(3*Populacao2-2) 

AptidoesRel2(i,1)=Aptidoes2(i,1)/SomaAptidoes2 

end 

 

//disp("Aptidões relativas 2:") 

//disp(AptidoesRel2) 
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//2.4 - SELEÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA ""AUTORREPRODUÇÃO" PROPORCIONAL À 

APTIDÃO 

 

forcont1=1:3:3*Populacao2 

Roleta12=rand() 

//disp("Roleta12:") 

//disp(Roleta12) 

SomaAptidoesRel2=0 

fori=1:3:(3*Populacao2-2) 

SomaAptidoesRel2=SomaAptidoesRel2+AptidoesRel2(i,1) 

ifSomaAptidoesRel2>=Roleta12then 

Escolhido2=Cromossomos2(i:i+2,1:nQDs) 

break 

end 

end 

 

//    disp("Cromossomo selecionado:") 

//    disp(Escolhido2) 

 

//2.5.1 - DECIDE SE INDIVÍDUO SELECIONADO SOFRERÁ AUTORREPRODUÇÃO 

 

Sorteio22=rand() 

//    disp("Sorteio22:") 

//    disp(Sorteio22) 

ifSorteio22<=taxarearranjo2then 

//2.5.2 - EXECUTA "AUTORREPRODUÇÃO" DO INDIVÍDUO SELECIONADO 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 

forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+Escolhido2(1,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+Escolhido2(2,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Escolhido2(3,j) 

end 

Desvios2(1,1)=(SomaFaseA/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

Desvios2(2,1)=(SomaFaseB/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

Desvios2(3,1)=(SomaFaseC/(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC))-0.3333333 

//        disp("Desvios2:") 

//        disp(Desvios2) 

[m,k]=max(Desvios2) 

[n,l]=min(Desvios2) 

Sorteio32=k 

Sorteio42=l 

//        disp("Sorteio32:") 

//        disp(Sorteio32) 

//        disp(m) 

//        disp("Sorteio42:") 

//        disp(Sorteio42) 

//        disp(n) 

 

whileSorteio42==Sorteio32do 

Sorteio42=round(2*rand())+1 

end 
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ifSorteio32==1then 

Aux12=Escolhido2(1,1:nQDs) 

elseifSorteio32==2then 

Aux12=Escolhido2(2,1:nQDs) 

else 

Aux12=Escolhido2(3,1:nQDs) 

end 

ifSorteio42==1then 

Aux22=Escolhido2(1,1:nQDs) 

elseifSorteio42==2then 

Aux22=Escolhido2(2,1:nQDs) 

else 

Aux22=Escolhido2(3,1:nQDs) 

end 

//        disp("Aux12:") 

//        disp(Aux12) 

//        disp("Aux22:") 

//        disp(Aux22) 

crosspoint=round((nQDs-1)*rand())+1 

//        disp("Crosspoint:") 

//        disp(crosspoint) 

Aux32=Aux12 

Aux42=Aux22 

Aux12(1,crosspoint+1:$)=Aux42(1,crosspoint+1:$) 

Aux22(1,crosspoint+1:$)=Aux32(1,crosspoint+1:$) 

//        disp("Aux12:") 

//        disp(Aux12) 

//        disp("Aux22:") 

//        disp(Aux22) 

Escolhido2(Sorteio32,1:nQDs)=Aux12 

Escolhido2(Sorteio42,1:nQDs)=Aux22 

Cromossomos2Novos(cont1:cont1+2,1:nQDs)=Escolhido2 

//        disp("Cromossomos2Novos:") 

//        disp(Cromossomos2Novos) 

else 

Cromossomos2Novos(cont1:cont1+2,1:nQDs)=Escolhido2 

//            disp("Cromossomos2Novos:") 

//            disp(Cromossomos2Novos) 

end 

end 

Cromossomos2=Cromossomos2Novos 

iteracao2=iteracao2+1 

end 

 

//disp("População final:") 

//disp(Cromossomos2) 

 

//CALCULA APTIDÕES (FATORES DE DESEQUILÍBRIO) DA ÚLTIMA POPULAÇÃO, E 

COMPARA CADA INDIVÍDUO COM O MELHOR INDIVÍDUO JÁ ENCONTRADO. CASO 

ENCONTRE UM NOVO MELHOR 

//INDIVÍDUO, ATUALIZA O MELHOR INDIVÍDUO.  

fori=1:3:(3*Populacao2) 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 
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forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+Cromossomos2(i,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+Cromossomos2(i+1,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+Cromossomos2(i+2,j) 

end 

FDeseqMax=sqrt(2*(SomaFaseA+SomaFaseB+SomaFaseC)^2) 

//disp(FDeseqMax) 

Aptidoes2(i,1)=0.001+FDeseqMax-sqrt((SomaFaseA-SomaFaseB)^2+(SomaFaseA-

SomaFaseC)^2+(SomaFaseB-SomaFaseC)^2) 

end 

//disp("Aptidões 2:") 

//disp(Aptidoes2) 

 

[x,y]=max(Aptidoes2) 

//disp(a) 

//disp(b) 

//plot2d(a) 

MelhorAptidaoAtual2=x 

ifMelhorAptidaoAtual2>MelhorAptidaoGeral2then 

MelhorAptidaoGeral2=Aptidoes2(y,1) 

MelhorIndividuoGeral2=Cromossomos2(y:y+2,1:nQDs) 

IteracaoMelhorIndividuo2=iteracao2 

end 

 

//MOSTRA MELHOR INDÍVIDUO (EQUILÍBRIO DE CARGAS) ENCONTRADO P/ O QGBT, 

ENTRE A n ITERAÇÕES  

disp("Melhor aptidão geral 2:") 

disp(MelhorAptidaoGeral2) 

disp("Melhor Iteração2:") 

disp(IteracaoMelhorIndividuo2) 

disp("Melhor indivíduo geral 2:") 

disp(MelhorIndividuoGeral2) 

 

//MOSTRA O FATOR DE DESEQUÍLIBRIO DOS QUADROS PARCIAIS 

forj=1:nQDs 

FDeseqQParciais(1,j)=sqrt((MelhorIndividuoGeral2(1,j)-

MelhorIndividuoGeral2(2,j))^2+(MelhorIndividuoGeral2(1,j)-

MelhorIndividuoGeral2(3,j))^2+(MelhorIndividuoGeral2(2,j)-MelhorIndividuoGeral2(3,j))^2) 

end 

disp("Fatores de desequilíbrio dos quadros parciais:") 

disp(FDeseqQParciais) 

 

//MOSTRA O FATOR DE DESEQUILÍBRIO DO QUADRO GERAL 

SomaFaseA=0 

SomaFaseB=0 

SomaFaseC=0 

forj=1:nQDs 

SomaFaseA=SomaFaseA+MelhorIndividuoGeral2(1,j) 

SomaFaseB=SomaFaseB+MelhorIndividuoGeral2(2,j) 

SomaFaseC=SomaFaseC+MelhorIndividuoGeral2(3,j) 

end 

FDeseqQGeral=sqrt((SomaFaseA-SomaFaseB)^2+(SomaFaseA-SomaFaseC)^2+(SomaFaseB-

SomaFaseC)^2) 

disp("Fator de desequilíbrio do quadro geral:") 
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disp(FDeseqQGeral) 

 

TIME=getdate() 

disp(TI
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APÊNDICE C – QUADROS DE CARGAS ÓTIMO PARA 

CONDICIONADORES DE AR DO IFRN REITORIA 
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SALA QD AR-01 (Bloco principal - térreo) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

2 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A B 

3 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 C A 

4 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B B 

5 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B C 

6 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A C 

7 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C A 

Potência instalada (W) 10500 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

3300 3600 3600 

Fator de desequilíbrio (W) 424,3 

 

SALA QD AR-02 (Bloco principal - térreo) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

11 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A A 

12 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

13 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B A 

13 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C B 

Potência instalada (W) 7800 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

3600 1800 2400 

Fator de desequilíbrio (W) 2245,0 

 

 
 QD AR-04 (Bloco principal - 1º andar) 

Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

108 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A B 

109 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 A B 

SALA QD AR-03 (Bloco principal - 1º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

101 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A A 

102 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 A A 

103 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B C 

104 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A A 

104 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B B 

105 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

106 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 B B 

107 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 C B 

Potência instalada (W) 13500 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

5100 4200 4200 

Fator de desequilíbrio (W) 1272,8 
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110 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B C 

111 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B A 

111 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C A 

Potência instalada (W) 9600 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

3600 3600 2400 

Fator de desequilíbrio (W) 1697,1 

 

SALA QD AR-05 (Bloco principal - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

201 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 A C 

202 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B A 

202 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 A A 

204 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A C 

205 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C B 

205 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 B A 

205 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 C B 

Potência instalada (W) 9900 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

3600 3300 3000 

Fator de desequilíbrio (W) 734,8 

 

SALA QDFL-05 (Bloco principal - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

203 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 C A 

205 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 C B 

Potência instalada (W) 2400 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

1200 1200 0 

Fator de desequilíbrio (W) 1697,1 

 

SALA QD AR-06 (Bloco principal - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

203 Condicionador ar split 32.000 BTU 3200 B A 

206 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A B 

207 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A B 

207 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B C 

209 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

Potência instalada (W) 12200 
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Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

3200 4200 4800 

Fator de desequilíbrio (W) 1979,9 

 

SALA QDFL-06 (Bloco principal - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

208 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 C B 

Potência instalada (W) 1200 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

0 1200 0 

Fator de desequilíbrio (W) 1697,1 

SALA QT AR-01 (Anexo 1 - 1º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

117 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 B A 

118 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A A 

119 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A A 

120 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B B 

122 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C B 

123 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A B 

124 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B C 

124 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 A A 

125 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C C 

131 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 B B 

132 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 C C 

133 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C C 

Potência instalada (W) 19800 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

6600 6600 6600 

Fator de desequilíbrio (W) 0,0 

 

SALA QT AR-02 (Anexo 1 - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

210 Condicionador ar split 48.000 BTU 4800 ABC ABC 

217 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A A 

219 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

220 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B A 

221 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C B 

222 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 A B 

223 Condicionador ar split 60.000 BTU 6000 ABC ABC 

224 Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 B C 

Potência instalada (W) 21000 

Potência por fase após otimização (W) A B C 
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7200 6600 7200 

Fator de desequilíbrio (W) 848,5 

SALA QGD (Anexo 2 - 1º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

134 Condicionador ar split 9.000 BTU 900 A C 

Potência instalada (W) 900 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

0 0 900 

Fator de desequilíbrio (W) 1272,8 

 

SALA QT AR-01 (Anexo 2 - 1º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

134 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A A 

134 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B A 

135 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C B 

135 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A B 

135 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B C 

136 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

Potência instalada (W) 14400 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

4800 4800 4800 

Fator de desequilíbrio (W) 0,0 

 

SALA QT AR-02 (Anexo 2 - 2º andar) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

230 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A A 

230 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B A 

231 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C B 

232 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A B 

233 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B C 

233 Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 C C 

234 Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 B A 

Potência instalada (W) 16200 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

6600 4800 4800 

Fator de desequilíbrio (W) 2545,6 

 

SALA 
QTFL MANUTENÇÃO (Anexo 2 - 

térreo) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

  Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 A A 

  Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C C 

Potência instalada (W) 3600 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

1800 0 1800 

Fator de desequilíbrio (W) 2545,6 

SALA QGD AUDITÓRIO ( térreo) Potência Fase Nova 
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(W) atual fase 

  Condicionador ar split 60.000 BTU 6000 ABC ABC 

  Condicionador ar split 60.000 BTU 6000 ABC ABC 

  Condicionador ar split 60.000 BTU 6000 ABC ABC 

  Condicionador ar split 36.000 BTU 3600 ABC ABC 

  Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 B B 

  Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 A C 

Potência instalada (W) 24000 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

7200 8400 8400 

Fator de desequilíbrio (W) 1697,1 

 

SALA QT AUDITÓRIO ( térreo) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

  Condicionador ar split 7.000 BTU 700 C A 

  Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 B B 

  Condicionador ar split 24.000 BTU 2400 A C 

Potência instalada (W) 5500 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

700 2400 2400 

Fator de desequilíbrio (W) 2404,2 

 

SALA QT GUARITA ( térreo) 
Potência 
(W) 

Fase 
atual 

Nova 
fase 

  Condicionador ar split 18.000 BTU 1800 C B 

  Condicionador ar split 12.000 BTU 1200 B C 

Potência instalada (W) 3000 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

0 1800 1200 

Fator de desequilíbrio (W) 2245,0 

 
 

QGBT IFRN Reitoria 

Potência instalada (W) 175500 

Potência por fase após otimização (W) 
A B C 

58500 58500 58500 

Fator de desequilíbrio (W) 0,0 
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APÊNDICE D - DIAGRAMA UNIFILAR DA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 

COM QUADROS DE AR OTIMIZADOS 
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