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RESUMO 

O problema do cálculo de fluxo de potência é um problema fundamental dentro da área de 
sistemas de energia elétrica, sendo motivo de pesquisas o desenvolvimento de métodos 
computacionais para melhorar a sua convergência. Métodos numéricos tradicionais, por exemplo, o 
algoritmo de Newton-Raphson tem boa eficiência para resolver este problema, mas são altamente 
dependentes das condições iniciais e do carregamento do sistema. Em alguns casos pode convergir 
para uma solução não factível, ou ainda em casos mais críticos não apresentar uma solução. Em 
outras situações, a convergência pode ser dificultada devido ao desbalanceamento de potências 
ativas e reativas geradas, necessitando assim de redespacho de potência ativa e reativa, envolvendo 
a definição da melhor combinação de geração possível. Desta forma, é proposto neste trabalho um 
sistema composto pelo algoritmo de Newton-Raphson e um Algoritmo Genético (AG), sendo o 
objetivo principal do AG fornecer uma solução inicial para o algoritmo de Newton-Raphson, 
melhorando a sua convergência. Em situações onde esta convergência não ocorra, o AG buscará via 
redespacho de geração um ponto de operação viável para solução do problema de fluxo de potência. 
O primeiro algoritmo genético desenvolvido e o algoritmo de Newton-Raphson foram submetidos 
aos casos teste IEEE de quatorze e trinta barras, e ao sistema teste da literatura de cinco barras, 
obtendo resultados que comprovaram a solução proposta. 
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ABSTRACT 

Calculating power flow is a fundamental problem in the field of electrical power systems, 
therefore the development of computational methods to improve their convergence is a subject of 
research. Traditional numerical methods, such as the Newton-Raphson algorithm, are very efficient 
for solving this problem, but they are highly dependent on initial conditions and system loading. In 
some cases, they converge to a solution that is unfeasible, or in more critical cases, they do not 
present any solution at all. In other situations, convergence may be difficult due to the imbalance of 
active and reactive power generated, requiring a redispatch of active and reactive power. This work 
therefore proposes a system composed of the Newton-Raphson algorithm and a Genetic Algorithm 
(GA), the main purpose of the GA being to provide an initial solution to the Newton-Raphson 
algorithm, improving its convergence. In situations where this convergence does not occur, GA 
seeks, through the redispatch of generation, a viable operating point for resolving the power flow 
problem. The genetic algorithms developed, and the Newton-Raphson algorithm, were submitted to 
the IEEE test cases of fourteen and thirty bars, and to the  test case of five bars reported in the 
literature. The results confirm the proposed solution. 
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1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são introduzidos tópicos relacionados à contextualização do tema abordado 

neste trabalho. São apresentados o problema de pesquisa sugerido, uma possível solução para o 

mesmo, a delimitação do tema onde são especificadas as limitações nas quais o problema do cálculo 

de convergência de fluxo de potência é analisado, a justificativa que motivou a exploração do tema 

e a aplicação dos algoritmos genéticos, e finalmente, os objetivos geral e específicos que se 

pretende alcançar. Ao final do capítulo é apresentada a maneira como este trabalho está organizado, 

apresentando o conteúdo tratado em cada um dos capítulos desenvolvidos. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A energia elétrica, de acordo com Leão (2009), possibilita à sociedade trabalho, 

produtividade e desenvolvimento, e provê aos seus cidadãos conforto, comodidade, bem-estar e 

praticidade. Isso faz com que a sociedade moderna seja cada vez mais dependente de seu 

fornecimento e mais suscetível às falhas do sistema elétrico, o que exige melhor qualidade de 

serviço das empresas de energia elétrica, levando-se em consideração o impacto ambiental 

conseqüente da geração da energia elétrica necessária para atender o consumo. 

A eletricidade, por sua vez, apresenta uma combinação de atributos que a torna distinta de 

outros produtos, tais como: 

• Impossibilidade de armazenamento em larga escala; 

• Alterações em tempo real tanto na demanda quanto na produção em caso de fontes 

renováveis; 

• Falhas randômicas em tempo real na geração, transmissão e distribuição; e 

• Necessidade de atender as restrições físicas para operação confiável e segura da rede 

elétrica. 

Os atributos de não armazenamento e de não violação das restrições operativas exigem que a 

produção da energia elétrica seja realizada no instante em que é necessária para o consumo, dessa 

forma o sistema elétrico é dimensionado pelo nível máximo de energia demandada, o que, de 

acordo com Leão (2009), resulta em ociosidade dessas instalações durante o período de menor 

demanda. 
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O atendimento dos aspectos de simultaneidade de produção e consumo, exigindo instalações 

dimensionadas para a ponta de carga, e a longa distância entre os locais de geração, no caso do 

sistema brasileiro predominantemente hidrelétrico, e os centros consumidores torna necessária a 

existência de sistemas de transmissão e de distribuição longos e complexos, apoiados por uma 

estrutura de instalações e equipamentos que, além de representar importantes investimentos, exigem 

ações permanentes de planejamento, operação e manutenção, e estão como qualquer produto 

tecnológico sujeito a falhas. 

Os sistemas de geração, transmissão e distribuição mencionados, de acordo com Leão 

(2009), formam o sistema elétrico de potência (SEP), cujo objetivo principal é gerar, transmitir e 

distribuir energia elétrica atendendo a determinados padrões de confiabilidade, disponibilidade, 

qualidade, segurança e custos, com o mínimo impacto ambiental e o máximo de segurança. Sua 

estrutura básica é apresentada na figura 1. 

 

 

Figura 1. Estrutura básica de um SEP. 

Fonte: Adaptado de Leão (2009) 

Em vista das características da eletricidade de não armazenamento e de não violação das 

restrições operativas, e da necessidade dos consumidores, segundo Monticelli (1983), o cálculo de 

fluxo de potência é uma importante ferramenta computacional que permite ao engenheiro de 

potência uma visão geral da situação do sistema elétrico, em condições normais de operação, 

facilitando o equacionamento entre carga (consumo) e geração. 

Estrutura Básica do Sistema Elétrico 

Estação Geradora 

Legenda: 
Azul: Transmissão 
Verde: Distribuição 
Black: Geração 

Transformador 
elevador de 

estação geradora 

Transmissão – 
Cliente 

138 kV ou 230kV 

Linhas de Transmissão 
500, 345, 230 e 138 kV 

Transformador 
Abaixador de 
Subestação 

Cliente de Subtransmissão 
26kV e 69kV 

Cliente Primário 
13kV e 4kV 

Cliente Secundário 
120V e 240V 
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Esse equacionamento entre carga e geração, de acordo com Monticelli (1983), é denominado 

convergência do fluxo de potência e consiste em um problema enfrentado na área de sistemas de 

potência. Para solucioná-lo são utilizados métodos numéricos tradicionais de solução, como o 

algoritmo de Newton-Raphson. A dificuldade de convergência do fluxo de potência, nestes casos, é 

caracterizada principalmente pelos seguintes aspectos: 

• Necessidade de equilíbrio entre geração e carga; 

• Necessidade de manter os limites de tensão nas barras; 

• Restrições de limite de capacidade das linhas. 

Nestes casos, pode haver a necessidade da intervenção do engenheiro de potência para 

auxiliar na convergência da solução desejada atendendo-se a todos estes requerimentos, evitando 

possíveis problemas nestas redes de energia, tais como: sobrecarga nas linhas de transmissão e 

sobretensão e subtensão nas barras do sistema. Estes problemas ocorrem quando as potências ou as 

tensões violam os limites permitidos do sistema.  

O processo de solução do problema de cálculo e convergência de fluxo de potência é 

ilustrado na figura 2. O método numérico mais utilizado para solução computacional deste 

problema é o método de Newton-Raphson, o qual possui a vantagem de ser um método 

relativamente rápido, principalmente quando o valor inicial está perto de sua solução. Contudo o 

método de Newton envolve o cálculo de derivadas e não possui nenhuma garantia de convergência, 

dependendo muito do sistema e das condições iniciais de acordo com Wong, Li e Law (1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Solução tradicional do problema de fluxo de potência. 

Dados de Linhas e 

Barras (Extraídos 

do Caso Base) 

 

Sistema 

Elétrico Real 

 

Solução 

Numérica 

 

 

Convergiu? 

Início 

Fim 

Intervenção do 

Engenheiro de 

Potência 
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Nesta solução, dados de linha e barras, que constituem um caso base, são coletados de um 

sistema elétrico real e submetidos a um método de resolução tradicional, conforme apresentado na 

figura 2. Se após a aplicação do método houver convergência para soluções eletricamente e 

matematicamente viáveis, então o objetivo é alcançado. Caso contrário o sistema é submetido à 

análise do engenheiro de potência, o qual pode assim realizar alterações elétricas no sistema de 

energia e assim tentar-se uma nova convergência.  

Os métodos tradicionais, por muitas vezes, não convergem ou convergem em um tempo 

impraticável, podendo se tornar ineficientes, principalmente para sistemas de grande porte. Assim 

simplificações destes métodos, bem como outros métodos são sugeridos, como os métodos 

heurísticos. 

Dessa forma, para obter uma solução factível para o problema de convergência de fluxo de 

potência, é proposta neste trabalho a utilização dos algoritmos genéticos, explorando muitas das 

suas particularidades.   

É neste cenário, que a presente monografia apresenta um problema de pesquisa baseado na 

seguinte pergunta de pesquisa:  

É possível automatizar a solução do problema de convergência de fluxo de potência 

aplicando-se algoritmos genéticos para modelar o raciocínio do engenheiro de potência, 

obtendo-se soluções viáveis? 

1.1.1  Proposta de Solução 

A solução proposta pelo presente trabalho é composta por três módulos principais, algoritmo 

de Newton-Raphson, e dois algoritmos genéticos, um para o fornecimento de uma solução inicial 

para melhorar a convergência do algoritmo de Newton-Raphson, e outro para realizar o redespacho 

de potência.  

1.1.2  Delimitação do Escopo 

O presente trabalho limita-se a análise do algoritmo de Newton-Raphson, e a busca da sua 

convergência, desprezando-se perdas de qualquer natureza, além de não se considerar dispositivos 

de controle de tensão. 
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1.1.3  Justificativa 

Embora o problema de fluxo de potência tenha sido apresentado pela primeira vez, segundo 

Rosehart e Aguado (2002), por Carpentier no início da década de 1960, estudiosos e pesquisadores, 

tanto em âmbito nacional quanto internacional, continuaram trabalhando constantemente até a 

atualidade no aprimoramento da eficácia do processo de convergência do fluxo de potência.  

Diversas situações práticas onde a convergência do fluxo de potência, via algoritmo de NR, 

não é obtida de forma satisfatória, tem reforçado a preocupação das empresas de energia elétrica, as 

quais utilizam o cálculo de fluxo de potência como uma importante ferramenta computacional para 

estudos de operação e planejamento dos sistemas de energia elétrica; em investir no 

desenvolvimento de algoritmos que possam melhorar a velocidade e a qualidade da solução para o 

problema de fluxo de potência. 

A utilização da técnica de algoritmos genéticos é adequada à solução do problema de fluxo 

de potência, segundo Amorim, Romero e Montovani (2006), pois este é em problema de 

programação não-linear, cujas funções são multimodais, ou seja, possuem mais de uma solução 

ótima. Além disso, de acordo com Wong, Li e Law (1999), o algoritmo genético consegue suprir 

dificuldades do método de Newton-Raphson, como a alta dependência da solução inicial, 

incapacidade de determinar soluções de operação anormais, e divergência onde o sistema de 

potência é altamente sobrecarregado.  

1.2 OBJETIVOS 

Na seqüência, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que o presente 

trabalho pretende atingir. 

1.2.1  Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema 

computacional baseado em algoritmos genéticos que possibilite alcançar uma solução satisfatória 

para o problema da convergência de fluxo de potência, trabalhando de forma isolada ou em 

conjunto com o algoritmo de Newton-Raphson. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 

• Fazer um levantamento e análise das técnicas atuais validadas, para solução do problema 

de fluxo de potência;  

• Desenvolver um sistema baseado em algoritmo genético para a solução do problema de 

fluxo de potência, trabalhando em conjunto com o algoritmo de Newton-Raphson ou 

isoladamente; e 

• Desenvolver um sistema baseado em algoritmo genético para realizar o redespacho de 

potência, trabalhando em conjunto com o algoritmo de Newton-Raphson ou 

isoladamente.   

1.3 METODOLOGIA  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

A natureza da pesquisa é aplicada com abordagem quantitativa. O método científico 

utilizado nesta pesquisa foi o método hipotético-dedutivo, onde para alcançar os objetivos deste 

trabalho e responder a pergunta de pesquisa foram construídas hipóteses iniciais, especialmente 

relacionadas à modelagem do AG desenvolvido. Estas hipóteses foram submetidas a testes, 

utilizando-se para isto sistemas teste da literatura e do IEEE, sendo que em função dos resultados 

obtidos as hipóteses de modelagem foram refeitas. 

1.3.2  Procedimentos 

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho foram os seguintes: 

• Pesquisa bibliográfica, onde foi realizada a análise de artigos e livros referentes à análise de 

fluxo de potência, algoritmos genéticos, sistemas especialistas e lógica fuzzy. 

• Pesquisa documental, onde foram utilizadas apostilas e livros da área de sistemas de 

potência para dar embasamento a alguns conceitos de fluxo de potência. 

• Estudo de casos teste retirados do toolbox MATPOWER 3.2 para MATLAB e utilizados 

como referência de estudo para os algoritmos desenvolvidos. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Nesta seção é descrita toda a estrutura da presente monografia. No capítulo 2 são discutidos 

os conceitos teóricos importantes ao escopo desta dissertação. Este capítulo subdivide-se em duas 

partes importantes: o problema do fluxo de potência, onde são discutidos os conceitos da 

convergência do fluxo de potência tais como uma visão geral dos métodos tradicionais, o escopo do 

algoritmo de Newton-Raphson, e técnicas para melhorar a convergência do algoritmo de Newton-

Raphson. A segunda parte aborda as características e a terminologia importantes dos algoritmos 

genéticos bem como, as diferentes propriedades de crossover e mutação.  

No capítulo 3, trata-se dos trabalhos relacionados às técnicas aplicadas por diferentes autores 

para o desenvolvimento de algoritmos genéticos e de sistemas especialistas e baseados em lógica 

fuzzy capazes de solucionar o problema da convergência de fluxo de potência. 

 No capítulo 4, é realizada uma descrição minuciosa da solução desenvolvida neste trabalho, 

englobando os dois tipos de algoritmos genéticos desenvolvidos para a solução do problema da 

convergência do fluxo de potência. O primeiro algoritmo para a solução numérica do problema com 

o objetivo de fornecer melhores pontos iniciais ao algoritmo de Newton-Raphson. O segundo 

algoritmo para realizar o redespacho de potência ativa. 

No capítulo 5, são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir do caso teste de 

cinco barras Stagg e El-Abiad (1979), e dos sistemas teste IEEE de quatorze barras e de trinta 

barras. Esses sistemas teste, com exceção do sistema de 5 barras foram retirados da base de dados 

do MATPOWER versão 3.2, um toolbox, para o MATLAB, de fluxo de potência.   
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo é dividido em duas partes: na primeira parte são descritos alguns aspectos 

relativos ao problema de fluxo de potência e, na segunda parte são apresentados os principais 

conceitos sobre algoritmos genéticos. 

2.1 PROBLEMA DE FLUXO DE POTÊNCIA 

2.1.1  Introdução  

O problema de fluxo de potência (PFP), de acordo com Ribeiro (2005), consiste no 

equilíbrio entre geração e carga, onde se deseja obter uma solução matematicamente e eletricamente 

viável, ou seja, onde a tensão não esteja acima do valor máximo permitido (caso denominado de 

sobretensão), definido por padrão com valor 1,05 p.u., e nem abaixo do valor mínimo permitido 

(caso denominado de subtensão), cujo valor padrão é de 0,95 p.u., e ainda onde o limite máximo da 

potência nominal das linhas não seja ultrapassado (sobrecarga).  

Em linhas gerais o cálculo de fluxo de potência (ou fluxo de carga), de acordo com 

Monticelli (1983), é usualmente feito utilizando-se métodos computacionais desenvolvidos 

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

modelo estático da rede elétrica. 

 De forma equivalente à Primeira Lei de Kirchhoff, as equações básicas de fluxo de carga são 

determinadas através da conservação, em cada nó ou barra da rede, das potências ativa e reativa, ou 

seja, a potência líquida injetada e o somatório das potências que fluem pelos componentes internos, 

que têm este nó como um dos seus terminais, devem ser iguais. A Segunda Lei de Kirchhoff é 

utilizada para expressar as potências nos componentes internos como funções das tensões de seus 

nós terminais. Monticelli (1983). 

2.1.2  Formulação Básica do Problema  

 Na formulação básica do PFP, a cada barra da rede elétrica, conforme Monticelli (1983), 

estão associadas quatro grandezas elétricas, são elas: a magnitude da tensão nodal V, o ângulo da 

tensão nodal θ, a geração líquida (geração menos carga) de potência ativa P e a geração líquida de 

potência reativa Q. Dependendo de quais grandezas são dadas e quais deseja-se determinar, são 
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definidos três tipos de barras, cujas características são definidas pelo quadro 1 adaptado de Castro 

(2006). 

Quadro 1. Tipos de barras. 

Denominações do Tipo 
de Barra 

Grandezas Fornecidas Variáveis que se 
Deseja Determinar 

Aplicação 

Barra de Referência, de 
folga (slack), swing, ou 
VӨ  

V e θ P e Q Fornecimento da 
referência angular do 
sistema e fechamento 
do balanço de potência 
do sistema. 

Barra de Geração ou PV P e V Q e θ Representação das 
barras de geração. 

Barra de Carga ou PQ P e Q V e θ Representação das 
barras de carga. 

Fonte: Adaptado de Castro (2006) 

Para cada barra são definidas duas equações que demonstram que as potências injetadas 

ativas e reativas de cada barra correspondem ao somatório dos fluxos relacionados que saem das 

barras. 

O conjunto de equações, de acordo com Monticelli (1983) e Castro (2006), correspondente 

ao problema de fluxo de potência, é composto pelas equações de fluxo de carga, por restrições nas 

magnitudes das tensões nodais das barras PQ e pelos limites das potências reativas injetadas das 

barras PV. Que pode ser expresso matematicamente por (1) a (4). 

( )θ θ
∈

= +∑k k m km km km km
m K

P V V G cos B sen  (1) 

 

( )cosθ θ
∈

= −∑k k m km km km km
m K

Q V V G sen B  (2) 

 

≤ ≤min max

K K K
V V V  (3) 
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min max

K K K
Q Q Q≤ ≤  (4) 

Outro conceito importante a ser tratado e relacionado ao PFP é o de matriz admitância 

estudado a seguir. 

2.1.3  Matriz Admitância 

Uma matriz admitância ou matriz YBarra, de acordo com Castro (2006), consiste em uma 

forma de representação de uma rede elétrica, ou ainda, uma matriz simétrica N x N, que descreve 

um sistema de potência de N barras. Nessa matriz, todo elemento diferente de zero indica uma 

conexão entre duas barras, de forma que quando não a conexão entre as barras I e J, o elemento 

matricial YIJ é igual a zero. Em um sistema realístico, com milhares de barras, a matriz YBarra é 

consideravelmente esparsa, já que em uma rede elétrica real cada barra é conectada a uma 

quantidade limitada de barras. A matriz admitância é caracterizada também por: ser simétrica, 

exceto em casos onde haja transformadores de fase e dispositivos ativos; ser diagonalmente 

dominante e possuir uma matriz inversa (denominada Zbarra ou matriz impedância) cheia.  

A construção desse tipo de matriz, segundo Almeida (2000), pode ser explicada no seguinte 

exemplo: dado um circuito representado pelo diagrama apresentado na figura 3. O primeiro passo é 

transformar as fontes de tensão em fontes de corrente para que se possa trabalhar a partir do 

diagrama de admitâncias apresentado na figura 4. 

 

Figura 3. Diagrama de impedâncias. 

Fonte: Almeida (2000). 
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Figura 4. Diagrama de admitâncias. 

Fonte: Almeida (2000). 

Ao aplicar a 1ª lei de Kirchhoff, lei das correntes, ou ainda lei dos nós à barra 1 (nó 1), 

obtém-se (5). 

1 10 12 13
I I I I= + +  (5) 

 
 Desenvolvendo a (5) em termos de admitância e tensão, obtém-se (6). 
 

( ) ( ) ( )1 10 1 0 12 1 2 13 1 3
I y V V y V V y V V= − + − + −  (6) 

Selecionando a tensão V0 como referência, e igualando esta a zero e fatorando a última 

equação em relação às tensões V1, V2 e V3, resulta-se em (7). 

( )1 10 12 13 1 12 2 13 3
I y y y V y V y V= + + × − × − ×  (7) 

 

Similarmente, obtém-se (8) e (9) de corrente para os outros nós (barras) do circuito. 

( )2 21 1 20 21 23 2 23 3
I y V y y y V y V= − × + + + × − ×  (8) 
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( )3 31 1 2 32 31 32 3I y V V y y y V= − × +× − × +  (9) 

 
 Reescrevendo matricialmente obtém-se (10). 

1 110 12 13 12 13

2 21 20 21 23 23 2

31 32 31 32 30

I Vy y y y y

I y y y y y V

y y y y V

+ + − −    
    = − + + − ×    
    − − +    

 

(10) 

 

Substituindo-se as expressões da matriz de admitâncias por termos genéricos Yij, a 

expressão anterior se reduz a (11). 

1 111 12 31

2 21 22 23 2

31 32 33 30

I VY Y Y

I Y Y Y V

Y Y Y V

    
    = ×    
        

 

(11) 

Contudo, para efeito prático, pode-se simplificar o procedimento para a construção da matriz 

impedância através das seguintes etapas a partir do diagrama de admitâncias: 

• O elemento YIJ representa o negativo da admitância entre as barras I e J, quando não 

existir conexão entre essas barras para efeito prático a impedância é infinita, isto é, a 

admitância equivale à zero. 

• Cada elemento da diagonal principal ou cada YJJ representa a indutância própria da 

barra, que é calculada através das somatórias de todas as admitâncias conectadas à barra 

J. 

2.1.4  Métodos Tradicionais para Cálculo de Fluxo de Potência 

Os métodos tradicionais para cálculo de fluxo de potência podem ser divididos em métodos 

lineares expressos matricialmente por (12). Exemplos desse tipo de método, segundo Borges 

(2005), são o método de Gauss-Seidel, Desacoplado Rápido e DC que não fazem parte do escopo 
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desta dissertação, e os métodos não lineares resolvidos freqüentemente de maneira iterativa, sendo o 

mais utilizado o método de Newton-Raphson, que foi escolhido para a análise por este trabalho. 

 Ax   b=  (12) 

Os métodos numéricos para o cálculo de fluxo de potência não-linear, conforme Monticelli 

(1983) podem ser divididos em: (I) algoritmo básico, onde são aplicados métodos iterativos para se 

resolver um sistema de equações algébricas, e (II) consideração do estado dos dispositivos de 

controle e da representação dos limites de operação do sistema. Estas duas etapas podem ser 

aplicadas alternativamente, ou aplicadas simultaneamente alterando-se o sistema de equações 

algébricas para incluir a representação dos dispositivos de controle. Neste trabalho, o foco reside 

nos algoritmos básicos para cálculo do fluxo de potência. 

 Dado um problema onde se pretende calcular as variáveis não-fornecidas nos tipos de barra 

PQ, PV e Vθ, ao resolvê-lo, segundo Monticelli (1983), se conhecerão os estados (VK, θK) para cada 

barra do sistema, possibilitando o cálculo de outras variáveis, como o fluxo de potência nas linhas 

de transmissão, transformadores etc. 

� Primeiro subsistema 

 Aqui se deseja calcular as variáveis VK e θK nas barras PQ e θK nas barras PV, formando um 

subsistema de NPV + 2NPQ equações, onde NPV é o número de barras PV, e NPQ é o número de 

barras PQ. Nestes subsistemas as variáveis calculadas são implícitas e é preciso um método 

iterativo para seu cálculo. As equações deste subsistema são formadas por (13) aplicada para barras 

PQ e PV, e por (14) aplicada para as barras PQ.  

 ( )esp

k k m km km km km
m K

P V V G cos B senθ θ
∈

− + =∑ 0  (13) 

 

 ( )esp

k k m km km km km
m K

Q V V G sen B cosθ θ
∈

− − =∑ 0  (14) 
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� Segundo subsistema 

Resolvido o primeiro subsistema, deseja-se calcular Qk nas barras PV, e Pk e Qk na barra de 

referência, formando um sistema de NPV+ 2 equações algébricas não-lineares com o mesmo 

número de incógnitas, no qual todas as incógnitas aparecem de forma explícita tornando o cálculo, 

destas variáveis, trivial. As equações deste subsistema são formadas por (1) aplicada para a barra de 

referência, e por (2) aplicada para a barra de referência e para as barras PV. 

Nestes subsistemas, de acordo com Monticelli (1983), não são consideradas as restrições de 

operação e a atuação de dispositivos de controle que correspondem a um grupo a mais de equações 

e inequações. Um tipo dessas restrições são os limites na geração de potência reativa das barras PV. 

Se este limite for violado no processo iterativo, então o valor de V não pôde ser mantido e fixa-se 

Qk, no valor extremo, de forma que Qk
esp = Qk

lim e a barra PV se transforma em uma barra PQ, 

podendo tornar-se uma barra PV novamente em uma nova iteração.     

 As incógnitas do primeiro subsistema podem ser escritas na seguinte forma vetorial.     

 
}
}            

NPV NPQ
X

NPQV

θ + 
=  
 

 
(15) 

 Em que θ é o vetor dos ângulos das tensões das barras PV e PQ, e V é o vetor das 

magnitudes das tensões das barras PQ. Pode-se reescrever (13) e (14) como (16) e (17). 

 ∆P = Pesp – P (V, θ) (16) 

 

 ∆Q = Qesp – Q (V, θ) (17) 

onde, P é o vetor das injeções de potência ativa nas barras PQ e PV, e Q, o vetor das injeções de 

potência reativa nas barras PQ.  
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}
}

( )
           

NPV NPQP
g x

NPQV

+∆ 
=  ∆ 

 
(18) 

Um método que pode resolver estes dois subsistemas de equações algébricas não-lineares é 

o método de Newton-Raphson discutido a seguir.  

2.1.4.1 Método de Newton-Raphson 

O método de Newton-Raphson consiste em uma técnica iterativa para solução de problemas 

lineares ou não-lineares. Dentre todas as técnicas aplicadas para a solução do PFP, o algoritmo de 

Newton-Raphson é o mais utilizado, particularmente no cálculo de fluxo de potência, e por este 

motivo foi escolhido para a análise no presente trabalho. Entretanto, a técnica de NR, de acordo 

com de acordo com Wong, Li e Law (1999), por si só, apresenta alguns problemas como: 

• Ser dependente de um valor inicial, podendo ou não convergir para uma solução 

matemática de um dado problema, sem apresentar qualquer garantia; e 

• Precisar de cálculos de derivadas complexas, dependendo da forma como empregado, o 

que demanda custo computacional. 

Quando a técnica de NR é aplicada para a solução do PFP, soma-se a esta as dificuldades de:  

• Ser incapaz de determinar soluções inviáveis do ponto de vista elétrico, uma vez que não 

verifica se uma dada tensão ou potência estão fora dos valores de operação; e  

• Divergir dependendo das condições de carregamento do sistema, ocorrendo divergência 

principalmente em casos de alta sobrecarga do sistema.   

Devido a estas vantagens e desvantagens do algoritmo de Newton-Raphson, e previamente 

das vantagens e desvantagens do algoritmo genético, concluiu-se que um completa o outro em suas 

necessidades, levando ao sistema hibrido sugerido nesta dissertação. De forma que o algoritmo de 

Newton-Raphson não foi usado tão somente, por ser um algoritmo utilizado em larga escala, e sim 

por se completar perfeitamente com os algoritmos genéticos, interesse de pesquisa deste trabalho. 
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O método de Newton-Raphson, segundo Stagg e El-Abiad (1979), pode ser descrito em uma 

seqüência de etapas de cálculos, onde se busca a minimização dos mismatches de potências ativas e 

reativas. 

Uma maneira de aplicação do método de Newton-Raphson para alcançar a minimização de 

mismatches é proposta no livro de Stagg e El-Abiad (1979). O primeiro passo, nesse método, é a 

construção da matriz admitância descrita anteriormente, e posteriormente é realizada a suposição 

valores de magnitudes e ângulos tensão para cada barra da rede elétrica. Após estes passos, iniciam-

se as iterações do algoritmo de NR, que são esquematicamente: 

• Aplicação das equações de fluxo de potência, que podem ser expressas matematicamente 

em coordenadas retangulares por (19) e (20): 

 ( ) ( ){ }
1

n
K k k k k k k

p p q pq q pq p q pq q pq
q

P e e G f B f f G e B
=

= − + −∑  
(19) 

 

 ( ) ( ){ }
1

n
K k k k k k k

p p q pq q pq p q pq q pq
q

Q f e G f B e f G e B
=

= − − −∑  
(20) 

• Cálculo dos mismatches de potência ativa e de potência reativa, isto é, cálculo da 

diferença entre as potências previstas e calculadas, conforme ilustra (16) e (17); 

• Comparação entre o maior mismatch e a tolerância desejada, caso seja menor que a 

tolerância, houve a convergência do fluxo de potência; 

• Cálculo da nova corrente da barra p expressa matematicamente por (21). 

                         1,2,3,....,  
K K

K P P
P K

P

P jQ
I p n p s

E

−
= = ≠  

(21) 

• Cálculo da matriz Jacobiana representada matematicamente por (22). 

 
1 21

31 4

K K

K K

P eJ J

J JQ f

∆ ∆    
= ×    ∆ ∆    

 
(22) 
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• Resolução da matriz Jacobiana expressa por (23). 

 
1 21

31 4

K K

K K

P eJ J

J JQ f

∆ ∆    
= ×    ∆ ∆    

 
(23) 

• Cálculo de ep
k+1 e fp

k+1 realizado pelas equações descritas por (24) e (25). 

 
1k k k

p p pe e e+ = + ∆  (24) 

 

 
1k k k

p p pf f f+ = + ∆  (25) 

 
• Atualização das magnitudes e ângulos de tensão, substituindo os valores de ep

k e fp
k 

pelos de ep
k+1 e fp

k+1. 

• Aplicação das equações de fluxo de potência novamente repetindo-se todos os passos da 

iteração, até que haja a convergência do fluxo de potência. 

Essa seqüência de etapas pode ser analisada através do fluxograma apresentado na figura 2, 

adaptado de Stagg e El-Abiad (1979). 
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Figura 5. Fluxograma do algoritmo de Newton-Raphson. 

Fonte: Adaptado de Stagg e El-Abiad (1979) 
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2.2 TÉCNICAS PARA MELHORAR A CONVERGÊNCIA DE FLUXO DE 
POTÊNCIA 

 

De acordo com Klump e Overbye (2000), há basicamente três possíveis problemas comuns à 

solução do sistema não linear do problema de fluxo de potência: (I) ausência da convergência de 

uma solução; (II) falsa divergência; e (III) convergência a uma solução indesejável. Essas três 

situações podem ser ilustradas pela figura 6. No primeiro caso, a função f(x) nunca cruza o eixo x de 

forma que não há solução real, conforme apresentado na figura 6(a). No segundo caso, embora a 

solução exista, a solução não é encontrada ou é encontrada com grande dificuldade na 

convergência. O método de Newton aplicado à f(x) na figura 6(b) a partir do ponto inicial circulado 

tentará encontrar a raiz da ao longo de ∆x, levando a conclusão errada de que não há solução. Por 

último, os sistemas não lineares podem possuir mais de uma solução. Assim, conforme ilustrado na 

figura 6(c), dependendo da suposição do ponto inicial escolhido pode-se encontrar uma solução que 

não seja a desejada. 

 

Figura 6. Problemas comuns na solução de um sistema não-linear. (a) não há solução, (b) falsa 
divergência, (c) convergência para uma solução indesejável. 

Fonte: Adaptado de Klump e Overbye (2000). 

(a) (b) 

(c) 



 29 

Para melhorar a convergência de fluxo de potência podem ser utilizadas muitas técnicas. 

Essas técnicas, discutidas a seguir, podem aprimorar os métodos tradicionais. 

2.2.1  Programação Esparsa 

Na programação de matriz convencional, de acordo com Arrillaga e Arnold (1990), um 

índice duplo de arrays é utilizado para localizar os elementos. Com a programação esparsa, 

somente elementos diferentes de zero são armazenados em um ou mais vetores, e mais vetores 

inteiros para identificação. Dessa forma, aplicando-se essa técnica reduz-se o número de 

armazenamentos necessários. Assim para uma matriz de ordem n, ao invés de serem necessários n2 

armazenamentos, apenas 6b + 3n armazenamentos são necessários, onde b é o número de linhas do 

sistema. 

2.2.2  Fatoração Triangular 

O método direto para resolver a equação de matriz Jacobiana [∆S] = [J] [∆E], de acordo com 

Arrillaga e Arnold (1990), consiste em calcular primeiramente [J]-1 para que seja possível calcular 

[∆E]. Contudo, embora a matriz [J] seja freqüentemente uma matriz esparsa, sua matriz inversa é 

uma matriz cheia. Assim, para tornar o cálculo da equação mais eficiente, pode-se utilizar o método 

de fatoração triangular. Nesse método soluciona-se [∆E] por eliminação da matriz [J] para uma 

matriz diagonal superior com diagonal principal. Dessa forma, o número de multiplicações e 

adições necessário para solucionar a equação Jacobiana é reduzido de N3 para N3/3.  

2.2.3  Ordenação Ótima 

No fluxo de potência de sistemas de energia elétrica, segundo Arrillaga e Arnold (1990), a 

matriz Jacobiana é geralmente diagonal dominante o que implica em pequenos erros de 

arredondamento nos cálculos. Quando uma matriz esparsa é triangularizada, termos diferentes de 

zero são adicionados no triângulo superior. O número de adições é afetado pela ordem de 

eliminação de linhas, e o tempo computacional total aumenta com mais termos. 

O elemento pivô é selecionado para diminuir o acúmulo de termos diferentes de zero, 

conservando a esparsidade, além de reduzir erros de arredondamento. As diagonais são utilizadas 

como pivôs. 
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A ordenação ótima de eliminações de linhas para conservar a esparsidade é impraticável 

devido à sua complexidade e conseqüente custo computacional, contudo pode ser aplicado um 

método quase ótimo detalhado a seguir em dois passos. 

Pré-ordenação: Os nós são renumerados antes da triangularização. Nesse passo não há 

nenhuma programação complicada para manter a ordem de trocas entre linhas e colunas. 

• Os nós são enumerados na seqüencia de número crescente de linhas conectadas. 

• Ordenação dinâmica: A ordenação é influenciada em cada linha durante a eliminação. 

• Em cada passo da eliminação, a próxima linha a ser operada é aquela que possui menos 

termos diferentes de zero. 

• Em cada passo da eliminação, a próxima linha a ser operada é aquela que introduz 

menos termos diferentes de zero, um passo a frente. 

• Em cada passo da eliminação, a próxima linha a ser operada é aquela que possui menos 

termos diferentes de zero, dois passos à frente. Isto pode se estender ao caso 

completamente ótimo no efeito do passo final. 

• Na ordenação por grupo, a rede é subdividida em grupos que são otimamente 

organizados. Isto é mais eficiente se os grupos têm um mínimo de interligações físicas. 

O melhor método resulta de uma troca entre uma seqüência de processamento que exige um 

número menor de operações e requisitos de tempo e memória. 

O método de ordem dinâmica, de acordo com Arrillaga e Arnold (1990), o qual consiste em 

escolher a próxima linha para ser eliminada com o menor número de termos diferentes de zero, 

parece ser melhor do que todos os outros métodos de preservação de esparsidade, devido ao menor 

número de operações aritméticas exigidas, e pela menor quantidade de rearranjos e de tempo total 

de solução. Contudo, há outras situações onde outro método pode ser preferido, por exemplo, com 

mudanças de sistemas que afetam somente com algumas linhas, estas linhas deveriam ser 

enumeradas por último, quando as sub-redes têm relativamente poucas interconexões é melhor usar 

hierarquizações por grupos. 

2.2.4  Fator Multiplicador Ótimo 

Para reduzir problemas de falsa divergência ou convergência para uma solução não 

desejada, segundo Klump e Overbye (2000), pode-se ajustar o tamanho do passo ∆x no processo 
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iterativo do algoritmo de Newton por um fator multiplicador ótimo µ, de forma que seja possível 

encontrar uma solução desejável com mais regularidade. Assim a cada iteração o novo valor de x é 

atualizado conforme (26). 

 x
k+1

= x
k
+µ∆x (26) 

O número de iterações necessárias à convergência é reduzido, e soluções não possíveis de 

serem encontradas pelo método tradicional são encontradas em um mínimo local. 

2.2.5  Outras Técnicas 

Outras técnicas, de acordo com Arrillaga e Arnold (1990), para solucionar problemas do 

algoritmo de Newton-Raphson, envolvem: 

• Impor um limite do passo de cada correção ∆θ e ∆V em cada iteração; 

• Calcular bons valores iniciais para θs e Vs, que também reduz o número de iterações 

necessárias à convergência da solução, exceto quando o problema é mal-condicionado; 

• Usar uma iteração de fluxo de carga de corrente direta, negligenciando perdas e 

condições de potência reativa, para fornecer estimativas dos ângulos de tensão, seguida 

por uma iteração de tipo similar de solução direta para obter magnitudes de tensões. O 

tempo total para ambas as equações é cerca de 50% de uma iteração do algoritmo de 

Newton-Raphson e espaço de armazenamento extra é somente necessário para instruções 

de linguagens de programação. Esse método resulta em um algoritmo mais rápido e 

confiável que o algoritmo de Newton-Raphson. 

• Métodos heurísticos, como algoritmos genéticos que são vistos na próxima seção. 

2.3 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Os algoritmos genéticos inspirados na teoria da evolução de Darwin, segundo Linden 

(2008), são um ramo dos algoritmos evolucionários e consistem em algoritmos de busca heurísticos 

semi-aleatórios, onde há um paralelismo implícito originado da avaliação independente dos 

cromossomos, que consistem nas múltiplas possíveis soluções de um problema.  
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Os algoritmos genéticos, segundo Amorim, Romero e Mantovani (2006), são especialmente 

apropriados a problemas com grande espaço de busca, problemas com múltiplas restrições ou 

condições não representáveis matematicamente, ou ainda a problemas com diversos parâmetros ou 

características que necessitam ser combinadas para encontrar a melhor solução. 

2.3.1  Terminologia de Algoritmo Genético 

Neste trabalho adota-se a terminologia para algoritmos genéticos, que de acordo com 

Mitchell (1996), é apresentado no quadro 2. 

Quadro 2. Resumo da terminologia de uso dos algoritmos genéticos. 

Representação Tipo de Problemas 
Aptidão (Fitness) Probabilidade de um cromossomo sobreviver à próxima geração 

Cromossomo (Chromosome) Uma estrutura de solução para o problema proposto 
População (Population) Conjunto de cromossomos que compõe cada geração 

Gene (Gene) Divisão conceitual de um cromossomo, capaz de codificar uma 
característica 

Posição (Locus) Localização de um gene no cromossomo 
Alelo (Allele) Um possível valor ou característica que um gene pode possuir 

Cruzamento (Crossover) Permutação de partes entre dois cromossomos 
Mutação (Mutation) Alteração ou mudança de um ou mais alelos de um cromossomo 

Fonte: Adaptado de Mitchell (1996) 

2.3.2  Inicialização da População 

A inicialização da população, conforme Pacheco (1999), define os indivíduos da primeira 

iteração. Essa inicialização pode ser aleatória ou, pode ser permeada por bons indivíduos, quando os 

valores destes são conhecidos. A quantidade de indivíduos que é inicializada define o espaço de 

busca do algoritmo, uma população muito pequena originará pouquíssima diversidade, contudo uma 

população muito grande terá um custo computacional muito alto, gerando às vezes soluções em 

tempo não factível dependendo do tipo de aplicação. 

2.3.3  Representação do Cromossomo 

A representação dos cromossomos, ou seja, dos indivíduos, depende da natureza do 

problema e, essencialmente, do que se quer manipular. O quadro 3 resume que tipo de 

representação pode ser adequado a cada problema. 
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Quadro 3. Tipos de representação cromossômica. 

Representação Tipo de Problemas 
Binária Numéricos, Inteiros 

Real Numéricos 
Permutação de Símbolos Baseados em Ordem 

Símbolos Repetidos Grupamento 

Fonte: Adaptado de Pacheco (1999) 

A representação binária é simples e facilita a manipulação genética dos cromossomos, a 

transformação em inteiro ou real e, a prova de alguns teoremas. Porém a representação real provê 

maior desempenho de velocidade. Dependendo do tipo de representação pode haver decodificação 

que consiste na obtenção da solução real do problema a partir dos cromossomos. 

2.3.4  Função de Avaliação 

A função de avaliação é representada por uma função de aptidão, que, de acordo com 

Linden (2008), leva em consideração a natureza do problema e, que tem por objetivo mensurar a 

aptidão de cada indivíduo na população corrente para guiar o processo de busca. 

2.3.5  Seleção 

A seleção é o processo de escolha dos indivíduos de uma população que formam a próxima 

geração. Há cinco tipos principais de seleção de acordo com Pacheco (1999): 

• Seleção por roleta (proporcional): A probabilidade de um indivíduo ser escolhido é 

proporcional a sua aptidão; 

• Seleção por torneios: é a escolha aleatória de um grupo onde o indivíduo mais apto será 

selecionado; 

• Seleção por truncamento: dado um limiar T, apenas os T elementos mais aptos podem 

ser selecionados, possuindo cada indivíduo a mesma probabilidade de ser escolhido; 

• Seleção por normalização linear: os indivíduos são ordenados baseando-se nos valores 

de suas aptidões que são alterados em conformidade com a posição relativa de cada 

indivíduo. Ao indivíduo com melhor aptidão é atribuído o valor máx e o indivíduo com a 



 34 

pior aptidão o valor mín, onde máx=2-mín e mín ≥ 0. Aos indivíduos restantes são 

atribuídos valores uniformemente distribuídos entre máx e mín; e 

• Seleção por normalização exponencial: similar à seleção por normalização linear, 

diferenciando-se apenas pelo fato de suas probabilidades de seleção seguirem uma 

função exponencial. 

2.3.6  Crossover 

Recombinação (Crossing Over), segundo Linden (2008), é a operação genética, onde dois 

indivíduos (cromossomos) permutam partes de sua estrutura entre si para gerar novos indivíduos. 

Usualmente, nem todos os indivíduos de uma população sofrem recombinação, havendo uma 

probabilidade para determinar se certo indivíduo sofrerá ou não recombinação. Alguns tipos de 

crossover são listados no quadro 4. 

Quadro 4. Resumo dos principais tipos de crossover. 

Tipo de Crossover Descrição 
Um ponto Um ponto de corte aleatório é selecionado para o cruzamento dos 

pais 
Dois Pontos Dois pontos de corte aleatórios são selecionados para o 

cruzamento dos pais 
Aritmético Um alelo de cada pai é selecionado aleatoriamente para calcular 

os alelos de cada filho 

Fonte: Adaptado de Linden (2008). 

2.3.6.1 Crossover de Um Ponto 

 No crossover de um ponto, segundo Linden (2008), um ponto de corte é selecionado 

aleatoriamente para o cruzamento de dois pais. As partes divididas por este ponto de corte são 

permutadas para a geração dos filhos. Esse processo pode ser descrito pela figura 7.  

 

 

 

Figura 7. Operação de crossover de um ponto. 

Cromossomo 1       11010 | 00100110110 

Cromossomo 2       11011 | 11000011110 

Filho                                11010 | 11000011110 

Filho 2        11011 | 00100110110 
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2.3.6.2 Crossover de Dois Pontos 

No crossover de dois pontos, segundo Linden (2008), dois pontos de corte são selecionados 

aleatoriamente para o cruzamento dos pais e geração dos filhos. As partes divididas por estes pontos 

de corte são permutadas para a geração dos filhos. Esse processo pode ser descrito pela figura 8.  

 

 

 

Figura 8. Operação de crossover de dois pontos. 

2.3.6.3 Crossover Aritmético 

No crossover aritmético, segundo Yalcinoz, e Altun (2005), a partir de um alelo, escolhido 

aleatoriamente, de cada pai, calcula-se os alelos filhos através de (27) e (28). 

1 11 12  ·  ·FILHO PA PAalelo alelo aleloα β= +  (27) 

 

2 11 12  ·  ·FILHO PA PAalelo alelo aleloβ α= +  (28) 

 

 Ou ainda, quando α e β são complementares, ou seja, β = (1 – α), as equações podem ser 

reescritas como (29) e (30). 

( )1 11 12· 1 – ·FILHO PA PAalelo   alelo    aleloα α= +  (29) 

 

( )2 11 121 – · ·FILHO PA PAalelo     alelo  aleloα α= +  (30) 

Cromossomo 1    11010 | 00100 | 110110 

Cromossomo 2    11011 | 11000 | 011110 

Filho                             11010 | 11000 | 110110 

Filho 2     11011 | 00100 | 011110 
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 Para este tipo de crossover pode ser suposta a seguinte condição para os cromossomos 1 e 2 

apresentados na figura 9, e considerando-se α = 0,1 e β complementar de α calcula-se os alelos 

filhos pelo seguinte processo.  

 

 

Figura 9. Estrutura de dois cromossomos. 

( ) ( )

( )

0, · – 0, ·

0, · 0, ·
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,

FILHO1

FILHO1

FILHO1

FILHO1

alelo  1 7   1  1 3
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= +

= +

= +

=

 

De forma análoga, calcula-se o aleloFILHO2 

 

( ) ( )

( )
2 1 – 0,1 · 7 0,1·3

0, · 0, ·

, 0,

,

FILHO

FILHO2

FILHO2

FILHO2

alelo       

alelo  9 7   1 3

alelo  6 3  3

alelo  6 6

= +

= +

= +

=

 

 Assim as estruturas cromossômicas dos filhos podem ser expressas da seguinte maneira 

representada pela figura 10. 

 

 

Figura 10. Cromossomos após o crossover aritmético. 

2.3.7  Mutação 

Mutação é a operação genética, segundo Linden (2008), onde um cromossomo tem sua 

cadeia alterada. Apenas uma pequena parte dos cromossomos é submetida à mutação, uma vez que 

a taxa de mutação deve permanecer baixa para não tornar o algoritmo genético aleatório além do 

previsto. O tipo mais comum de mutação é a mutação simples.  

Cromossomo 1               2 3 4 5 6 | 7 | 8 9 

Cromossomo 2                8 7 6 5 4 | 3 | 2 1 

aleloFILHO1            2 3 4 5 6 | 3,4 | 8 9 

aleloFILHO2                     8 7 6 5 4 | 6,6 | 2 1 
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2.3.7.1 Mutação Simples 

Na mutação simples, uma posição aleatória é escolhida e o gene desta posição alterado. No 

caso de uma codificação binária para as estruturas cromossômicas, a mutação resume-se a trocar 

zeros por uns e vice-versa.  Para exemplificar podemos ilustrar esse tipo de mutação pela figura 11. 

 

   

Figura 11. Operação de mutação simples. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se a partir da análise deste capítulo, que o problema de convergência de fluxo de 

potência possui uma complexidade considerável, que torna este problema até hoje discutido por 

vários pesquisadores no mundo inteiro. Dessa forma, muitas soluções têm sido desenvolvidas no 

decorrer do tempo, muitas dessas soluções foram desenvolvidas com base nos algoritmos genéticos, 

sendo que algumas destas soluções são discutidas no capítulo 3.  

A teoria grafos surge como uma importante ferramenta computacional para modelagem de 

redes de energia elétrica, sendo que neste trabalho ela é aplicada para auxiliar o algoritmo genético 

no redespacho de potência ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filho original           110101 | 1 | 000011 

Filho alterado          110101 | 0 | 000011 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica de alguns trabalhos que envolvem os 

temas de sistemas especialistas, lógica fuzzy e algoritmos genéticos, aplicados ao problema de 

cálculo de fluxo de potência. Os trabalhos relacionados a sistemas especialistas e lógica fuzzy foram 

abordados para fornecer uma contextualização da solução PFP aplicando-se técnicas de inteligência 

artificial. Além disso, algumas técnicas abordadas, como por exemplo, as matrizes de sensibilidade, 

poderiam ser adaptadas aos algoritmos genéticos fornecendo soluções alternativas a solução 

desenvolvida. 

3.2 SISTEMAS ESPECIALISTAS 

Nesta seção é apresentada a estrutura dos sistemas especialistas desenvolvidos para a 

solução do problema de fluxo de potência. É importante ainda salientar as razões principais para se 

aplicar sistemas especialistas em sistemas de potência. Segundo Al-Shehri, Belhaj E Guizani 

(1993), estas razões compreendem a grande massa de dados, a complexidade da estrutura da rede, a 

natureza combinatorial das soluções, informação incompleta e conflito de dados. 

3.2.1  Sistema Especialista de Fujiwara et. Al 

O sistema especialista de Fujiwara et. al (1986), adotado para a convergência de fluxo de 

potência, tem como objetivo resolver anormalidades de operação de subtensão, sobretensão, 

sobrecarga nas linhas e geração de potência reativa abaixo ou acima dos limites permitidos. O 

sistema é composto por quatro módulos: (a) consulta, para propor um plano de ajuste para o sistema 

de potência, (b) apresentação gráfica, para apresentar o fluxo de carga no mapa do sistema de 

potência de forma gráfica, (c) edição, onde o usuário pode acessar e editar dados do fluxo de carga, 

e (d) execução para iniciar o cálculo de fluxo de potência com Newton-Raphson executando em 

segundo plano. 

Esse sistema especialista usa a distância elétrica mensurada como a impedância entre duas 

barras como sinal de entrada, e os compensadores var são analisados na ordem das distâncias.  Para 

realizar o cálculo de compensação de potência reativa, é utilizada a estimativa de sensibilidade 

∆V/∆Q do modelo DC. 
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Após a realização do ajuste, o cálculo de fluxo de carga é realizado novamente e as 

condições de operação são analisadas para determinar se foram satisfeitas. O método de fluxo de 

carga DC é utilizado para estimar cargas de linha e tensões de barra para redução de custo 

computacional. 

3.2.2  Sistema Especialista ILFE de Al-Shehri, Belhaj e Guizani (1993) 

O sistema especialista ILFE, de Al-Shehri, Belhaj E Guizani (1993), inicializa o cálculo do 

fluxo de potência utilizando os dados do sistema e as condições iniciais fornecidas pelo usuário. A 

saída do programa de fluxo de carga é então comparada com os limites de variáveis específicas 

como tensões de barra, fluxos de linha, capacidade do transformador e capacidades da fonte de 

potência reativa. 

Após ler a saída do programa do fluxo de potência, o ILFE detecta violações dos limites de 

tensão ou ainda os limites da fonte ou o requisito do fator de potência e seleciona, utilizando uma 

abordagem de matriz de sensibilidade, as medidas de controle de tensão mais eficazes e 

apropriadas. Compensações de capacitor, taps de transformadores e tensão de geradores terminais 

são as variáveis de medida de controle disponíveis para melhorar o perfil de tensão do sistema. 

Após o término da correção de todas as violações, o cálculo de fluxo de carga é reiniciado. 

 Os elementos de controle são ajustados um por vez, iniciando do mais eficaz deles, sendo 

este o que possui o maior elemento na linha da matriz de sensibilidade correspondente à barra 

violada. Uma vez ativado, o efeito do elemento de controle em todas as barras é calculado 

utilizando a coluna do elemento de controle da matriz de sensibilidade. Isto é feito para assegurar 

que a correção da barra violada não crie outras violações. Se, contudo, o controle mais efetivo não é 

suficiente para corrigir e já não há mais deteriorações em outras barras, então o próximo elemento 

de controle influente é ativado. 

Para reduzir o tempo computacional requerido pelo ILFE, algumas matrizes de sensibilidade 

são previamente calculadas para distintas condições de carga de forma que a maior diferença entre 

matrizes consecutivas seja menor do que dez por cento. Desse modo o ILFE pode selecionar a 

matriz mais apropriada para certa situação de carga para diferentes condições de fluxo de potência 

no nível de carga sem haver a necessidade, de sempre calcular a matriz de sensibilidade. 
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3.3 LÓGICA FUZZY APLICADOS AO PFP 

 Com a utilização da lógica fuzzy, Vlachogiannis (2001) cria um novo modelo para resolver o 

problema de fluxo de potência baseado no controle da lógica fuzzy. Este método é 

fundamentalmente desenvolvido em um problema de fluxo de carga desacoplado rápido cujo 

sistema de equações pode ser expresso por (31). 

·F   B X∆ = ∆  (31) 

Este método necessita de uma solução reiterada do grupo de equações de fluxo de carga 

através do controle de lógica fuzzy ao invés de utilizar o método clássico de Newton-Raphson. 

Resumidamente, parâmetros de potência ∆FP são calculados em cada nó do sistema introduzidos ao 

controlador lógico fuzzy P- θ FLCP-θ e os parâmetros de potência ∆FQ calculados em cada nó do 

sistema e introduzidos ao controlador lógico fuzzy Q-V FLCQ-V. O FLC gera a correção do ângulo 

de tensão ∆θ para o ciclo P-θ e a correção da magnitude da tensão ∆V para o ciclo Q-V.  

As iterações somente são finalizadas ao se atingir o máximo das potências ativas e reativas 

não relacionadas dentro de um limite aceitável. As potências não relacionadas de acordo com a 

magnitude da tensão em cada nó do sistema são valores de entrada crisp do controlador de fluxo de 

carga fuzzy projetado.  

Para minimizar o tempo computacional necessário para a convergência da solução, bem 

como o número de iterações para se alcançar esta convergência, escolhe-se os componentes do 

controlador lógico fuzzy, o número de funções associadas fuzzy e os formatos delas de acordo com 

experiência computacional. 

3.3.1  Atualização das Variáveis e Regras Fuzzy 

 Para a realização da atualização dos valores de θ e V, os parâmetros de potência ∆F e de 

ação corretiva ∆X recebem sete variáveis lingüísticas para: large negative (LN), medium negative 

(MN), small negative (SM), zero (ZR), small positive (SP), medium positive (MP) e large positive 

(LP). Essas variáveis lingüísticas são utilizadas para a formação da base de regras fuzzy onde os 

sinais de saída possuem proporcionalmente a mesma variável lingüística que os sinais de entrada. 

Por fim cada sinal de saída ∆Xfuz é transformado em um valor crisp ∆X para cada nó da 
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rede. A estratégia para a defuzzificação escolhida é a defuzzificação pelo centróide da área, onde o 

vetor de estado da i-ésima iteração é atualizado para o seu próximo valor por (32). 

1i iX   X  X+ = + ∆  (32) 

3.4 ALGORITMOS GENÉTICOS APLICADOS AO PFP 

Nesta seção são analisadas diversas técnicas heurísticas de algoritmos genéticos agrupadas 

por tópicos e dispostas em ordem cronológica progressiva. Além disso, cada subitem desta seção 

corresponde a uma parte dos algoritmos genéticos desenvolvidos por seus autores, de maneira a 

facilitar a melhor comparação entre estes sistemas computacionais. 

3.4.1  Probabilidades de Crossover e Mutação 

As probabilidades de crossover e mutação são respectivamente escolhidas nos artigos 

analisados com valores entre 80 % e 95% e entre 0,5% e 1%. Contudo uma abordagem mais 

interessante para a definição dessas probabilidades não é definir um valor fixo, e sim variá-las 

durante a execução do algoritmo genético. Duas possíveis abordagens que empregam este conceito 

são propostas por Amorim, Romero e Mantovani (2006) e Saini, Chaturvedi e Saxena (2006). 

A primeira abordagem de Amorim, Romero e Mantovani, a qual foi utilizada nos algoritmos 

genéticos desenvolvidos nesta dissertação, consiste na abordagem mais simples para um ajuste. 

Essa abordagem aplica o conceito de niching e consiste na aplicação de (33) e (34). 

( )max min

c cmax

c c

gen P -P
P =P

gmax
−  

(33) 

 

( )max min

m mmin

m m

gen P -P
P =P

gmax
+  

(34) 
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onde, Pc e Pm são as taxas de recombinação de mutação, respectivamente. Pc
min, Pm

min, Pc
max e Pm

max 

são os limites inferior e superior das taxas de recombinação e mutação, respectivamente, e gen e 

gmax são, respectivamente, o índice e o número máximo de gerações. 

A segunda abordagem de Saini, Chaturvedi e Saxena (2006) é mais complexa. Essa 

abordagem consiste na aplicação de uma base de regras fuzzy para a definição das probabilidades de 

crossover e mutação. Nesta abordagem os parâmetros Pc e Pm são divididos em funções de 

pertinência BAIXO, MÉDIO e ALTO e para cada uma são dados valores membro de acordo com o 

quadro 5. 

Quadro 5. Funções membro de Pc e Pm. 

Variável Variáveis Lingüísticas Funções Membro 
Probabilidade 
de Crossover 

(Pc) 

Baixo 
Médio 
Alto 

 
Probabilidade 
de Mutação 

(Pm) 

Baixo 
Médio 
Alto 

 
Melhor Fitness 

(BF) 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
Número de 

gerações sem 
alteração de 

alelos  
(UN) 

Baixo 
Médio 
Alto 

 

Variância de 
Fitness 

(VF) 

Baixo 
Médio 
Alto 

 

Fonte: Saini, Chaturvedi e Saxena (2006). 

Para o controle dos parâmetros Pc e Pm são aplicadas a seguinte lógica. 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,95 

0,005 0,01 0,1 0,02 0,03 

0 0,5 0,7 0,9 1 

0 3 6 9 12 

0 0,1 0,12 0,14 0,2 
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• O melhor valor de aptidão para cada geração (BF) muda acima de um número de 

gerações, mas se ela não mudar acima de um número de gerações (UN) então esta 

informação é considerada para realizar mudanças tanto em Pc quanto em Pm. 

• A diversidade da população é um dos fatores que influenciam a busca do ótimo 

verdadeiro. A variância dos valores de aptidão da função objetivo (VF) de uma 

população é uma medida de sua diversidade. Assim, é considerado como outro fator que 

influencia Pc e Pm. 

E a seguinte base de regras fuzzy. 

I) Para controlar Pc 

• Se BF é BAIXO então Pc é ALTO 

• Se [BF é MÉDIO ou ALTO] e UN é BAIXO então Pc é ALTO 

• Se [BF é MÉDIO ou ALTO] e UN é MÉDIO então Pc é MÉDIO 

• Se UN é ALTO e [VF é BAIXO ou MÉDIO] então Pc é BAIXO 

• Se UN é ALTO e VF é ALTO então Pc é MÉDIO 

II) Para controlar Pm 

• Se BF é BAIXO então Pm é BAIXO 

• Se [BF é MÉDIO ou ALTO] e UN é BAIXO então Pm é BAIXO 

• Se [BF é MÉDIO ou ALTO] e UN é MÉDIO então Pm é MÉDIO 

• Se [UN é ALTO e VF é BAIXO] então Pm é ALTO 

• Se [UN é ALTO e [VF é MÉDIO ou ALTO]] então Pm é BAIXO 

As duas abordagens, apresentadas nesta seção, buscam incrementar a diversidade da 

população para evitar ótimos locais, e alcançar soluções mais próximas a solução ótima do 

problema de fluxo de potência. Além disso, com a aplicação da abordagem de Saini, Chaturvedi e 

Saxena (2006), o tempo necessário à convergência de fluxo de potência é reduzido. 
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3.4.2  Crossover  

Os tipos de crossover, sugeridos por El-Saadawi (2004), ao problema de fluxo de potência 

são os crossovers de dois pontos e aritmético. A vantagem destes dois tipos de crossover, uma vez 

que seja definida uma codificação real para os cromossomos, é que estes sempre geram valores 

dentro das faixas permitidas. O crossover aritmético pode ser ilustrado da seguinte maneira, dado 

que X1 e X2 sejam vetores contendo os coeficientes de dois pais, os filhos são calculados por (35) e 

(36). 

( )1 1 21Y X X= + −α α  (35) 

 

( )2 1 21Y X X= − +α α  (36) 

O crossover aritmético foi utilizado neste trabalho, diferindo apenas por não ser um número, 

mas representado por uma expressão matemática dependente da geração atual e da geração final do 

algoritmo genético. Essa expressão matemática foi baseada no tipo de mutação escolhido e descrito 

na próxima seção, nas equações (51) e (52). 

Já o crossover de dois pontos quebra os cromossomos em dois pontos, escolhidos 

randomicamente, permutando as partes que estão entre estes dois pontos. 

Já Abido (2006) propõe o crossover conhecido por BLX-α, no qual os filhos são calculados 

por (37).  

( )2 2 1FILHO PAI PAI PAIα= + −  (37) 

Para assegurar o balanço entre exploration e exploitation do espaço de busca, Abido (2006) 

sugere um α igual a 0,5. Este operador pode ser descrito pela figura 12. 
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Figura 12. Operador crossover blend (BLX-α). 

Fonte: Adaptado de Abido (2006). 

Uma boa definição de exploration e exploitation, fornecida por Younes, Rahli e Koridak 

(2006), é apresentada a seguir.  

Exploitation: processo de utilizar a informação de pontos previamente visitados no espaço 

de busca para determinar que lugares são vantajosos visitar. Técnicas de exploitation são vantajosas 

para encontrar máximos locais. 

Exploration: processo de explorar regiões inteiramente novas do espaço de busca para tentar 

encontrar alguma região promissora. Técnicas de exploration têm sua vantajosa aplicação em 

problemas onde há muitos máximos locais. 

3.4.3  Mutação 

Dois tipos de mutação empregados por El-Saadawi (2004) consistem nas mutações linear e 

não-linear. A mutação linear consiste na geração aleatória de um valor para um gene. Este valor 

aleatório gerado fica em uma determinada faixa permitida, fornecendo um ajuste mais amplo da 

solução. Já na mutação não-linear, adotada também por Abido (2006), é fornecido um ajuste fino da 

solução. Esse tipo de mutação pode ser descrito por (38) e (39). 

( )
( )

' ,

,
k k k

k

k k k

v t u v
v

v t u v

+ ∆ −


+ ∆ −
 

(38) 

 Onde, vk é o k-ésimo cromossomo de gene v, uk é o limite superior de vk, lk é o limite 

inferior de vk, d é um número binário aleatório e t é a geração atual do algoritmo genético 

A função ∆(t, y) retorna um valor no intervalo [0, y] definido por (39). 
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( )
1

, 1

b
t

t y y r τ

 
− 

 
 
 ∆ = −
 
 

 
(39) 

Onde, T é o máximo de gerações, b é um parâmetro que define a velocidade de convergência 

da função ∆(t, y) para zero e r é um número randômico entre 0 e 1. 

À medida que t se aproxima T, a função ∆(t, y) se aproxima de zero, ou seja, o ajuste da 

solução torna-se cada vez mais fino à medida que o número de geração t avança para T. Abido 

(2006) sugere para b um valor igual a 5. 

Esse tipo de mutação foi empregado nesta dissertação, sendo particularmente útil devido à 

alta sensibilidade das equações de fluxo de potência a qualquer variação nos parâmetros das 

magnitudes (trabalhadas em p.u.) e principalmente dos ângulos (trabalhadas em radianos) de tensão 

devido ao envolvimento de senos e cossenos destes ângulos.  

3.4.4  Conceito de Variável Dependente  

Para produzir soluções com mismatches de potências e tensões próximos a zero, uma técnica 

é o conceito de variável dependente proposto por Wong e Li (1995). Este conceito engloba o 

conceito de nó dependente. Um nó dependente pode ser um nó PQ ou PV e é denotado por d para 

propósitos de representação. Neste conceito as partes reais Ed e imaginárias Fd das tensões são 

atualizadas, de acordo com o tipo de barra, utilizando-se (40) a (48) quando as mesmas levam a 

minimização dos mismatches de potências e tensões, caso contrário, os valores antigos de Ed e Fd 

não são atualizados. 

• Para barras PV, aplica-se (40) a (44). 

 

( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 2

2 2

sp sp sp sp sp
dd d d dd dd d dd dd d d dd

dd

dd dd

X P V G Z V X Z P V G
E

X Z

− + + − −
=

+
 

(40) 

ou, 
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( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 2

2 2

sp sp sp sp sp
dd d d dd dd d dd dd d d dd

dd

dd dd

X P V G Z V X Z P V G
E

X Z

− − + − −
=

+
 

(41) 

e 

2sp sp

d d dd dd d

dd

dd

P V G X E
F

Z

− −
=  

(42) 

onde, 

( )
1

N

dd dj j dj j
j
j d

X G E B F
=
≠

= −∑  
(43) 

e, 

( )
1

N

dd dj j dj j
j
j d

Z G F B E
=
≠

= +∑  
(44) 

• Para barras PQ, aplica-se (45) a (48). 

( ) ( )
( )( ) ( )2 2 2 2 2 2

sp sp

i id i id i i id i id i id id id id

id

id id id id id id

E G F B P F G E B Q X G Z B
E

G B E F G B

+ + + +
= −

+ + +
 

(45) 

e 

( ) ( )
( )

sp sp

i i id i id i i id i id i

id

i id i id

P E X F Y Q E G F B E
F

F G E B

+ + − +
=

+
 

(46) 

onde, 
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( )
1

N

id ij j ij j
j
j d

X G E B F
=
≠

= −∑  
(47) 

 

( )
1

N

id ij j ij j
j
j d

Z G F B E
=
≠

= +∑  
(48) 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir das referências citadas neste capítulo observou-se que várias técnicas de algoritmos 

genéticos, com diferentes abordagens, têm sido aplicadas para a solução do problema de 

convergência de fluxo de potência, e foi com base nestas idéias e soluções que os algoritmos 

genéticos neste trabalho puderam ser desenvolvidos e tomou a forma na qual apresentada no 

capítulo 4. 
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4  MODELAGEM DO SISTEMA DESENVOLVIDO 

4.1 ESCOPO DO PROJETO  

No cálculo de fluxo de potência tradicional, a partir de um sistema elétrico de potência, são 

utilizados métodos numéricos como o algoritmo de Newton-Raphson. Se ao final do processo estes 

métodos conseguirem atingir a convergência, o objetivo é alcançado. Em caso contrário, é 

necessária a avaliação de um engenheiro de potência, para saber o motivo de não ter sido alcançada 

uma convergência. Por fim, toma-se uma ação sobre os parâmetros elétricos do problema a partir 

desta análise, para assim tentar novamente alcançar uma solução matemática e eletricamente viável 

a partir da mudança de algum parâmetro do sistema.  

No sistema proposto pelo trabalho, ao invés da aplicação pura de um método tradicional, é 

utilizada a técnica de algoritmos genéticos, aliada ao método tradicional de Newton-Raphson, para 

que se consiga uma convergência de fluxo de potência mais eficaz. Além disso, substitui-se neste 

trabalho a intervenção do engenheiro de potência, pela utilização de um algoritmo genético para a 

realização do redespacho de potência. 

A primeira etapa da solução proposta, conforme ilustrado na figura 13, consiste na aplicação 

do algoritmo de Newton-Raphson. Caso o mesmo convirja sozinho não é necessário aplicar outro 

módulo, em caso contrário o algoritmo genético de ajuste de tensão é aplicado alternativamente 

com o algoritmo de Newton-Raphson, até que o AG ou o algoritmo de NR convirjam para uma 

solução. Se a convergência ainda não for alcançada o algoritmo de redespacho de potência ativa é 

aplicado alternativamente com o algoritmo de Newton-Raphson para tentar alcançar uma solução 

satisfatória para o problema, onde novamente os valores dos mismacthes de potência são utilizados 

de parada. Tanto nos AGs desenvolvidos quanto no algoritmo de NR, o critério de parada baseia-se 

no valor dos mismatches de fluxo de potência em ambos os algoritmos. No primeiro caso dos AGs, 

a função de aptidão se relaciona aos mismatches calculando-se seu inverso, cuja expressão 

matemática é vista posteriormente, já o algoritmo do algoritmo de NR compara um valor de 

tolerância para cada valor de mismatch de fluxo de potência. 
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Figura 13. Solução proposta para o problema do fluxo de potência. 

 

 

Sim  

       Convergiu? Fim 

 
Chegou na  

geração final? 
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Algoritmo Genético para Redespacho de Potência 

Não 

Sim 
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A geração atual não é a final e é 
divisível por 1000? 

Sim  

       Convergiu? Fim 

 
Chegou na  

geração final? 

Sim 

Não 

A geração atual não é a final e é 
divisível por 1000? 

Algoritmo de 
Newton-Raphson 

Algoritmo Genético para Ajustes de V e θ 
Não 

 

Algoritmo de Newton-Raphson 

Seleção do Sistema Teste 

Início 

Sim  

       Convergiu? Fim 

Não 

Sim  
       Convergiu? 

Não 

Fim 

Sim 

Não 

Sim  

       Convergiu? Fim 

Não 
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4.2 ALGORITMOS GENÉTICOS DESENVOLVIDOS 

Esta seção discute a modelagem de dois algoritmos genéticos envolvidos na solução do 

problema proposto. O primeiro algoritmo genético foi desenvolvido para fornecer uma solução 

inicial melhor para a convergência do algoritmo de Newton-Raphson, o segundo para a realização 

do redespacho de potência. 

4.2.1  Tamanho da População 

O tamanho da população escolhido foi inicialmente baseado em Younes, Rahli e Koridak 

(2006) que sugeria um próximo a 20 para o problema de fluxo de potência, a partir de então foram 

realizados testes variando-se o tamanho da população de 10 a 100 para diferentes valores de 

probabilidade de crossover e de mutação. O melhor tamanho da população encontrado foi de 25 

indivíduos, mostrando-se compatível ao valor sugerido por Younes, Rahli e Koridak (2006). 

4.2.2  Tipo de Seleção 

O tipo de seleção escolhido foi o método da roleta baseado na literatura.  

4.2.3  Probabilidades de Crossover e Mutação 

As probabilidades de crossover e mutação são definidas dinamicamente durante a execução 

do algoritmo genético de acordo com a técnica de niching utilizada por Amorim, Romero e 

Mantovani (2006) e seus valores mínimos e máximos são dados a seguir. 

• Probabilidade de crossover: 90%-95% 

• Probabilidade de mutação: 5%-8%  

 

 Para a definição dos valores das probabilidades de crossover, baseou-se em seus valores 

típicos para um algoritmo genético qualquer, realizando testes através da variação destes valores em 

uma faixa de 80% a 100% para diferentes valores de probabilidade de mutação e tamanhos 

diferentes de população.  

 As probabilidades de mutação foram encontradas de forma análoga, contudo os testes 

realizados variando-se as probabilidades de mutação dentro de uma faixa típica de 0,5% a 1% não 

revelaram boas soluções, isto é, indivíduos cujos valores da função de aptidão fossem altos. 



 52 

Continuaram-se assim os testes para estes valores, variando-se a probabilidade de crossover e o 

Tamanho da população, encontrando os valores atípicos de 5% a 8%. 

4.2.4  Fluxograma 

O algoritmo genético conforme ilustrado pela figura 14, aplica o método de seleção roleta, 

bem como crossover aritmético e mutação uniforme. O funcionamento do algoritmo genético é 

explicado mais minuciosamente nas seções seguintes. 
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Figura 14. Fluxograma dos algoritmos genéticos desenvolvidos. 

 

 

 

Seleção 
(Roleta) 

Sim 
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4.2.5  Estrutura Cromossômica Proposta 

A estrutura do cromossomo proposto está codificada em números reais por motivos práticos 

da programação envolvida, sendo que para cada algoritmo genético utilizou-se uma estrutura 

diferente, o primeiro representando em parte a solução do algoritmo de Newton-Raphson, e o 

segundo adotou-se uma estrutura apropriada ao redespacho de potência. No primeiro algoritmo 

genético proposto há dois tipos de genes: 

• Gene de magnitude da tensão: este tipo de gene pode ser representado por números reais 

no intervalo [Vmin; Vmax]. Onde os valores de Vmin e Vmax podem pertencer a duas 

diferentes faixas de operação: (a) faixa normal: valores entre 0,95 e 1,05 p.u. e; (b) faixa 

crítica: valores entre 0,9 e 1,1 p.u. A escolha da utilização de uma destas faixas no 

algoritmo genético depende do caso teste selecionado para a execução deste algoritmo; e 

• Gene de ângulo de tensão: este tipo de gene pode ser representado por valores reais no 

intervalo [-π; π], isto porque os valores dos ângulos das tensões são dados em radianos. 

Essa estrutura pode ser ilustrada pela figura 15, onde V representa os genes de magnitude de 

tensão, e θ os genes de ângulo de tensão. 

 
 

V1 V2 ··· Vn θ1 θ2 ··· θn 

 
 

Figura 15. Primeira estrutura do cromossomo proposto. 

No segundo algoritmo genético proposto, o objetivo não é encontrar valores apropriados de 

magnitudes e ângulos de tensão, mas realizar o redespacho de potência ativa. Assim, há três tipos de 

genes: 

• Gene de potência ativa gerada: este tipo de gene é representado por valores reais no 

intervalo [Pgmin; Pgmax]. Os valores de Pgmin e Pgmax dependem dos dados das potências 

ativas geradas pelas barras PV e fornecidas pelo sistema teste; 

• Gene de magnitude da tensão; 

• Gene de ângulo de tensão. 
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Essa estrutura pode ser ilustrada pela figura 16, onde Pg representa os genes de potência 

ativa gerada, V representa os genes de magnitude de tensão e θ representa os genes de ângulo de 

tensão. 

 

Pg1 ··· Pgnpv V1 ··· Vn θ1 ··· θn 

 
 

 
Figura 16. Segunda estrutura do cromossomo proposto. 

 

O tamanho das estruturas cromossômicas influi diretamente no desempenho do algoritmo 

genético desenvolvido, uma vez que para um maior número de alelos, existirá um maior número de 

possibilidades combinatórias de valores reais para as grandezas elétricas. 

4.2.6  Função de Avaliação 

As funções de avaliação dos algoritmos genéticos propostos devem considerar a 

minimização dos mismatches de potência de cada barra da rede elétrica de potência, sendo que a 

soma destes deve possuir um valor próximo a zero. Assim as funções de avaliação podem ser 

descritas por (49) e (50). 

1

1

1
J n

j
j
j NPQ NPV

Função  de  avaliação=

P
=

=
∈ +

+ ∆∑
 

(49) 

 

1 1

1

1
J n J n

j j
j j
j NPQ NPV j NPQ NPV

Função  de  avaliação=

P Q
= =

= =
∈ + ∈ +

+ ∆ + ∆∑ ∑
 

(50) 
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Em relação às equações (49) e (50), ∆P e ∆Q são os mismatches das potências ativas das 

barras PV e PQ, e das potências reativas das barras PV e PQ, respectivamente. A soma dos 

mismatches de potências ativas e reativas é análoga à primeira lei de Kirchhoff, pois se refere à 

conservação destas potências no sistema elétrico de potência. Isso é compreendido da seguinte 

maneira, as potências ativas e reativas que entram e saem de cada nó se somadas devem resultar em 

zero.  

 A função expressa por (49) é aplicada ao algoritmo genético de redespacho de potência 

ativa, e a função expressa por (50) ao algoritmo genético de ajuste de tensão. 

4.2.7  Crossover 

O tipo de crossover que foi escolhido para os algoritmos genéticos foi o aritmético. Desta 

forma ao escolher dois alelos pais aleatoriamente, os alelos filhos são calculados mediante (51) a 

(53). 

( )1 1 2
1

FILHO PAI PAI
alelo α alelo αalelo= − +  (51) 

 

( )2 1 2
1

FILHO PAI PAI
alelo αalelo α alelo= + −  (52) 

onde α é, 
 

5 2

1
gen

gmax
α r

,
 

− 
 =  

(53) 

Onde, gen é a geração atual, gmax é a geração final e r é um valor aleatório entre 0 e 1. 

Assim α é um valor entre 0 e 1, ou ainda, uma percentagem de hereditariedade do aleloPAI. Assim 

quando α for igual a zero o aleloFILHO1 é exatamente igual ao aleloPAI1 e se α for igual a um o 

aleloFILHO1 será exatamente igual ao aleloPAI2. E o oposto irá ocorrer com o aleloFILHO2. 

O valor de α como pode ser visto na equação depende dos valores de gen e gmax, de forma 

que quanto mais próximo o valor de gen estiver do valor de gmax, menor será o valor de  α e 

conseqüentemente mais parecidos os alelos filhos serão dos seus alelos pais. Isso foi feito para 
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fornecer ao algoritmo genético a sensibilidade necessária às equações do fluxo de potência. Isso 

porque uma pequena variação nos valores das magnitudes, e principalmente dos ângulos das 

tensões, pode fazer uma diferença muito grande para os valores de aptidão dos indivíduos, visto que 

as equações de fluxo de potência envolvem os senos e cossenos destes ângulos.  

4.2.8  Mutação  

A mutação exerce um papel de grande importância no algoritmo genético modelado e 

proposto nesta dissertação. Todos os alelos sofrem mutação considerando os limites de cada tipo de 

alelo, ou seja, os valores máximos e mínimos de tensão e das potências são respeitados. Dessa 

forma, nenhuma solução não factível é gerada desde o início. 

O tipo de mutação realizada é uniforme, que segue escopo de (54) e (55), foi proposto por 

Abido (2006), referenciado no item 3.2.3.  

( )
5 2
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1
gen

gmax
alelo alelo Valor alelo r
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 = + − × −
 
 

 

(54) 
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5 2
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1
gen

gmax
alelo alelo alelo Valor r

,

min
'

 
− 

 

 
 = + − × −
 
 

 

(55) 

Assim como no modelo de equações proposto por Abido (2006), a utilização de uma destas 

equações depende de um número gerado aleatoriamente que pode ter valor zero ou um. Quando este 

número for zero a primeira é aplicada, caso este número seja um aplica-se a segunda equação. 

Assim como no crossover, na mutação é uma preocupação a sensibilidade das mudanças dos 

valores dos parâmetros elétricos, pelos motivos já explicados anteriormente. Pequenas variações de 

magnitude e ângulos das tensões podem representar mudanças significativas no ponto de operação 

do sistema elétrico. 

Para uma maior aceleração na convergência de soluções, levando-se em conta a preocupação 

na abrangência do espaço de busca, um passo m real positivo é utilizado, nas equações de mutação, 
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apresentando o seguinte escopo. O valor do passo m é determinado empiricamente utilizando-se 

diversos valores para obtenção do melhor fitness para os indivíduos. 

( ) ( )1 malelo alelo Valor alelo r
max

' = + − × −  (56) 

 

( ) ( )1 malelo alelo alelo Valor r
min

' = + − × −  (57) 

Com esta simples mudança, soluções melhores são alcançadas mais rapidamente e uma 

melhor convergência é percebida para casos com maior complexidade. O valor de m depende do 

valor de aptidão do indivíduo, cujo alelo está sofrendo mutação. Inicialmente para todos os casos 

teste, um valor atribuído para m é de 0,05, ao atingir um fitness de 90 por cento o valor de m é 

trocado para 0,02 para permitir um ajuste mais fino, ou seja, a mudança do valor do alelo possui 

uma magnitude menor.   

4.2.9  Critério de Parada 

No algoritmo genético desenvolvido foram utilizados dois critérios de parada, a 

convergência da solução mediante a utilização do algoritmo de Newton-Raphson, utilizando este a 

cada 1000 gerações do algoritmo genético, e o número de gerações máximo especificado de acordo 

com o caso teste. Para casos teste de 5 barras utilizou-se um máximo de 10.000 gerações em ambos 

algoritmos, e para casos teste de 14 e 30 barras utilizou-se um máximo de 100.000 gerações para o 

primeiro algoritmo genético de solução numérica e 300.000 gerações para o algoritmo genético 

aplicado para o redespacho de potência ativa. Esse aumento do número máximo de gerações foi 

determinado pelo processo de tentativa e erro e deve-se ao maior número de alelos, uma vez que a 

quantidade de ajustes necessários para cada alelo aumenta.  

4.2.10  Aprimoramentos Introduzidos para o AG de Solução Numérica 

Basicamente foram introduzidos dois aprimoramentos no algoritmo genético desenvolvido. 

O primeiro foi à utilização de um valor real fixo m, ao invés de um valor variável gen/gmax, nas 

fórmulas de mutação, adequando-se este valor de acordo com o número de barras de cada sistema 

teste, uma vez que, para sistemas maiores foram obtidos melhores resultados utilizando valores 
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menores para m, e para sistemas menores foram obtidos melhores resultados. Esse comportamento 

do algoritmo genético para o valor de m estipulado pode ser explicado pelo fato de que quanto 

maior o m, maiores serão os efeitos pela aplicação deste nos parâmetros do sistema. 

O segundo aprimoramento foi em relação à escolha do α utilizado para o crossover 

aritmético do algoritmo genético desenvolvido. A escolha do α foi baseado na mutação realizada, e 

representou um aumento de desempenho bastante significativo no fitness de cada indivíduo da 

população. Além disso, optou-se pela seleção de um β complementar ao α, garantindo assim que 

todos os filhos ficassem dentro das faixas permitidas dos parâmetros elétricos. 

4.2.11  Melhorias do Algoritmo Genético para o Redespacho de Potência Ativa 

Para realizar o redespacho de potência ativa é interessante especificar primeiro quais as 

barras que possuem os maiores mismatches e, quais das barras de geração influirão mais na barra, 

na qual se deseja obter uma redução do mismatch. O mais natural é começar pelas barras de geração 

mais próximas à barra, na qual se deseja obter um maior equilíbrio entre carga e geração. Para 

localizar as barras mais próximas a barra de interesse é utilizada uma técnica de grafos, e uma vez 

achadas às barras desejadas, estas são priorizadas em detrimento das outras barras de geração. Para 

tanto são utilizados diferentes valores de probabilidade de crossover.  

A matriz de adjacência é utilizada para representar as conexões existentes entre as barras da 

rede de energia elétrica em questão. Para um caso teste de cinco barras, cujo diagrama unifilar é 

mostrado na figura 17, a matriz de adjacência é representada pela matriz MAJ.     

 
 
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 17. Diagrama unifilar do sistema teste de 5 barras. 

Fonte: Adaptado de Stagg e El-Abiad (1979). 
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0 1 1 0 0

1 0 1 1 1

1 1 0 1 0

0 1 1 0 1

0 1 0 1 0

AJM

 
 
 
 =
 
 
  

 

Na matriz MAJ, cada elemento aij representa uma possibilidade de conexão entre a barra i e a 

barra j. Caso haja conexão entre estas barras, o valor recebido pelo elemento da matriz é igual a 1, 

caso não haja a conexão então o valor recebido é 0. Construída a matriz de adjacência, o próximo 

passo é saber o tamanho do caminho existente entre cada barra e todas as barras de geração. Para 

tanto a matriz MAJ é elevada sucessivamente às potências inteiras pertencentes ao intervalo [2, Bus], 

onde Bus é o número de barras da rede de energia elétrica. Assim elevando MAJ a estas potências, 

os resultados obtidos serão iguais às matrizes MAJ
2, MAJ

3 e MAJ
4 representadas por: 

2

2 1 1 2 1

1 4 2 2 1

1 2 3 1 2

2 2 1 3 1

1 1 2 1 2

AJM

 
 
 
 =
 
 
  

 

3

2 6 5 3 3

6 6 7 7 6

5 7 4 7 3

3 7 7 4 5

3 6 3 5 2

AJM

 
 
 
 =
 
 
  

 

4

11 13 11 14 9

13 26 19 19 13

11 19 19 14 14

14 19 14 19 11

9 13 14 11 11

AJM

 
 
 
 =
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Como já em MAJ
2 todos os elementos são não-nulos, então o maior dos caminhos mínimos 

existentes entre todas as barras da rede de energia elétrica, tem apenas uma barra entre a barra de 

origem e a barra de destino. De fato, se todos os caminhos mínimos forem traçados entre todas as 

barras da rede elétrica, obtém a seguinte tabela, na qual o tamanho do maior dos caminhos mínimos 

é constatado. 

Tabela 1. Caminhos mínimos. 

Barras de Origem Barras de Destino Caminhos 

1 2 1-2 
1 3 1-3 

1-2-4 
1 

4 
1-3-4 

1 5 1-2-5 
2 3 2-3 
2 4 2-4 
2 5 2-5 
3 4 3-4 

3-2-5 
3 

5 
3-4-5 

4 5 4-5  

Com o auxílio das matrizes MAJ
 e MAJ

2, é possível construir uma matriz MJ com o tamanho 

de todos os caminhos mínimos, na qual esse tamanho é igual ao número de conexões entre as barras 

por onde o fluxo de potência passa, desde a barra de origem até a barra de destino. Por exemplo, o 

caminho 1-2-4 possui um tamanho igual a 2 já que, esse caminho possui 2 conexões. Contudo há a 

ainda a possibilidade do maior mismatch ser uma barra de geração, neste caso o tamanho do 

caminho é coerentemente zero. 

0 1 1 2 2

1 0 1 1 1

1 1 0 1 2

2 1 1 0 1

2 1 2 1 0

JM

 
 
 
 =
 
 
  

 

Contudo o real objetivo é saber quais são os caminhos míninos entre cada barra da rede de 

energia elétrica e as barras de geração, excluindo a barra de folga. Dessa forma, os elementos 

correspondentes a distâncias entre barras PQ e outras barras PQ recebem valor -1, no lugar de seus 
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valores originais, e a linha correspondente a linha da barra de folga, no caso a linha 1 da matriz, é 

retirada. 

1 0 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

CM

− − − 
 − − − =
 − − −
 

− − − 

 

Encontrada a matriz MC, o próximo passo é definir as probabilidades de crossover para cada 

gene correspondente a potência ativa gerada em cada barra de geração. Para isso são utilizadas as 

probabilidades máximas e mínimas de crossover de acordo com a seguinte tabela. 

Tabela 2. Probabilidades máximas e mínimas de crossover x tamanhos dos caminhos mínimos. 

Tamanhos dos Caminhos Mínimos 
Máxima Probabilidade de 

Crossover 

Mínima Probabilidade de 
Crossover 

0 e 1 0,95 0,9 
2 0,75 0,7 
3 0,65 0,6 

4 ou maior 0 0  

4.3 EXEMPLO DE MODELAGEM DE AG PARA O PFP 

Para o cálculo do fluxo de potência é necessário, tanto para o algoritmo genético de ajuste de 

tensão quanto para o algoritmo genético de redespacho de potência ativa, construir a matriz 

admitância de acordo com dados de resistência, susceptância e reatância de cada sistema teste. Para 

exemplificar, escolheu-se o sistema teste de seis barras, retirado de Wood e Wollenberg (1996). 

4,01 11,68i 2  4i 0 1,18  4,70i 0,83  3,11i 0

2  4i 9,33 23,09i 0,77  3,85i 4  8i 1  3i 1,56  4,45i

0 0,77  3,85i 4,16 16,50i 0 1,46  3,17i 1,92  9,62i

1,18  4,70i 4  8i 0 6,18 14,57i 1  2i 0

0,83  3,11i 1  3

Y

− − + − + − +

− + − − + − + − + +

− + − − + − +
=

− + − + − − +

− + − + i 1, 46  3,17i 1  2i

0 1,56  4,45i 1,92  9,62i 0

 
 
 
 
 
 
 − + − +
 

+ − + 

 

Criada a matriz admitância outra inicialização se faz necessária para a realização do 

redespacho de potência ativa, trata-se da matriz MC que indica a quantos nós de uma barra PV 
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encontra-se cada barra da rede elétrica analisada. O procedimento necessário a sua construção é 

análogo àquele descrito na seção 4.2.11. 

 

1 0 1 1 1 1

2 1 0 1 1 1

1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

C
M

− − − 
 − − − 
 = − − −
 

− − − 
 − − − 

 

Por fim são inicializados os cromossomos que possuirão sempre valores de potência de 

geração (para barras PV), magnitudes e ângulos de tensão de todas as barras dentro dos seus 

respectivos limites definidos pelo sistema teste, no exemplo o caso teste de seis barras. Os maiores e 

menores valores de magnitude de tensão, e maiores valores de potência de geração ativa definidos 

pelo caso teste. Para melhor exemplificar, pode-se supor que haja uma população de quatro 

cromossomos com valores distintos em uma geração intermediária, de acordo com a figura 18. 

Cromossomo 1: 
 

0,5 0,6 1,05 1,05 1,07 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 2: 
 

0,6 0,7 1,05 1,05 1,07 1,02 0,98 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 3: 
 

0,5 0,5 1,05 1,05 1,07 0,99 0,95 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 4: 
 

0,5 0,8 1,05 1,05 1,07 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Figura 18. Exemplo de população. 
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Uma vez construídas as matrizes admitância e MC, e inicializados os cromossomos com seus 

respectivos valores, entra-se no loop do algoritmo genético. Primeiramente para poder calcular a 

aptidão inerente a cada indivíduo, as equações para o cálculo do fluxo de potência são aplicadas a 

cada barra, uma vez que essa aptidão está intrinsecamente ligada aos mismatches de potência de 

cada barra. Os resultados de cada fluxo de potência calculado podem ser organizados por meio da 

tabela 3. 

Tabela 3. Fluxos de potências ativas e reativas. 

Fluxos de Potência (p.u.) Indivíduo Tipo de Potência 
Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

P (p.u.) 0,328195 0,270110 -0,258824 -0,193933 -0,212566 1 
Q (p.u.) 0,499059 0,891151 -0,775294 -0,817553 -1,025794 
P (p.u.) 0,199716 0,219119 -0,117600 -0,352603 -0,013814 

2 
Q (p.u.) 0,206976 0,547466 -0,452856 -1,232260 -0,299733 
P (p.u.) 0,373586 0,286672 -0,267882 -0,454667 -0,028947 

3 
Q (p.u.) 0,600247 0,752131 -0,812743 -1,507832 -0,378630 
P (p.u.) 0,534804 0,378816 -0,401694 -0,283950 -0,307518 

4 
Q (p.u.) 0,985871 1,301585 -1,117702 -1,054716 -1,400666  

Calculados os dados do fluxo de potência, são calculados os mismatches totais de cada barra 

que são apresentados na tabela 4 para cada indivíduo. 

Tabela 4. Mismatches totais das potências ativas e reativas.  

Mismatches (p.u.) Indivíduo Tipo de Potência 
Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

DP (p.u.) 0,171805 0,329890 0,441176 0,506067 0,487434 1 
DQ (p.u.) 0,000941 0,291151 0,075294 0,117553 0,325794 
DP (p.u.) 0,300284 0,380881 0,582400 0,347397 0,686186 

2 
DQ (p.u.) 0,393024 0,152534 0,247144 0,532260 0,400267 
DP (p.u.) 0,126414 0,313328 0,432118 0,245333 0,671053 

3 
DQ (p.u.) 0,100247 0,252131 0,112743 0,807832 0,321370 
DP (p.u.) 0,034804 0,221184 0,298306 0,416050 0,392482 

4 
DQ (p.u.) 0,485871 0,501585 0,417702 0,354716 0,700666 

 Depois de realizado este cálculo, os valores de fitness de cada indivíduo (cromossomo) são 

calculados realizando a somatória dos mismatches de todas as barras, excetuando-se a barra Vθ e 

aplicando a função de aptidão utilizada para o algoritmo genético correspondente, e os indivíduos 

são selecionados pelo método da roleta de acordo com esses valores de fitness. Os valores das 

somatórias de mismacthes, fitness, fitness total, probabilidade e probabilidades acumuladas 

importantes a seleção pelo método da roleta são apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5. Somatórias de mismacthes, fitness, fitness total, probabilidade e probabilidades 
acumuladas. 

Indivíduo ΣMismatches Fitness Probabilidade Probabilidade Acumulada 

1 1,936372 0,340556 0,238866 0,238866 
2 2,297148 0,303292 0,212729 0,451596 
3 1,788246 0,358648 0,251556 0,703152 
4 1,362826 0,423222 0,296848 1 

Fitness Total 1,425719 

 Para selecionar os indivíduos gira-se a roleta por um número de vezes igual ao tamanho da 

população, o que equivale a gerar quatro números randômicos no intervalo [0,1], de forma que o 

indivíduo i para ser selecionado deva possuir uma probabilidade acumulada maior que o número 

randômico. O número randômico deve ser também maior que a probabilidade acumulada do 

indivíduo i - 1. Conseqüentemente, se os números randômicos forem iguais a 0,65, 0,60, 0,85 e 0,2, 

serão selecionados o indivíduo três, novamente o indivíduo três, o indivíduo quatro e o indivíduo 

um, e a nova população será formada pelos seguintes cromossomos apresentados na figura 19. 

Cromossomo 1: 
 

0,5 0,5 1,05 1,05 1,07 0,99 0,95 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 2: 
 

0,5 0,5 1,05 1,05 1,07 0,99 0,95 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 3: 
 

0,5 0,8 1,05 1,05 1,07 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Cromossomo 4: 
 

0,5 0,6 1,05 1,05 1,07 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Figura 19. Exemplo de população após aplicar o método da roleta. 
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Determinada a nova população, são analisadas as duas barras que apresentarem os maiores 

mismatches em cada indivíduo com o intuito de encontrar as barras PV mais próximas, de forma 

que estas barras terão maiores probabilidades de crossover. A tabela 6 mostra a relação entre as 

conexões do sistema elétrico e as probabilidades de crossover atribuídas aos genes de cada 

cromossomo da população. 

Tabela 6. Conexões do sistema elétrico e as probabilidades máximas e mínimas de crossover. 

Barra x Tamanho do Caminho PC Média de PC 
Indivíduo 

Barra com Maiores 
Mismatches Conexão 

Direta 
Conexão Através 

de 1 Barra 
Máxima Mínima Máxima Mínima 

6 2 e 3 – 0,95 0,9 1 
4 2 3 0,95 0,9 

0,95 0,9 

6 2 e 3 – 0,95 0,9 
2 

4 2 3 0,95 0,9 
0,95 0,9 

5 2 e 3 – 0,95 0,9 
3 

6 2 e 3 – 0,95 0,9 
0,95 0,9 

5 2 e 3 – 0,95 0,9 
4 

6 2 e 3 – 0,95 0,9 
0,95 0,9 

 Com os valores de probabilidades de crossover, os próximos passos consistem na aplicação 

dos operadores genéticos crossover e mutação. No algoritmo genético desenvolvido é gerado um 

número randômico entre 0 e 1. Caso o número randômico seja menor que a probabilidade estipulada 

para o operador genético correspondente, então este operador é aplicado.  

Na operação de crossover primeiramente uma posição do cromossomo é escolhida 

aleatoriamente, de forma que o crossover ocorre sempre entre genes de mesma posição sendo então 

impossível cruzar um gene de magnitude de tensão com um gene de potência ativa de geração, por 

exemplo. Supondo que seja realizado um crossover entre o cromossomo 3 e 4 no gene de posição 2, 

que a geração atual seja a 100000ª, e que o número randômico r seja 0,8, o crossover seria realizado 

da maneira a seguir. Observa-se no procedimento a seguir que os genes dos cromossomos jamais 

poderão possuir um valor fora do limite especificado de magnitude de tensão e de potência ativa de 

geração.  
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Já na mutação de maneira análoga, uma posição de gene é selecionada aleatoriamente, e 

como na mutação é impossível que seja gerado um indivíduo que esteja fora do limite permitido 

para a grandeza elétrica correspondente ao gene selecionado para sofrer a mutação. Supondo que a 

posição do gene escolhido seja a sexta, que a geração atual ainda seja a 150.000ª, que o valor de r 

seja 0,8, e que a variável τ aleatória seja 1, o procedimento da mutação se daria como a seguir. 
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O algoritmo genético de ajuste de tensão possui procedimento quase idêntico ao do 

algoritmo genético, exceto por não haver um procedimento de ajuste de probabilidades máxima e 

mínima de crossover, já que estas são definidas desde o início para os valores de 0,9 e 0,95. Não 

havendo também a aplicação da teoria de grafos para a definição da matriz MC. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das idéias e soluções de outros autores, foram introduzidos neste capítulo 

aprimoramentos, principalmente, no crossover e na mutação escolhidos para o algoritmo genético 
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desenvolvido, tais aprimoramentos foram importantes na obtenção dos resultados que são 

analisados no capítulo 5. 
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5  RESULTADOS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são realizados testes com o algoritmo de Newton-Raphson e com os 

algoritmos genéticos implementados. É objetivo ainda deste capítulo apresentar situações com 

aumento do carregamento do sistema, além de casos com diferentes condições iniciais, para os 

quais o algoritmo de Newton-Raphson não converge e o algoritmo genético apresenta uma solução 

factível.  

Os testes foram feitos inicialmente, realizando uma comparação entre os resultados do 

algoritmo de Newton-Raphson e o algoritmo genético de ajuste de tensão, utilizando-se o caso teste 

de 5 barras, uma vez que se conseguiu alcançar uma solução de convergência somente com a 

aplicação do primeiro algoritmo genético, comprovando os resultados. Também foram apresentadas 

tabelas de custo computacional e melhores resultados de aptidão alcançados para todos os casos 

teste e ambos os algoritmos genéticos desenvolvidos. Por fim, mudanças tanto nas condições 

iniciais de tensão quanto nas cargas dos casos teste utilizados foram realizadas para tentar encontrar 

uma solução com os algoritmos desenvolvidos, onde é alcançada a convergência de fluxo de 

potência. 

5.2 CUSTO COMPUTACIONAL DOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

Os custos computacionais relacionados na tabela 7 foram coletados utilizando Windows 7 e 

Matlab 7.8, em um computador com processar Dual Core 1.6GHz e chip de memória RAM de 2GB. 

Tabela 7. Custo computacional dos casos teste utilizados usando ambos os algoritmos genéticos. 

Algoritmo Genético para Solução Numérica Algoritmo Genético para Redespacho de Potência 
Ativa 

Quantidade  
de Barras Tempo (minutos) Quantidade de Gerações Tempo (minutos) Quantidade de Gerações 

5 1 10.000 1 10.000 
14 12,5 100.000 35 300.000 
30 26 100.000 78 300.000 

Embora o tempo total para atingir o número de gerações máximo, em particular para o 

algoritmo genético para o redespacho de potência, seja alto, é importante notar que na maior parte 

dos testes realizados, não foi necessário atingir esse número. Além do que, mesmo que o número de 
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gerações máximo seja atingido, é importante observar que para o planejamento de sistemas de 

energia, 1 hora e 18 minutos é um tempo bastante razoável. 

5.3 CASO TESTE DE CINCO BARRAS 

Para o sistema teste de cinco barras, descrito em Stagg e El-Abiad (1979), os dados de linhas 

e barras são apresentados pela tabela 8 contendo as impedâncias e cargas das linhas utilizadas na 

construção da matriz impedância e pela tabela 9 contendo valores de tensão e potência utilizadas no 

balanço das potências demandadas e geradas. O diagrama unifilar deste sistema já foi apresentado 

na Figura 17. 

Tabela 8. Impedâncias e cargas da linha do caso teste. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 
1-2 0,02 + j0,06 0,0 + j0,03 
1-3 0,08 + j0,24 0,0 + j0,025 
2-3 0,06 + j0,18 0,0 + j0,020 
2-4 0,06 + j0,18 0,0 + j0,020 
2-5 0,04 + j0,12 0,0 + j0,015 
3-4 0,01 + j0,03 0,0 + j0,010 
4-5 0,08 + j0,24 0,0 + j0,025 

 

Tabela 9. Geração e cargas previstas, e tensões supostas para as barras do caso teste. 

Geração Carga Código do Barramento p Tensão suposta para o 
barramento MW MVAr MW MVAr 

1 1,06 + j0,0 0 0 0      0 
2 1,0 + j0,0 40 30 20 10 
3 1,0 + j0,0 0 0 45 15 
4 1,0 + j0,0 0 0 40 5 
5 1,0 + j0,0 0 0 60 10 

5.3.1  ALGORITMO DE NEWTON-RAPHSON 

Nesta seção são apresentados resultados do algoritmo de Newton-Raphson desenvolvido em 

Matlab, aplicando um sistema teste baseado no livro Stagg e El-Abiad (1979). 

 Para o sistema teste de 5 barras apresentado, de Stagg e El-Abiad (1979), ao aplicar-se o 

algoritmo de Newton implementado, para a mesma tolerância de 10-2 aplicada ao sistema no livro, a 

convergência ocorre na terceira iteração, com valores ideais de magnitude de tensão, ou seja, dentro 

da faixa permitida. Conforme pode ser visto nas tabelas 10 a 12 que mostram as principais etapas do 

algoritmo de Newton relativas às tensões e as potências do sistema de rede elétrica. 
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Tabela 10. Mudanças nas tensões de barra, de acordo com a solução pelo método de Newton-
Raphson, utilizando-se YBUS. 

Variações nas Tensões das Barras Etapa de 
Iteração k Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

1 0,0 + j0,0 0,0 + j0,0 0,0 + j0,0 0,0 + j0,0 
2 0,05505 - j0,05084 0,03176-j0,09123 0,03136-j0,09747 0,02652-j0,11284 

3 -0,00876 - j0,00044  -0,01133 - j0,00201 -0,01206 + j0,00239 -0,01424 + 0,003375 

 

Tabela 11. Tensões das barras, de acordo com a solução pelo método de Newton-Raphson, 
utilizando-se YBUS. 

Tensões das Barras Etapa de 
Iteração 

k Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

1 1,0 + j0,0 1,0 + j0,0 1,0 + j0,0 1,0 + j0,0 
2 1,05505 - j0,05084 1,03176 - j0,09123 1,031316 - j0,09747 1,02652 - j0,11284 
3 1,04629 - j0,05128 1,02043 - j0,08922 1,01930 - j0,09508 1,01228 - j0,10909 

    

Tabela 12. Mudanças nas potências das barras, de acordo com a solução pelo método de Newton-
Raphson, utilizando-se YBUS. 

Mudanças nas Potências das Barras Etapa de 
Iteração 

k Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

1 0,5 - j1,185 -0,375 - j0,13 -0,4 –j0,005 -0,6 - j0,06 
2 -0,09342 + j0,03857 -0,00103 + j0,03586 0,01171 + j0,03867 0,02244 + j0,06563 
3 -0,00073 + j0,0037 -0,00010 +j0,00037 0,00003 + j0,00044 0,00006 + j0.00094 

5.3.2  Solução do Algoritmo Genético 
 

 Para o caso de cinco barras sem alterações de carga, o algoritmo genético converge com um 

fitness de 99,960715%. Importante observar, que os valores encontrados das magnitudes das 

tensões estão dentro da faixa de 0,95 p.u. e 1,05 p.u., que são os limites de segurança adotados no 

caso teste. Os valores de V e θ conseguidos pelo algoritmo genéticos são representados 

graficamente através da tabela 13 e dos gráficos das figuras 20 a 25. O gráfico apresentado na figura 

25 mostra que da geração 0 até a geração 6.000 houve um processo de busca por uma melhor 

aptidão para os indivíduos, uma vez que encontrada uma melhor aptidão o processo de ajuste da 

solução é iniciado até encontrar uma solução de quase 100% de fitness. De forma equivalente, os 

gráficos de magnitude e ângulo de tensão passam por um processo de busca por seus valores ideais, 

uma vez que estes valores aproximados dos valores ideais, os ajustes dessas grandezas são 

modificados em casas decimais menos significativas, como a terceira e a quarta casa decimal. 
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Tabela 13. Solução fornecida pelo algoritmo genético para o caso de cinco barras. 

Parâmetro Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 
V (p.u.) 1,0001 0,9915 0,9815 0,9816 0,9777 
θ (rad) 0,3317 0,2784 0,2335 0,2275 0,2117 

 

 

Figura 20. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 1. 

 

Figura 21. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 2. 
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Figura 22. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 3. 

 

 

Figura 23. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 4. 

 

Figura 24. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 5. 
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Figura 25. Evolução do fitness no decorrer das gerações. 

5.3.3  Comparação de Resultados do AG X Algoritmo de Newton-Raphson 

 Para o caso de 5 barras, substituindo o valor original da magnitude e do ângulo da tensão de 

geração da barra de folga pela melhor tensão obtida pelo algoritmo genético, o algoritmo de 

Newton-Raphson chega a valores finais de magnitudes e ângulos de tensão próximos aos valores 

alcançados pelo algoritmo, com erros máximos obtidos de 1,14% para as magnitudes de tensão e 

menos de 0,4% para os ângulos das tensões.  

Tabela 14. Magnitudes das tensões (p.u.) alcançadas com a aplicação de Newton-Raphson. 

Magnitude de Tensão (p.u.) Iteração 
Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

1 1,0001 1,092227008 1,066475415 1,066682298 1,063317335 
2 1,0001 1,0106981 0,99598264 0,9969498751 0,9949306454 
3 1,0001 0,9760282418 0,96723677 0,9678120905 0,9646723385 
4 1,0001 0,9906109181 0,9798911278 0,9803339054 0,9770723401 
5 1,0001 1,007517297 0,9939189043 0,9947066547 0,9925346431 
6 1,0001 1,007514297 0,9938553661 0,9947383709 0,9928107126 
7 1,0001 1,002956141 0,9901239559 0,9908918213 0,9886069885 
8 1,0001 1,001606288 0,9890268792 0,9897295122 0,9872576937 
9 1,0001 1,002531778 0,9897714949 0,9904973976 0,9880968019 

10 1,0001 1,003188426 0,9903010194 0,9910551305 0,9887354548 
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11 1,0001 1,003111103 0,9902421723 0,9909963602 0,9886762397 
12 1,0001 1,002901698 0,9900754667 0,9908208339 0,9884757337 
13 1,0001 1,002863678 0,9900440214 0,9907869405 0,9884350711 
14 1,0001 1,002912669 0,9900823389 0,9908272639 0,988480994 

 

Tabela 15. Ângulos das tensões alcançadas com a aplicação de Newton-Raphson. 

Ângulo de Tensão (rad) Iteração 
Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

1 0,3317 0,3063935086 0,26356148 0,2577756976 0,2436524946 
2 0,3317 0,3304820791 0,2779879159 0,2721306604 0,2572128475 
3 0,3317 0,2924921327 0,2439404325 0,2381352278 0,2228850144 
4 0,3317 0,2659059298 0,2231079529 0,2169727632 0,2007237386 
5 0,3317 0,2709006249 0,2281537896 0,2220142014 0,2058748958 
6 0,3317 0,2798152465 0,2353210553 0,2293877874 0,2138770005 
7 0,3317 0,2808620037 0,2359155231 0,2300371911 0,2146621745 
8 0,3317 0,2786510442 0,2340947472 0,2281528844 0,2125847341 
9 0,3317 0,2776924051 0,2333830552 0,2274026203 0,2117291136 

10 0,3317 0,2780550943 0,2336968693 0,2277272907 0,2120881196 
11 0,3317 0,27843256 0,2339882115 0,2280342599 0,2124383152 
12 0,3317 0,2784371164 0,2339832384 0,2280302311 0,2124357668 
13 0,3317 0,2783305353 0,2338991725 0,2279415768 0,2123343459 
14 0,3317 0,2782986642 0,233876369 0,2279171958 0,2123059356 

 

A tabela 16 resume os resultados encontrados nas tabelas 14 a 15 para facilitar a comparação 

entre os resultados obtidos com a utilização do algoritmo genético e do algoritmo de Newton-

Raphson. 

Tabela 16. Tabela comparativa entre o algoritmo de Newton-Raphson e o algoritmo genético. 

Algoritmo Parâmetro Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 
V(p.u.) 1,0001 0,9915 0,9815 0,9816 0,9777 Algoritmo 

Genético θ (rad) 0,3317 0,2784 0,2335 0,2275 0,2117 
V(p.u.) 1,0001 1,002 0,9900 0,99082 0,9884 Newton-Raphson 

θ (rad) 0,3317 0,2782 0,2338 0,2279 0,2123 

 A diferença em relação aos valores obtidos como solução pelo algoritmo genético deve-se à 

tolerância de 10-3 empregada para o algoritmo de Newton-Raphson, do fitness encontrado ser menor 

que 100%, e ao fato das magnitudes das tensões não terem a mesma sensibilidade dos ângulos 

destas mesmas tensões. Com esse resultado comprova-se a solução matemática do algoritmo 

genético desenvolvido.  
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5.3.4  Inserindo Perturbações no Sistema de 5 Barras 

Há situações onde o algoritmo de Newton-Raphson diverge quando o sistema teste apresenta 

determinados valores para as magnitudes das tensões das barras de geração, ou determinados 

valores de potências ativas demandadas. Nesta seção, são apresentados exemplos de cada um desses 

tipos de perturbação para a realização da comprovação da eficácia do algoritmo genético 

desenvolvido. 

5.3.4.1 Aumento de Carga 

Ao alterar o valor da potência ativa demandada da barra 5 para 250MW o algoritmo de 

Newton-Raphson diverge, o algoritmo genético, contudo apresenta valores satisfatórios, 

conservando valores de limites de tensão em cada uma das barras, isso está apresentado na tabela 17 

e pelos gráficos 26 a 30. Parte disso se deve ao fato, da utilização de mudança de valores de tensão 

para a barra de folga. Nos gráficos das figuras 26 a 30, o processo de busca pelos melhores valores 

de magnitudes e ângulos de tensões apresenta grandes oscilações inicialmente, e ao final da curva 

apresentada oscilações quase imperceptíveis graficamente se repetem para o caso de aumento de 

carga.  

Tabela 17. Magnitudes e ângulos das tensões alcançadas com a aplicação do algoritmo genético. 

Parâmetro Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 
V (p.u.) 1,0241 1,0072 1,0002 0,9980 0,9672 
θ (rad) 0,5760 0,4032 0,3502 0,3307 0,1705 

 

Figura 26. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 1. 
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Figura 27. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 2. 

 

Figura 28. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 3. 
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Figura 29. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 4. 

 

 

Figura 30. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 5. 

5.3.4.2 Modificando a Tensão 

 Alterando o valor da magnitude da tensão das barras de carga 3 e 5 para 1,4 p.u. o algoritmo 

de Newton-Raphson diverge. Para o algoritmo genético desenvolvido com os mesmos valores de 

tensão, com um fitness de 99,997783% sem ajuda do algoritmo de Newton-Raphson, o AG 

converge. Para melhor ilustrar o processo de solução do algoritmo genético são apresentados os 

valores de tensão do melhor indivíduo gerado, bem como os gráficos dos valores das magnitudes e 

ângulos de tensão na evolução do processo de execução, os quais conforme pode ser observado, nas 
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figuras 31 a 33, apresentam comportamento similar aos processos de busca por melhores valores de 

magnitudes e ângulos de tensão nos casos normal e de aumento de carga.  

Tabela 18. Magnitudes e ângulos das tensões alcançadas com a aplicação do algoritmo genético. 

Parâmetro Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 
V 1,0159 1,0056 0,9972 0,9973 0,9933 
θ 1,0029 0,9920 0,9899 0,9903 0,9870 

 

Figura 31. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 1. 

 

Figura 32. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 2. 
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Figura 33. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 3. 

 

 

 

 

Figura 34. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 4. 
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Figura 35. Evolução das magnitudes e ângulos das tensões na barra 5. 

5.4 SISTEMA TESTE DE QUATORZE BARRAS 

Por meio da utilização do algoritmo genético foram obtidos como resultados os valores de 

fitness, apresentados na tabela 19, no decorrer das gerações. Para maior referência também são 

apresentados nas tabelas 20 e 21 os valores dos ângulos e das magnitudes das tensões do melhor 

indivíduo no decorrer das gerações. Conforme pode ser observado, embora a solução não tenha sido 

ótima, chegou-se a um valor de fitness razoável somente com a aplicação do algoritmo genético.  

Tabela 19. Fitness conseguidos pelo algoritmo genético em cada geração. 

Geração Fitness (%)  
10.000 32.302014 
20.000 36.364231 
30.000 36.364231 
40.000 42.933618% 
50.000 53.126546% 
60.000 64.667813% 
70.000 71.766105% 
80.000 73.129578% 
90.000 73.251580% 

100.000 73.251580% 
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Tabela 20. Magnitudes de tensão do melhor indivíduo de cada geração. 

Magnitude de Tensão (p.u.) por Geração 
Gerações Barras 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 
1 0,9931 0,9944 0.9944 0,9999 1,0103 1,0139 1,0134 1,0145 1,0146 1,0146 
2 1,0003 0,9984 0.9984 1,0144 1,0087 1,0166 1,0189 1,0194 1,0194 1,0194 
3 0,9947 0,9786 0.9786 1,0123 1,0113 1,0216 1,0252 1,0249 1,0250 1,0250 
4 0,9958 0,9959 0.9959 1,0142 1,0094 1,0131 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 
5 0,9977 0,9975 0.9975 1,0155 1,0103 1,0132 1,0138 1,0139 1,0140 1,0140 
6 0,9940 0,9891 0.9891 1,0044 1,0079 1,0028 1,0010 1,0006 1,0006 1,0006 
7 0,9921 0,9962 0.9962 0,9912 0,9920 0,9994 1,0020 1,0019 1,0019 1,0019 
8 0,9968 0,9970 0.9970 0,9850 0,9832 0,9972 1,0019 1,0015 1,0016 1,0016 
9 0,9869 0,9950 0.9950 0,9868 0,9927 0,9939 0,9959 0,9957 0,9957 0,9957 

10 0,9883 1,0042 1.0042 0,9878 0,9908 0,9921 0,9944 0,9949 0,9950 0,9950 
11 0,9989 1,0074 1.0074 0,9940 0,9979 0,9980 0,9979 0,9972 0,9970 0,9970 
12 1,0132 0,9935 0.9935 1,0030 1,0091 0,9988 0,9944 0,9947 0,9947 0,9947 
13 0,9967 0,9910 0.9910 1,0080 1,0032 0,9954 0,9922 0,9913 0,9914 0,9914 
14 1,0041 0,9992 0.9992 0,9861 1,0037 0,9887 0,9928 0,9926 0,9927 0,9927 

 

Tabela 21. Ângulos de tensão do melhor indivíduo de cada geração. 

Ângulo de Tensão (rad) por Geração 
Gerações Barras 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 
1 0,0818 0,1657 0,1657 0,4625 0,4791 0,4900 0,4944 0,4951 0,4952 0,4952 
2 0,0566 0,1169 0,1169 0,4111 0,4146 0,4189 0,4187 0,4186 0,4186 0,4186 
3 0,0100 0,0084 0,0084 0,2977 0,2940 0,2939 0,2896 0,2889 0,2888 0,2888 
4 0,0200 0,0718 0,0718 0,3606 0,3496 0,3430 0,3365 0,3354 0,3353 0,3353 
5 0,0328 0,0903 0,0903 0,3811 0,3689 0,3651 0,3605 0,3597 0,3596 0,3596 
6 0,0394 0,1104 0,1104 0,3620 0,3094 0,2890 0,2795 0,2779 0,2780 0,2780 
7 0,0302 0,0942 0,0942 0,3653 0,3422 0,3099 0,2923 0,2895 0,2892 0,2892 
8 0,0559 0,1092 0,1092 0,3903 0,3641 0,3247 0,2934 0,2910 0,2902 0,2902 
9 0,0161 0,0884 0,0884 0,3439 0,3105 0,2805 0,2676 0,2644 0,2644 0,2644 

10 0,0118 0,0922 0,0922 0,3413 0,3131 0,2795 0,2631 0,2598 0,2605 0,2605 
11 0,0168 0,1203 0,1203 0,3529 0,3137 0,2906 0,2686 0,2652 0,2656 0,2656 
12 0,0715 0,1228 0,1228 0,3549 0,2892 0,2757 0,2692 0,2678 0,2678 0,2678 
13 0,0534 0,1219 0,1219 0,3602 0,2891 0,2704 0,2664 0,2660 0,2660 0,2660 
14 0,0661 0,1509 0,1509 0,3392 0,2805 0,2592 0,2711 0,2685 0,2682 0,2682 

 

Através da tabela 15 pode-se observar que as maiores melhorias de fitness ocorrem até a 

geração 80.000, isso é explicado pelas menores mudanças nos valores de magnitudes e ângulos de 

tensão após essa geração. Essas menores mudanças de valores dos parâmetros de tensão são 

conseqüência das equações de mutação e crossover que ajustam seus valores de maneira sutil ao se 

aproximar da geração final. 
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5.4.1  Inserindo Perturbações 
 

 A estrutura desta seção é similar a da seção 5.3.1, havendo apenas uma diferença na 

aplicação do algoritmo de Newton-Raphson na convergência das soluções para o caso teste de 

quatorze barras. 

5.4.1.1 Aumento de Carga 

Adicionando às barras 7 e 8 cargas de 40MW e 45MW, respectivamente, o algoritmo de 

Newton-Raphson diverge. Contudo ao ser aplicado o algoritmo genético em conjunto com o 

Newton-Raphson, este consegue a convergência. Para maior referência os dados obtidos para o 

melhor indivíduo do algoritmo genético de ajuste de tensão, bem como os resultados do algoritmo 

de Newton-Raphson são apresentados na tabela 22. 

Tabela 22.  Resultados obtidos para o melhor indivíduo do algoritmo genético de ajuste de tensão, e 
solução encontrada pelo algoritmo de Newton-Raphson. 

Dados de tensão do melhor indivíduo para o AG de ajuste de 
tensão (entrada do algoritmo de NR) 

Dados de tensão da solução encontrada 
pelo algoritmo de NR Barra 

V (p.u.) θ (rad) V (p.u.) θ (rad) 
1 0,9898 0,1000 0,9898 0,1000 
2 0,9951 0,0659 0,9522 0,0926 
3 0,9952 0,0063 0,9243 -0,0573 
4 0,9920 0,0215 0,8750 -0,0667 
5 0,9941 0,0352 0,8929 -0,0391 
6 0,9827 0,0262 0,8412 -0,2070 
7 0,9901 0,0213 0,7887 -0,2604 
8 0,9918 0,0846 0,7724 -0,3557 
9 0,9784 0,0263 0,7701 -0,2524 

10 0,9835 0,0238 0,7710 -0,2477 
11 0,9838 0,0320 0,8001 -0,2291 
12 0,9894 0,0273 0,8148 -0,2243 
13 0,9820 0,0315 0,8039 -0,2259 
14 0,9715 0,0307 0,7551 -0,2559 

 

Conforme pode ser observado os valores de magnitudes de tensão encontrados pelo 

algoritmo genético de ajuste de tensão permaneceram na faixa de restrição, sendo que após a 

aplicação do algoritmo de Newton-Raphson esses valores convergiram, contudo os valores recaíram 

para fora da faixa permitida devido o último algoritmo não possibilitar o controle dessas variáveis. 

O único valor de magnitude de tensão a permanecer dentro da faixa foi o referente à barra de folga, 
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uma vez que esse valor não entra nos cálculos do algoritmo de NR diferente do algoritmo de ajuste 

de tensão, onde é permitida uma maior flexibilidade na manipulação dos valores. 

5.4.1.2 Mudança de Tensão 

Ao substituir o valor da barra de geração 2 e 3 para 1,1 p.u. e da barra de carga 1 para 1 p.u. 

o algoritmo de Newton-Raphson diverge, assim o algoritmo genético pode então ser aplicado como 

parte da solução e tentar novamente a convergência. Aplicando o algoritmo genético ao caso teste 

de quatorze barras consegue-se um acréscimo de fitness e, ao aplicar os valores do melhor indivíduo 

gerado o algoritmo de Newton-Raphson converge na 12ª iteração. Os dados de magnitudes e 

ângulos de tensão do algoritmo genético de ajuste de tensão, bem como a solução do algoritmo de 

Newton-Raphson encontrada para estes valores são apresentados na tabela 23. 

Tabela 23.  Resultados obtidos para o melhor indivíduo do algoritmo genético de ajuste de tensão, e 
solução encontrada pelo algoritmo de Newton-Raphson. 

Dados de tensão do melhor indivíduo para o AG de ajuste de 
tensão (entrada do algoritmo de NR) 

Dados de tensão da solução encontrada 
pelo algoritmo de NR Barra 

V (p.u.) θ (rad) V (p.u.) θ (rad) 
1 0,9958 0,0206 0,9958 0,0206 
2 1,0130 0,0198 0,9980 0,0450 
3 1,0086 0,0169 0,9916 -0,0728 
4 1,0043 0,0095 0,9660 -0,0639 
5 1,0054 0,0167 0,9703 -0,0492 
6 0,9882 0,0331 0,9479 -0,1578 
7 0,9901 0,0066 0,9462 -0,1260 
8 0,9877 0,0739 0,9680 -0,1289 
9 0,9840 0,0026 0,9221 -0,1568 

10 0,9857 0,0086 0,9175 -0,1613 
11 0,9934 0,0407 0,9284 -0,1614 
12 0,9835 0,0287 0,9278 -0,1715 
13 0,9881 0,0309 0,9219 -0,1711 
14 0,9991 0,0238 0,8984 -0,1794 

Conforme pode ser observado, novamente, os valores encontrados pelo algoritmo genético 

de ajuste de tensão permaneceram na faixa de restrição para os valores de magnitudes de tensão 

encontrados, e após a aplicação do algoritmo de Newton-Raphson esses valores convergiram para 

valores fora da faixa, embora tenham permanecido em sua maioria dentro da faixa crítica. Uma 

possível explicação para essa melhoria de resultados apresentada é a melhor qualidade da solução 

inicial apresentada pelo algoritmo de ajuste de tensão. 
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5.5 CASO TESTE DE TRINTA BARRAS 

Com a utilização do algoritmo genético foram obtidos resultados, cujos valores de fitness no 

decorrer das gerações são apresentados na tabela 24. Para maior referência também são 

apresentados nas tabelas 25 e 26 os valores dos ângulos e das magnitudes das tensões no decorrer 

das gerações do melhor indivíduo.  

Tabela 24. Fitness conseguidos pelo algoritmo genético em cada geração. 

Geração Fitness (%)  
10.000 27,837874% 
20.000 27,837874% 
30.000 29,259269% 
40.000 33,549217% 
50.000 33,800522% 
60.000 39,845265% 
70.000 44,381875% 
80.000 46,780578% 
90.000 47,505504% 

100.000 47,568231% 

Tabela 25. Magnitudes de tensão (p.u.) do melhor indivíduo de cada geração. 

Magnitude de Tensão (p.u.) por Geração 
Gerações Barras 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 
1 1,0000 1,0000 1,0190 1,0169 0,9997 1,0035 1,0060 1,0066 1,0067 1,0067 
2 1,0000 1,0000 1,0220 1,0143 1,0052 1,0061 1,0066 1,0068 1,0068 1,0068 
3 1,0000 1,0000 1,0068 1,0029 0,9905 0,9895 0,9896 0,9895 0,9895 0,9895 
4 1,0002 1,0002 1,0033 0,9996 0,9882 0,9865 0,9861 0,9859 0,9859 0,9859 
5 1,0028 1,0028 1,0047 1,0017 0,9962 0,9948 0,9945 0,9944 0,9944 0,9944 
6 1,0000 1,0000 0,9966 0,9953 0,9844 0,9816 0,9809 0,9808 0,9808 0,9808 
7 0,9997 0,9997 0,9907 0,9895 0,9828 0,9788 0,9786 0,9782 0,9782 0,9782 
8 0,9982 0,9982 0,9851 0,9838 0,9733 0,9720 0,9706 0,9703 0,9703 0,9703 
9 1,0000 1,0000 0,9929 0,9978 0,9909 0,9933 0,9944 0,9948 0,9948 0,9948 

10 1,0001 1,0001 0,9914 0,9994 0,9923 0,9988 1,0010 1,0015 1,0014 1,0014 
11 0,9999 0,9999 0,9925 0,9972 0,9932 0,9942 0,9945 0,9950 0,9950 0,9950 
12 0,9993 0,9993 0,9974 0,9791 1,0022 0,9973 0,9973 0,9961 0,9960 0,9960 
13 1,0032 1,0032 1,0035 0,9780 1,0024 1,0055 1,0019 1,0026 1,0025 1,0025 
14 1,0000 1,0000 1,0022 0,9853 1,0018 0,9923 0,9955 0,9953 0,9952 0,9952 
15 1,0000 1,0000 0,9983 0,9788 0,9966 0,9921 0,9919 0,9901 0,9898 0,9897 
16 1,0001 1,0001 0,9886 0,9812 0,9942 0,9946 0,9963 0,9975 0,9978 0,9978 
17 1,0000 1,0000 0,9859 0,9884 0,9885 0,9973 1,0013 1,0026 1,0026 1,0026 
18 1,0000 1,0000 1,0000 0,9871 0,9925 0,9898 0,9860 0,9853 0,9852 0,9852 
19 0,9996 0,9996 0,9943 0,9853 0,9928 0,9872 0,9853 0,9857 0,9859 0,9859 
20 1,0031 1,0031 0,9918 0,9883 0,9942 0,9900 0,9903 0,9909 0,9910 0,9910 
21 1,0003 1,0003 0,9926 1,0048 0,9816 0,9944 1,0004 1,0009 1,0009 1,0009 
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22 1,0000 1,0000 0,9971 1,0060 0,9827 0,9963 1,0036 1,0043 1,0043 1,0043 
23 1,0005 1,0005 1,0000 0,9812 1,0003 0,9906 0,9879 0,9873 0,9876 0,9876 
24 0,9948 0,9948 0,9955 0,9912 0,9888 0,9895 0,9896 0,9902 0,9904 0,9904 
25 0,9998 0,9998 1,0115 1,0095 0,9986 1,0041 1,0029 1,0029 1,0030 1,0030 
26 0,9886 0,9886 1,0253 1,0137 0,9970 1,0012 1,0018 1,0012 1,0010 1,0010 
27 0,9997 0,9997 1,0156 1,0079 1,0020 1,0131 1,0116 1,0118 1,0120 1,0120 
28 1,0003 1,0003 1,0001 1,0000 0,9845 0,9834 0,9819 0,9817 0,9817 0,9817 
29 1,0000 1,0000 1,0110 1,0058 1,0097 1,0157 1,0140 1,0136 1,0135 1,0135 
30 0,9954 0,9954 1,0021 0,9901 0,9989 1,0091 1,0069 1,0076 1,0075 1,0075 

 

Tabela 26. Ângulos de tensão (rad) do melhor indivíduo de cada geração. 

Ângulos de Tensão por Geração (rad) 
Gerações Barras 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 
1 0 0 0,0425 0,0228 0,2511 0,2397 0,2349 0,2329 0,2326 0,2326 
2 0,0127 0,0127 0,0394 0,0323 0,1987 0,1929 0,1903 0,1895 0,1895 0,1895 
3 0 0 0,0185 0,0229 0,1455 0,1453 0,1433 0,1430 0,1430 0,1430 
4 0,0010 0,0010 0,0214 0,0228 0,1263 0,1265 0,1252 0,1251 0,1252 0,1252 
5 0 0 0,0240 0,0173 0,1396 0,1388 0,1383 0,1389 0,1393 0,1393 
6 0,0012 0,0012 0,0206 0,0193 0,1068 0,1076 0,1077 0,1084 0,1084 0,1084 
7 0 0 0,0129 0,0113 0,1093 0,1074 0,1094 0,1098 0,1101 0,1101 
8 0 0 0,0176 0,0127 0,0940 0,0954 0,0969 0,0978 0,0980 0,0980 
9 0 0 0,0161 0,0202 0,0434 0,0469 0,0498 0,0519 0,0530 0,0531 

10 0 0 0,0119 0,0164 0,0175 0,0182 0,0204 0,0229 0,0245 0,0246 
11 0,0001 0,0001 0,0176 0,0214 0,0421 0,0459 0,0486 0,0516 0,0530 0,0531 
12 0,0034 0,0034 0,0368 0,0335 0,0491 0,0497 0,0446 0,0433 0,0432 0,0433 
13 0 0 0,0561 0,0420 0,0492 0,0565 0,0479 0,0446 0,0443 0,0443 
14 0,0018 0,0018 0,0472 0,0511 0,0408 0,0383 0,0372 0,0363 0,0362 0,0362 
15 0 0 0,0500 0,0390 0,0382 0,0353 0,0281 0,0267 0,0266 0,0266 
16 0,0065 0,0065 0,0233 0,0223 0,0329 0,0290 0,0266 0,0264 0,0270 0,0271 
17 0 0 0,0110 0,0125 0,0173 0,0149 0,0154 0,0172 0,0186 0,0187 
18 0,0021 0,0021 0,0698 0,0481 0,0156 0,0129 0,0112 0,0107 0,0106 0,0106 
19 0 0 0,0612 0,0357 0,0048 0,0053 0,0044 0,0046 0,0049 0,0050 
20 0,0046 0,0046 0,0504 0,0316 0,0063 0,0072 0,0066 0,0073 0,0079 0,0080 
21 0 0 0,0039 0,0173 0,0056 0,0063 0,0078 0,0116 0,0139 0,0141 
22 0 0 0,0049 0,0185 0,0075 0,0070 0,0074 0,0112 0,0134 0,0136 
23 0 0 0,0529 0,0378 0,0492 0,0248 0,0213 0,0205 0,0207 0,0207 
24 0 0 0,0389 0,0402 0,0270 0,0204 0,0193 0,0199 0,0208 0,0210 
25 0 0 0,0901 0,0927 0,0626 0,0597 0,0537 0,0517 0,0518 0,0518 
26 0 0 0,1249 0,0899 0,0810 0,0755 0,0731 0,0698 0,0694 0,0694 
27 0,0010 0,0010 0,1050 0,1095 0,0679 0,0766 0,0652 0,0625 0,0623 0,0623 
28 0 0 0,0280 0,0259 0,0976 0,0996 0,0992 0,1002 0,1002 0,1003 
29 0 0 0,0927 0,1347 0,0829 0,1049 0,0872 0,0834 0,0829 0,0829 
30 0 0 0,0834 0,1093 0,0688 0,0951 0,0776 0,0757 0,0754 0,0754 
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Similarmente ao caso de quatorze barras, Através da tabela 22 pode-se observar que as 

maiores melhorias de fitness ocorrem até a geração 90.000, isso é explicado pelas menores 

mudanças nos valores de magnitudes e ângulos de tensão após essa geração.  A diferença na 

geração onde o fitness começa a se estabelecer é explicada pelo caso teste de 30 barras apresentar 

estrutura de rede elétrica com maior complexidade. 

5.5.1  Inserindo Perturbações 

Esta seção descreve os resultados encontrados para os casos onde mudança de tensão e 

aumento de carga são inseridos. 

5.5.1.1 Aumento de Carga 

 Adicionando uma carga de 5MW, 25 MW e 35MW às barras 5, 6 e 9, o algoritmo de 

Newton-Raphson diverge devido ao desbalanceamento entre carga e geração. Alimentando estes 

dados no algoritmo genético desenvolvido, ele não converge. A não convergência significa que 

apenas a correção da tensão de geração da barra de folga não foi suficiente para que o algoritmo de 

Newton-Raphson convergisse. O algoritmo genético chegou ao limite de 31,663580% de fitness, 

isso se deve ao motivo de não haver geração de potência ativa suficiente para atender a demanda. 

Os valores de tensão do melhor indivíduo são referidos na tabela 27. 

Tabela 27.  Valores de magnitudes e ângulos das tensões para o melhor indivíduo. 

Barra V (p.u.) θ (rad) 

1 1,0084 0,0162 
2 1,0098 0,0205 
3 0,9965 0,0067 
4 0,9940 0,0057 
5 0,9971 0,0038 
6 0,9890 0,0035 
7 0,9864 0,0018 
8 0,9784 0,0007 
9 0,9894 0,0080 

10 0,9910 0,0052 
11 0,9867 0,0566 
12 0,9917 0,0095 
13 0,9971 0,0148 
14 0,9943 0,0135 
15 0,9976 0,0185 
16 0,9920 0,0091 
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17 0,9923 0,0076 
18 0,9987 0,0226 
19 0,9954 0,0153 
20 0,9963 0,0135 
21 0,9900 0,0005 
22 0,9914 0,0024 
23 1,0070 0,0269 
24 0,9965 0,0188 
25 1,0082 0,0427 
26 1,0038 0,0421 
27 1,0123 0,0559 
28 0,9920 0,0073 
29 1,0130 0,0661 
30 1,0132 0,0688 

5.5.1.2 Mudança de Tensão 

Ao substituir o valor das barras de geração 2, 13, 22 e 27 para 1,15 p.u. e da barra de 

geração 23 para 1,1 p.u. o algoritmo de Newton-Raphson diverge, assim o algoritmo genético pode 

então novamente ser aplicado como parte da solução e tentar realizar convergência. Aplicando o 

algoritmo genético ao caso teste de trinta barras consegue-se um acréscimo de fitness e, ao aplicar 

os valores do melhor indivíduo gerado o algoritmo de Newton-Raphson converge na 10ª iteração. A 

solução inicial fornecida pelo algoritmo genético de ajuste de tensão, bem como a solução 

encontrada pelo algoritmo de Newton-Raphson são apresentadas na tabela 28. 

Tabela 28.  Resultados obtidos para o melhor indivíduo do algoritmo genético de ajuste de tensão, e 
solução encontrada pelo algoritmo de Newton-Raphson. 

Dados de tensão do melhor indivíduo para o AG de ajuste de 
Tensão (entrada do algoritmo de NR) 

Dados de tensão da solução encontrada 
pelo algoritmo de NR Barra 

V (p.u.) θ (rad) V (p.u.) θ (rad) 
1 0,9979 0 0,9979 0 
2 1,0028 0,0122 0,9205 0,0082 
3 0,9998 0 0,8746 0,0173 
4 0,9998 0 0,8488 0,0218 
5 1,0028 0,0025 0,8670 -0,0009 
6 1,0000 0 0,8226 0,0178 
7 0,9958 0 0,8297 -0,0003 
8 0,9918 0 0,8043 0,0104 
9 1,0004 0 0,7516 0,0157 

10 0,9997 0 0,7143 0,0146 
11 1,0013 0 0,7516 0,0157 
12 0,9972 0,0042 0,7338 0,0812 
13 1,0018 0,0195 0,7025 0,1942 
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14 1,0011 0,0019 0,7147 0,0634 
15 0,9977 0,0008 0,7115 0,0685 
16 0,9994 0,0107 0,7154 0,0448 
17 0,9984 0,0027 0,7071 0,0179 
18 1,0012 0,0031 0,6944 0,0300 
19 1,0002 0,0038 0,6894 0,0127 
20 1,0002 0,0025 0,6944 0,0117 
21 0,9984 0 0,7000 0,0246 
22 0,9986 0 0,7016 0,0314 
23 0,9982 0,0049 0,7068 0,1072 
24 0,9982 0 0,6769 0,0619 
25 1,0027 0,0012 0,6425 0,0866 
26 1,0001 0,0032 0,6159 0,0712 
27 1,0043 0,0019 0,6335 0,1104 
28 1,0002 0 0,8028 0,0313 
29 0,9988 0,0006 0,6043 0,0702 
30 0,9999 0,0069 0,5870 0,0432 

Conforme pode ser visualizado na tabela 28, a convergência do algoritmo de Newton-

Raphson ocorreu após as primeiras gerações, uma vez que muitos dos valores apresentadas como 

solução inicial pelo algoritmo de ajuste de tensão não sofreram qualquer alteração por mutação 

permanecendo com seus valores iniciais, representados pelos zeros. Além disso, embora a solução 

inicial propícia a convergência do algoritmo de Newton-Raphson tenha sido encontrada nas 

primeiras gerações do AG de ajuste de tensão, os valores encontrados na convergência da solução 

recaíram fora da faixa permitida, possivelmente pela solução inicial ainda encontrar-se longe da 

solução ideal.  

5.6 RESULTADOS ALCANÇADOS PELO ALGORITMO GENÉTICO PARA 
O REDESPACHO DE POTÊNCIA ATIVA 

O algoritmo genético para o redespacho de potência ativa apresentou melhores resultados 

para os casos teste de 14 e 30 barras, e um resultado igual para o caso teste de cinco barras. Isso se 

deve principalmente ao fato desse algoritmo genético possuir uma natureza mais flexível em relação 

ao primeiro algoritmo genético implementado, uma vez que é permitido alterar a magnitude dos 

valores de potência ativa de geração dentro da faixa permitida, estabelecida para todo caso teste. 

Nas tabelas 29 e 30 são apresentados os valores encontrados para os casos teste de 14 e 30 barras 

respectivamente, estes valores não incluem a potência ativa de geração da barra de folga, além 

disso, foi utilizado o traço para indicar que a barra não é de geração. 



 90 

Tabela 29.  Melhor indivíduo fornecido pelo algoritmo genético de redespacho de potência ativa. 

Barra Pg(p.u.) V (p.u.) θ (rad) 
1 2,324 0,9885 0,3103 
2 0,6979     0,9936 0,2401 
3 0,1924 0,9673 0,1168 
4 - 1,0113 0,1344 
5 - 0,9789 0,1637 
6 0 1,0358 0,0617 
7 - 1,0383 0,0779 
8 0 0,9910 0,0744 
9 - 1,0388 0,0472 

10 - 1,0248 0,0462 
11 - 1,0244 0,0526 
12 - 1,0258 0,0350 
13 - 0,9849 0,0598 
14 - 1,0071 0,0292 

fitness 99,24% 

Tabela 30.  Melhor indivíduo fornecido pelo algoritmo genético de redespacho de potência ativa. 

Barra Pg(p.u.) V (p.u.) θ (rad) 
1 0,4356 0,9881 0,2470 
2 0,2487 0,9706 0,2065 
3 - 0,9742 0,1694 
4 - 1,0384 0,1492 
5 - 1,0002 0,1478 
6 - 1,0388 0,1332 
7 - 0,9788 0,1371 
8 - 0,9926 0,1288 
9 - 1,0210 0,1201 

10 - 0,9730 0,1086 
11 - 0,9935 0,1168 
12 - 0,9942 0,1137 
13 0,4854 1,0103 0,1506 
14 - 0,9979 0,0927 
15 - 0,9976 0,0917 
16 - 0,9884 0,1023 
17 - 0,9667 0,1040 
18 - 1,0434 0,0527 
19 - 0,9847 0,0701 
20 - 1,0443 0,0546 
21 - 0,9974 0,1093 
22 0,0541 1,0531 0,0953 
23 0,2681 1,0948 0,0614 
24 - 1,0252 0,0991 
25 - 0,9580 0,1621 
26 - 0,9856 0,1309 
27 0,2648 0,9998 0,1813 
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28 - 0,9667 0,1463 
29 - 1,0331 0,1394 
30 - 1,0255 0,1227 

fitness 98,650994% 

Conforme pode ser observado nas tabelas 29 e 30, as soluções encontradas pelo algoritmo 

genético de redespacho de potência apresentaram convergência com fitness superior a 99% no 

primeiro caso e 98% no segundo caso, não sendo necessária a aplicação do algoritmo de Newton-

Raphson. Além disso, em 50% das vezes o algoritmo genético de redespacho de potência ativa 

conseguiu atingir um fitness superior 90% antes de atingir a 150.000ª geração. 

5.6.1  Adição de Carga ao Caso de 14 Barras 
 

Adicionando 70MW as barras 7 e 8, o algoritmo de Newton-Raphson diverge e, o algoritmo 

genético de ajuste de tensão não alcança uma melhor solução inicial para algoritmo de Newton-

Raphson, alcançando um fitness de 37,862657% para o melhor indivíduo, contudo o fitness 

encontrado pelo o algoritmo genético de redespacho de potência ativa converge com um valor de 

fitness superior a 99,999% o que é suficiente para uma convergência além disso, não foi necessária 

aumentar a geração de potência ativa da barra de folga. Os resultados de ambos os AGs são 

apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 31.  Magnitudes e ângulos de tensões alcançados pelo algoritmo genético de ajuste de tensão 
com adição de carga para o caso teste de 14 barras. 

 
Barra V (p.u.) θ (rad) 

1 0,9746 0,0890 
2 1,0051 0,0533 
3 1,0055 0,0004 
4 1,0034 0,0124 
5 1,0055 0,0274 
6 1,0266 0,0384 
7 1,0050 0,0067 
8 1,0353 0,0066 
9 0,9861 0,0041 

10 0,9861 0,0093 
11 1,0034 0,0253 
12 1,0227 0,0529 
13 1,0240 0,0614 
14 0,9958 0,0357 

Fitness 37,862657% 
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Tabela 32.  Potências ativas geradas, magnitudes e ângulos de tensões alcançados pelo algoritmo 
genético de redespacho de potência ativa com adição de carga para o caso teste de 14 barras. 

 
Barra Pg(p.u.) V (p.u.) θ (rad) 

1 2,324 0,9973 0,6143 
2 0,6210 0,9911 0,5316 
3 0,3435 0,9976 0,4165 
4 - 1,0124 0,4149 
5 - 0,9657 0,4427 
6 0,4097 1,0070 0,3650 
7 - 1,0302 0,2650 
8 0,5457 0,9931 0,2291 
9 - 0,9575 0,2562 

10 - 1,0316 0,2593 
11 - 1,0002 0,3092 
12 - 0,9945 0,3443 
13 - 1,0277 0,3195 
14 - 1,0201 0,2530 

fitness 99,999659% 

5.6.2  Adição de Carga ao Caso de 9 Barras 

O caso de 9 barras não possui convergência ao aplicar o algoritmo de Newton-Raphson, e, o 

algoritmo genético de ajuste de tensão não alcança uma melhor solução inicial para algoritmo de 

Newton-Raphson, alcançando um fitness de aproximadamente 35% para o melhor indivíduo, 

contudo o fitness encontrado pelo o algoritmo genético de redespacho de potência ativa converge 

com um valor de fitness superior a 99,909% o que é suficiente para uma convergência além disso, 

não foi necessário aumentar a geração de potência ativa da barra de folga. Os resultados de ambos 

os AGs são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 33.  Magnitudes e ângulos de tensões alcançados pelo algoritmo genético de ajuste de tensão 
sem adição de carga para o caso teste de 9 barras. 

Barra V (p.u.) θ (rad) 
1 0,9261 0,1132 
2 0,9755 0,0791 
3 1,0980 0,1024 
4 0,9792 0,0818 
5 1,0243 0,0188 
6 1,0923 0,0557 
7 1,0472 0,0053 
8 1,0199 0,0381 
9 0,9820 0,0005 
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Fitness ~35% 
 

Tabela 34.  Potências ativas geradas, magnitudes e ângulos de tensões alcançados pelo algoritmo 
genético de redespacho de potência ativa sem adição de carga para o caso teste de 9 barras. 

 
Barra Pg(p.u.) V (p.u.) θ (rad) 

1 2,324 0,9532 0,1204 
2 0,1000 1,0149 0,5934 
3 0,1319 0,9362 0,2073 
4 - 0,9924 0,1082 
5 - 1,0298 0,0786 
6 - 0,9345 0,1987 
7 - 0,9155 0,2522 
8 - 0,9794 0,3794 
9 - 0,9935 0,1304 

Fitness 90,909091% 

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos resultados obtidos nesta seção, conseguiu-se comprovar a solução do 

algoritmo genético desenvolvido através da comparação de resultados obtidos pelo algoritmo 

genético e pelo algoritmo de Newton-Raphson para casos de pequeno porte, como o caso teste de 5 

barras apresentado neste capítulo, obtendo-se ainda bons resultados nos casos de 14 e 30 barras. 

Para o caso teste de 30 barras, não foi suficiente a aplicação do algoritmo genético 

desenvolvido, mesmo aliado ao método de Newton-Raphson. Contudo, isso se deveu ao fato das 

potências de geração não suprimirem a demanda gerada. Assim para este caso foi necessário a 

implementação de outro AG para realizar o redespacho de potência ativa. 

A aplicação da técnica de grafos foi útil para a melhoria dos resultados de fitness, para os 

casos de 14 e 30 barras. Isso se deveu principalmente ao fato do algoritmo genético de redespacho 

de potência ativa trabalhar de forma mais flexível do que o algoritmo genético para ajuste de tensão, 

uma vez que permite a troca de valores dos alelos relativos à geração de potência ativa. Além disso, 

conseguiu bons resultados para o redespacho de potência ativa para os casos de 9 e 14 barras. 
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6  CONCLUSÕES 

 O algoritmo de Newton-Raphson, apesar de ser tradicionalmente utilizado para cálculo de 

fluxo de potência, tem sua eficiência altamente dependente das condições inicias e eventualmente 

das condições de carregamento do sistema elétrico, podendo causar problemas de má convergência, 

ou mesmo divergência. 

 O problema da convergência de fluxo de potência tem sido ainda foco de pesquisas, onde se 

tem buscado, especialmente, desenvolver algoritmos para fornecer soluções inicias melhores para 

que o algoritmo de Newton-Raphson possa levar a convergência. Neste sentido o uso de Algoritmos 

Genéticos tem tido um papel muito relevante. 

 A análise do problema de fluxo de potência, discutido no capítulo 2, bem como as idéias e 

soluções abordadas no capítulo 3, serviram de base para o desenvolvimento do algoritmo genético 

apresentado como solução ao problema da convergência de fluxo de potência. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

 Para a obtenção de resultados satisfatórios, foram necessários aprimoramentos das idéias de 

crossover aritmético e mutação uniforme, onde se considerou a sensibilidade dos valores dos 

ângulos e magnitudes de tensão, o fitness de cada indivíduo e as limitações de magnitude de tensões 

e de potência ativa de geração consideradas para cada barra.  

 Esses aprimoramentos foram basicamente a escolha de um valor fixo m no lugar da razão 

gen/gmax para a mutação uniforme empregado por Abido (2006) e a escolha de um valor de α para 

o crossover aritmético variável, baseado na mutação selecionada. Ambos os aprimoramentos 

representaram uma melhora significativa na convergência do algoritmo genético.  

 Embora se tenha escolhido uma solução híbrida AG-Newton-Raphson para a convergência 

de fluxo de potência, há casos onde se pode atingir a convergência sem a necessidade da aplicação 

do algoritmo de Newton-Raphson. Em particular, apenas o caso teste de 5 barras converge sozinho 

para o algoritmo genético de ajuste de tensão, contudo para o algoritmo genético de redespacho de 

potência ativa tanto o caso teste de 5 barras quanto os de 14 e 30 barras convergem, isso se deve ao 



 95 

fato do último algoritmo genético possuir maior flexibilidade do que o primeiro algoritmo genético, 

pois além dos ajustes de tensão também estão envolvidos ajustes de geração de potência ativa.  

 Em casos onde a convergência fica impossibilitada devido à falta de geração de potência 

ativa, a solução híbrida, de AG com aplicação de grafos, apresentou boas indicações de que barras 

de geração devem ter seus valores trocados, já que a técnica de grafos permite a localização das 

barras de geração mais próximas, que possivelmente irão influenciar mais na redução de mismatch 

de uma barra com maior desequilíbrio de potência ativa. 

  O algoritmo desenvolvido apresentou bons resultados para os casos simulados, 

demonstrando ser uma técnica adequada para a modelagem e solução do problema de cálculo de 

fluxo de potência. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se:  

• Desenvolvimento de um sistema especialista para trabalhar em conjunto com o 

algoritmo genético, de forma a melhorar a convergência do cálculo de fluxo de 

potência, particularmente em situações onde é necessário o redespacho de potência 

ativa; 

• Desenvolver uma abordagem alternativa para a definição das barras PV, as quais 

poderão ser mais eficientes no redespacho de potência, envolvendo matriz de 

sensibilidade. 

• Desenvolver um ambiente computacional integrado, com interface gráfica amigável 

para facilitar a importação de casos teste e a simulação de sistemas elétricos. 
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APÊNDICE A– SISTEMAS TESTE DE 5, 6, 9, 14 E 30 BARRAS 

 Para referência, os valores importantes a solução dos casos teste com a utilização do 

algoritmo de Newton-Raphson e do algoritmo genéticos são apresentados esquematicamente pelas 

tabelas 35 a 44. Além disso, são apresentados os seus diagramas unifilares, excetuando-se o caso 

teste de 5 barras já apresentado anteriormente pelas figuras 36 à 39. 

CASO TESTE DE CINCO BARRAS 
Tabela 35. Impedâncias e cargas da linha do caso teste de cinco barras. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 

1-2 0,02 + j0,06 0,0 + j0,030 
1-3 0,08 + j0,24 0,0 + j0,025 
2-3 0,06 + j0,18 0,0 + j0,020 
2-4 0,06 + j0,18 0,0 + j0,020 
2-5 0,04 + j0,12 0,0 + j0,015 
3-4 0,01 + j0,03 0,0 + j0,010 
4-5 0,08 + j0,24 0,0 + j0,025 

Fonte: Adaptado de Stagg e El-Abiad (1979). 

Tabela 36. Geração e cargas previstas, tensões e restrições supostas para as barras do caso teste de 
cinco barras. 

Restrições (p.u.) Geração Carga Código do Barramento 
p 

Tensão suposta para 
o barramento VMÍN VMÁX PGMÁX MW MVAr MW MVAr 

1 1,06 + j0,0 0,95 1,05 3,18 0 0 0 0 
2 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 40 30 20 10 
3 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 45 15 
4 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 40 5 
5 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 60 10 

Fonte: Adaptado de Stagg e El-Abiad (1979). 

CASO TESTE DE SEIS BARRAS 

Tabela 37. Impedâncias e cargas da linha do caso teste de seis barras. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 

1-2 0,10 + j0,20 0,0 + j0,0440 
1-4 0,05 + j0,20 0,0 + j0,0460 
1-5 0,08 + j0,30 0,0 + j0,0640 
2-3 0,05 + j0,25 0,0 + j0,0640 
2-4 0,05 + j0,10 0,0 + j0,0260 
2-5 0,10 + j0,30 0,0 + j0,0430 
2-6 0,07 + j0,20 0,0 + j0,0590 
3-5 0,12 + j0,26 0,0 + j0,0570 
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3-6 0,02 + j0,10 0,0 + j0,0280 
4-5 0,20 + j0,40 0,0 + j0,0820 
5-6 0,10 + j0,30 0,0 + j0,0640 

Fonte: Adaptado de Wood e Wollenberg (1996). 

Tabela 38. Geração e cargas previstas, tensões e restrições supostas para as barras do caso teste de 
seis barras. 

Restrições (p.u.) Geração Carga Código do Barramento 
p 

Tensão suposta para 
o barramento VMÍN VMÁX PGMÁX MW MVAr MW MVAr 

1 1,05 + j0,0 1,05 1,05 2,0 0 0 0 0 
2 1,05 + j0,0 1,05 1,05 1,5 50 0 0 0 
3 1,07 + j0,0 1,07 1,07 1,8 60 0 0 0 
4 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 70 70 
5 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 70 70 
6 1,00 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 70 70 

Fonte: Adaptado de Wood e Wollenberg (1996). 

 

Figura 36. Diagrama unifilar de 6 barras. 

Fonte: Wood e Wollenberg (1996). 
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CASO TESTE DE NOVE BARRAS 
Tabela 39. Impedâncias e cargas da linha do caso teste de nove barras. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 

1-4 0,0 + j0,0576 0,0 + j0,0 
2-8 0,017 + j0,092 0,0 + j0,158 
3-6 0,039 + j0,17 0,0 + j0,358 
4-5 0,0 + j0,0586 0,0 + j0,0 
4-9 0,0119 + j0,1008 0,0 + j0,209 
5-6 0,0085 + j0,072 0,0 + j0,149 
6-7 0,0 + j0,0625 0,0 + j0,0 
7-8 0,032 + j0,161 0,0 + j0,306 
8-9 0,01 + j0,085 0,0 + j0,176 

Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 

Tabela 40. Geração e cargas previstas, tensões e restrições supostas para as barras do caso teste de 
nove barras. 

Restrições (p.u.) Geração Carga Código do Barramento p Tensão suposta para o 
barramento VMÍN VMÁX PGMÁX MW MVAr MW MVAr 

1 1,00 + j0,0 0,9 1,1 250 0 0 0 0 
2 1,00 + j0,0 0,9 1,1 300 163 0 0 0 
3 1,00 + j0,0 0,9 1,1 270 85 0 0 0 
4 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 0 0 
5 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 90 30 
6 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 0 0 
7 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 100 35 
8 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 0 0 
9 1,00 + j0,0 0,9 1,1 0 0 0 125 50 

Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 
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Figura 37. Diagrama unifilar de 9 barras. 

Fonte: Hassan, Cheng e Zakaria (2009). 

CASO TESTE DE QUATORZE BARRAS 
Tabela 41. Impedâncias e cargas da linha do caso teste de quatorze barras. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 

1-2 0,01938 + j0,05917 0,0 + j0,0528 
1-5 0,05403 + j0,22304 0,0 + j0,0492 
2-3 0,04699 + j0,19797 0,0 + j0,0438 
2-4 0,05811 + j0,17632 0,0 + j0,034 
2-5 0,05695 + j0,17388 0,0 + j0,0346 
3-4 0,06701 + j0,17103 0,0 + j0,0128 
4-5 0,01335 + j0,04211 0,0 + j0,0 
4-7 0 + j0,20912 0,0 + j0,0 
4-9 0 + j0,55618 0,0 + j0,0 
5-6 0 + j0,25202 0,0 + j0,0 

6-11 0,09498 + j0,1989 0,0 + j0,0 
6-12 0,12291 + j0,25581 0,0 + j0,0 
6-13 0,06615 + j0,13027 0,0 + j0,0 
7-8 0 + j0,17615 0,0 + j0,0 
7-9 0 + j0,11001 0,0 + j0,0 

9-10 0,03181 + j0,0845 0,0 + j0,0 
9-14 0,12711 + j0,27038 0,0 + j0,0 

10-11 0,08205 + j0,19207 0,0 + j0,0 
12-13 0,22092 + j0,19988 0,0 + j0,0 
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13-14 0,01938 + j0,34802 0,0 + j0,0 
Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 

 

Tabela 42. Geração e cargas previstas, tensões e restrições supostas para as barras do caso teste de 
quatorze barras. 

Restrições (p.u.) Geração Carga Código do Barramento 
p 

Tensão suposta para o 
barramento VMÍN VMÁX PGMÁX MW MVAr MW MVAr 

1 1,06 + j0,0 0,94 1,06 332,4 232,4 -16,9 0 0 
2 1,045 - j0,0869 0,94 1,06 140 40,0 42,4 21,7 12,7 
3 1,01 - j0,2220 0,94 1,06 100 0,0 23,4 94,2 19 
4 1,019 - j0,1803 0,94 1,06 0 0 0 47,8 -3,9 
5 1,02 - j0,1532 0,94 1,06 0 0 0 7,6 1,6 
6 1,07 - j0,2482 0,94 1,06 100 0,0 12,2 11,2 7,5 
7 1,062 - j0,2334 0,94 1,06 0 0 0 0 0 
8 1,09 - j0,2332 0,94 1,06 100 0,0 17,4 0 0 
9 1,056 - j0,2608 0,94 1,06 0 0 0 29,5 16,6 

10 1,051 - j0,2635 0,94 1,06 0 0 0 9 5,8 
11 1,057 - j0,2581 0,94 1,06 0 0 0 3,5 1,8 
12 1,055 - j0,2630 0,94 1,06 0 0 0 6,1 1,6 
13 1,05 - j0,2646 0,94 1,06 0 0 0 13,5 5,8 
14 1,036 - j0,2800 0,94 1,06 0 0 0 14,9 5 

Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 
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Figura 38. Diagrama unifilar de 14 barras. 

Fonte: Adaptado de Dabbagchi e Christie (1993). 

CASO TESTE DE TRINTA BARRAS 
Tabela 43. Impedâncias e cargas da linha do caso teste de trinta barras. 

Código do Barramento p-q Impedância Zpq (p.u.) Carga da linha y’pq/2 (p.u.) 

1-2 0,02 + j0,06 0,0 + j0,03 
1-3 0,05 + j0,19 0,0 + j0,02 
2-4 0,06 + j0,17 0,0 + j0,02 
2-5 0,05 + j0,2 0,0 + j0,02 
2-6 0,06 + j0,18 0,0 + j0,02 
3-4 0,01 + j0,04 0,0 + j0,0 
4-6 0,01 + j0,04 0,0 + j0,0 

4-12 0,0 + j0,26 0,0 + j0,0 
5-7 0,05 + j0,12 0,0 + j0,01 
6-7 0,03 + j0,08 0,0 + j0,01 
6-8 0,01 + j0,04 0,0 + j0,0 

Geradores 

Condensadores 
Síncronos 

Circuito equivalente do 

transformador de três 
enrolamentos 
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6-9 0,0 + j0,21 0,0 + j0,0 
6-10 0,0 + j0,56 0,0 + j0,0 
6-28 0,02 + j0,06 0,0 + j0,01 
8-28 0,06 + j0,2 0,0 + j0,02 
9-10 0,0 + j0,11 0,0 + j0,0 
9-11 0,0 + j0,21 0,0 + j0,0 

10-17 0,03 + j0,08 0,0 + j0,0 
10-20 0,09 + j0,21 0,0 + j0,0 
10-21 0,03 + j0,07 0,0 + j0,0 
10-22 0,07 + j0,15 0,0 + j0,0 
12-13 0,0 + j0,14 0,0 + j0,0 
12-14 0,12 + j0,26 0,0 + j0,0 
12-15 0,07 + j0,13 0,0 + j0,0 
12-16 0,09 + j0,2 0,0 + j0,0 
14-15 0,22 + j0,2 0,0 + j0,0 
15-18 0,11 + j0,22 0,0 + j0,0 
15-23 0,1 + j0,2 0,0 + j0,0 
16-17 0,08 + j0,19 0,0 + j0,0 
18-19 0,06 + j0,13 0,0 + j0,0 
19-20 0,03 + j0,07 0,0 + j0,0 
21-22 0,01 + j0,02 0,0 + j0,0 
22-24 0,12 + j0,18 0,0 + j0,0 
23-24 0,13 + j0,27 0,0 + j0,0 
24-25 0,19 + j0,33 0,0 + j0,0 
25-26 0,25 + j0,38 0,0 + j0,0 
25-27 0,11 + j0,21 0,0 + j0,0 
27-29 0,22 + j0,42 0,0 + j0,0 
27-30 0,32 + j0,6 0,0 + j0,0 
28-27 0,0 + j0,4 0,0 + j0,0 
29-30 0,24 + j0,45 0,0 + j0,0 

Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 

Tabela 44. Geração e cargas previstas, tensões e restrições supostas para as barras do caso teste de 
trinta barras. 

Restrições (p.u.) Geração Carga Código do Barramento p Tensão suposta para o 
barramento VMÍN VMÁX PGMÁX MW MVAr MW MVAr 

1 1,0 + j0,0 0,95 1,05 80 23,54 0 0 0 
2 1,0 + j0,0 0,95 1,1 80 60,97 0 21,7 12,7 
3 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 2,4 1,2 
4 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 7,6 1,6 
5 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 
6 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 
7 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 22,8 10,9 
8 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 30 30 
9 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 

10 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 5,8 2 
11 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 
12 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 11,2 7,5 
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13 1,0 + j0,0 0,95 1,1 40 37 0 0 0 
14 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 6,2 1,6 
15 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 8,2 2,5 
16 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 3,5 1,8 
17 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 9 5,8 
18 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 3,2 0,9 
19 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 9,5 3,4 
20 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 2,2 0,7 
21 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 17,5 11,2 
22 1,0 + j0,0 0,95 1,1 50 21,59 0 0 0 
23 1,0 + j0,0 0,95 1,1 30 19,2 0 3,2 1,6 
24 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 8,7 6,7 
25 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 
26 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 3,5 2,3 
27 1,0 + j0,0 0,95 1,1 55 26,91 0 0 0 
28 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 0 0 
29 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 2,4 0,9 
30 1,0 + j0,0 0,95 1,05 0 0 0 10,6 1,9 

Fonte: Adaptado de Zimmerman, Murillo-Sánchez e Thomas (2009). 
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Figura 39. Diagrama unifilar de 30 barras. 

Fonte: Dabbagchi e Christie (1993). 

Geradores 
Condensadores 
Síncronos 

Circuitos equivalentes dos transformadores 
de três enrolamentos 


