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A capacidade total de transferência (TTC), indica a quantidade de potência que pode ser 

transferida de forma segura e confiável entre duas áreas de um sistema de energia. Este é um 

índice essencial para uma utilização eficiente das redes de transmissão existentes e para o mercado 

comercial de eletricidade. E embora a conceituação seja simples, a obtenção de valores precisos 

de TCC não é trivial e deve considerar a segurança estática e dinâmica do sistema. Neste sentido, 

esta dissertação apresenta uma metodologia multiobjetivo, cujo propósito é ajustar as variáveis 

dos geradores (potência ativa gerada e magnitude da tensão terminal) para maximizar a TTC e o 

coeficiente de amortecimento mínimo (índice associado à estabilidade a pequenas perturbações), 

considerando cenários de contingência e restrições estáticas. A formulação é baseada em fluxo de 

potência ótimo (FPO) e a abordagem multiobjetivo permite identificar, através das fronteiras de 

Pareto, a relação conflitante entre os dois objetivos considerados. Para a resolução do problema 

de otimização, três metaheurísticas são consideradas; o NSGA-II, o MOCS e o PSO, sendo este 

último, utilizado em conjunto com técnicas de escalarização (soma ponderada e ɛ–restrito), para 

permitir a correta tratativa do problema em questão. Cada indivíduo, na perspectiva das 

metaheurísticas, é avaliado através de ferramentas de fluxo de energia convencional e análise 

modal, utilizando o software MatLab™ e a toolbox PSAT. Resultados são obtidos para dois 

sistemas teste. Para avaliação dos métodos, uma comparação sistemática das fronteiras de Pareto 

e do tempo computacional é realizada, além da aplicação de métricas de performance. Simulações 

não lineares no domínio do tempo, demonstram que algumas soluções obtidas com a metodologia, 

são viáveis, inclusive, para a estabilidade transitória.  

Palavras-chave: Capacidade total de transferência de potência, estabilidade a pequenas 

perturbações, otimização multiobjetivo, metaheurísticas.  
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The Total Transfer Capability (TTC) indicates the amount of power that can be securely and 

reliably transferred between two areas of an energy system. This is an essential index for efficient 

use of existing transmission networks and the commercial electricity market. Although the 

conceptualization is simple, getting accurate TTC values is not trivial and must consider the static 

and dynamic safety of the system. In this sense, this dissertation presents a multiobjective 

methodology, whose purpose is to adjust the generator’s variables (active generated power and 

terminal voltage magnitude) to maximize the TTC and the minimum damping ratio (index 

associated to small-signal stability), considering contingency scenarios and static constraints. The 

formulation is based on Optimal Power Flow (OPF), and the multiobjective approach allows the 

identification, through the Pareto front, of the conflicting relationship between the two objectives 

considered. To solve the optimization problem, three metaheuristics are considered; the NSGA – 

II, the MOCS, and the PSO, the last being used together with scalarization techniques (weighted 

sum and ε-constraint) to allow for the correct handling of the problem at hand. Each individual, 

from the perspective of metaheuristics, is evaluated through conventional power flow and modal 

analysis tools, using MatLab™  software and PSAT toolbox. Results are obtained for two systems. 

To evaluate the methods, a systematic comparison of Pareto fronts and computational time is 

done, besides the application of performance metrics. Nonlinear time-domain simulations 

demonstrate that some solutions obtained with the methodology are feasible, even for transient 

stability. 

Keywords: Total power transfer capability, small-signal stability, multiobjective optimization, 
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Capítulo 1  

Introdução  

m 1882 o primeiro sistema elétrico de potência, construído por Thomas Edison, entrava em 

operação na cidade de Nova York. Cerca de 10 anos depois, os primeiros sistemas trifásicos 

iniciaram sua operação na Alemanha, como consequência do desenvolvimento dos 

transformadores e da transmissão em corrente alternada. No decorrer dos anos, grandes 

quantidades de potência e longas distâncias, motivaram a interligação, por meio de malhas de 

transmissão, de diferentes sistemas de potência. Estas interconexões proporcionaram mais 

segurança e confiabilidade ao sistema, além de uma operação mais econômica com a 

possibilidade de exploração de fontes de menor custo [1], [2].  

No entanto, nos últimos anos estes sistemas interconectados vêm passando por grandes 

modificações, como o processo de desregulamentação do setor, ocorrido em escala mundial1. 

Com a desregulamentação, o sistema elétrico verticalizado e coordenado centralmente pelo 

Estado, torna-se horizontal e diversas organizações são designadas como integradoras do sistema. 

No novo ambiente, exigências ainda mais rígidas de segurança e confiabilidade são necessárias, 

uma vez que, o livre acesso à rede de transmissão e a inevitabilidade de grandes transferências de 

potência de uma região para outra, tornam a operação do sistema mais estressada [1].  

 

1 No Brasil o processo de desregulamentação iniciou-se em 1996 com um projeto do Ministério de Minas 

e Energia do Governo Federal [103]. 

E 
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Neste sentido, ferramentas de planejamento eficientes com avançada capacidade de 

monitoramento são requeridas. Uma classe destas ferramentas é a que determina a TTC2 (Total 

Transfer Capability) [3]. A capacidade de transferência total indica o intercâmbio máximo de 

potência entre regiões, sem que a segurança do sistema seja prejudicada. Matematicamente, a 

TTC é dada pelo somatório dos fluxos de potência ativa passantes em um conjunto de linhas de 

transmissão que interconectam diferentes áreas do sistema, conforme ilustrado pela Figura 1.1. 

Usualmente, uma das áreas é definida como região exportadora, subsistema de origem ou 

simplesmente “fonte”, enquanto a outra área é denominada de região importadora, subsistema 

coletor ou “carga”.  

 

Figura 1.1: Transferência de potência entre áreas. 

A TTC é um índice fundamental para o planejamento do sistema elétrico de transmissão. 

Sua superestimação pode ocasionar instabilidades, comprometendo seriamente a operação, 

enquanto sua subestimação pode levar à expressivas perdas de capital, em consequência do 

inapropriado aproveitamento dos recursos do sistema de energia.    

No cálculo da TTC, diferentes critérios de segurança precisam ser avaliados. Estes 

critérios são relacionados à segurança estática e dinâmica do sistema. A primeira está ligada a 

restrições físicas e operacionais. Um sistema estaticamente seguro, é aquele em que, para um 

determinado ponto operacional, os fluxos de potência nas linhas e nos transformadores estão 

dentro dos limites térmicos estabelecidos, assim como a geração de potência ativa e reativa. Além 

disso, os níveis de tensão em todas as barras precisam estar em intervalos aceitáveis. 

Adicionalmente, estas condições precisam ser mantidas para outros pontos operacionais, ou seja, 

o efeito de contingências deve ser levado em consideração. Já a segurança dinâmica do sistema 

 

2 Neste trabalho, os termos “capacidade de transferência total”, “capacidade de transferência máxima”, 

“máxima transferência de potência” e “capacidade de transferência de potência” são usados como 

sinônimos para a TTC.  
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está relacionada a restrições de estabilidade angular transitória, estabilidade de tensão e 

estabilidade angular a pequenas perturbações (ou pequenos sinais). Um sistema dinamicamente 

seguro, é aquele capaz de se manter estável mesmo após eventos como curto circuitos, perdas de 

geração e variações de carga. 

Muitos trabalhos consideram apenas a segurança estática na obtenção da TTC [3]. A 

segurança dinâmica, quando considerada, está relacionada apenas às estabilidades transitória e de 

tensão. No entanto, com os sistemas desregulamentados atuais, começou-se a perceber que 

oscilações eletromecânicas de baixa frequência podem ocorrer antes de o sistema atingir os limites 

dinâmicos estabelecidos. Neste sentido, a estabilidade a pequenas perturbações (que foca no 

estudo das oscilações eletromecânicas) começou a figurar como um aspecto fundamental para a 

segurança dinâmica no cálculo da TTC.  

Este tipo de estabilidade está relacionado, especificamente, à distúrbios de pequena 

intensidade, como pequenas variações de carga e geração. Estas perturbações ocasionam um 

desequilíbrio de torques (elétrico e mecânico) nas unidades geradoras, originando oscilações 

eletromecânicas de baixa frequência associadas aos rotores das maquinas síncronas. Conforme 

[1], estas oscilações, quando não amortecidas devidamente, comprometem a estabilidade do 

sistema e limitam a quantidade de potência transferida entre áreas.  

Ressalta-se ainda que, a longo prazo, o método mais efetivo para o amortecimento dessas 

oscilações são dispositivos como o estabilizador de sistemas de potência (ESP) instalado nos 

geradores síncronos e o POD (Power Oscillation Damper) instalado nos dispositivos FACTS 

(Flexible AC Transmission Systems). Entretanto, no cálculo da TTC estes controladores não são 

reajustados, ou seja, as oscilações devem ser amortecidas pelo ajuste adequado das variáveis do 

sistema (potência ativa gerada e tensão de geração, por exemplo). O nível de amortecimento 

destas oscilações é avaliado tradicionalmente através de uma análise modal, que calcula os 

autovalores do sistema dinâmico linearizado.  

Com base no que foi anteriormente mencionado, observa-se que o cálculo da TTC 

envolve diferentes aspectos de segurança. No entanto, a consideração de todos estes critérios 

simultaneamente, torna a análise inexequível mesmo em estudos de planejamento. Deste modo, 

neste trabalho, o cálculo da capacidade de transferência total é baseado no redespacho de potência 

(aumento na região exportadora e diminuição na região importadora), avaliando as condições do 

sistema em regime permanente, relacionadas aos níveis de tensão e de potência e aos limites 

térmicos nas linhas de transmissão, em diferentes condições operacionais. Adicionalmente, o 

nível de amortecimento das oscilações eletromecânicas de baixa frequência do sistema também é 

avaliado.  
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1.1 Motivação da Pesquisa  

O cálculo da capacidade de transferência de potência em sistemas de transmissão de 

energia elétrica é um problema clássico de otimização e apesar de não ser um problema recente 

[4], são quase inexistentes os trabalhos na literatura que realizam estudos envolvendo otimização 

multiobjetivo. Origina-se daí a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho, que é 

justamente preencher esta lacuna, apresentando uma formulação multiobjetivo para o problema 

da máxima transferência de potência, que evidencie a relação de sensibilidade existente entre a 

TTC (baseada no redespacho de potência) e os modos de oscilação do sistema. Desta forma, a 

estabilidade a pequenas perturbações, frequentemente modelada como uma restrição no problema 

de maximização da TTC, é formulada como um dos objetivos da metodologia. Em virtude disso, 

o problema deixa de ter uma única solução ótima e passa a apresentar um conjunto de soluções 

que representam os melhores compromissos entre todos os objetivos simultaneamente.   

Além disso, metaheurísticas baseadas em métodos populacionais bioinspirados são 

aplicadas na resolução do problema multiobjetivo. Algoritmos baseados em computação 

evolucionária e inteligência de enxames são utilizados. A aplicação destas técnicas de otimização, 

embora utilizadas com sucesso em diversos campos da engenharia [5], ainda é bastante incipiente 

em problemas envolvendo o cálculo da TTC. Apesar de não garantirem a otimalidade das 

soluções, tais técnicas são capazes de lidar com problemas de otimização cujo espaço de soluções 

é multimodal, sendo adequadas para o problema em questão.  

1.2 Objetivo da Dissertação  

Esta dissertação, tem como propósito o desenvolvimento de uma formulação 

multiobjetivo para o cálculo da capacidade de transferência máxima de potência, contemplando 

aspectos da segurança estática e dinâmica dos sistemas de transmissão, sendo esta última, 

associada a estabilidade a pequenas perturbações. Para tanto, a metodologia proposta considera 

simultaneamente dois objetivos: maximizar a TTC e o coeficiente de amortecimento mínimo do 

sistema.  

Os objetivos específicos são:  

i. Aplicação de metaheurísticas fundamentadas originalmente para o tratamento de 

problemas de múltiplos objetivos;  
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ii. Hibridização de algoritmos (metaheurística mono-objetivo e técnicas de 

escalarização) para aplicação no problema multiobjetivo apresentado; 

iii. Realização de uma comparação sistemática do desempenho dos algoritmos 

implementados por meio das fronteiras de Pareto, métricas de performance e tempo 

computacional;  

iv. Integração da toolbox PSAT à plataforma MatLab™ para a implementação da 

metodologia proposta e incorporação de diferentes ferramentas de análises de 

sistemas de potência, de forma a permitir a realização de simulações não lineares no 

domínio do tempo. 

1.3 Publicações Decorrentes da Pesquisa  

No decorrer desta pesquisa, os seguintes trabalhos foram publicados ou submetidos a 

eventos e revistas científicas:  

1.3.1 Trabalhos Publicados ou Submetidos Decorrentes da Pesquisa 

• J. N. N. Costa, W. Peres, F. C. R. Coelho, B. C. Ferreira, “Maximização da 

Transferência de Potência em Sistemas com Penetração Eólica,” nos Anais do 

Congresso Brasileiro de Automática, 2020, doi: 10.48011/asba.v2i1.1518. 

 

• W. Peres, J. A. Passos Filho, F. C. R. Coelho, R. P. B. Poubel, J. N. N. Costa, 

“Dynamic transmission capability calculation using bioinspired optimization,” 

Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 133, p. 107227, Dec. 2021, doi: 

10.1016/j.ijepes.2021.107227. 

1.3.2 Trabalhos Publicados Não Relacionados ao Tema da Dissertação 

• R. R. Leal, W. Peres, J. A. Passos Filho, J. N. N. Costa.“High Voltage Direct 

Current Links Modeling for Power System Steady State Studies and 
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Electromechanical Oscillation Damping”.13th Latin-American Congress On 

Electricity Generation And Transmission (CLAGTEE) , 2019.  

 

• W. Peres , J. N. N. Costa, “Comparing strategies to damp electromechanical 

oscillations through STATCOM with multi-band controller,” ISA Trans., vol. 

107, pp. 256–269, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.isatra.2020.08.005. 

 

• W. Peres, F. C. R. Coelho, J. N. N. Costa, “A pole placement approach for multi‐

band power system stabilizer tuning,” Int. Trans. Electr. Energy Syst., vol. 30, no. 

10, Oct. 2020, doi: 10.1002/2050-7038.12548. 

1.4 Estrutura do Texto  

Este trabalho é composto por cinco capítulos e dois apêndices, além deste capítulo 

introdutório:  

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico e uma revisão bibliográfica do problema de 

cálculo da capacidade de transferência de potência. Este problema é fragmentado em diferentes 

categorias para permitir um processo extensivo de revisão, possibilitando a identificação dos 

principais padrões e lacunas da literatura técnica.   

O capítulo 3 é dedicado à apresentação da metodologia proposta. Nele são apresentadas 

a modelagem multiobjetivo para o cálculo da TTC, bem como, as metaheurísticas utilizadas no 

processo de solução. Métricas para avaliação de desempenho também são apresentadas e 

exemplificadas.  

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos em dois sistemas testes com a 

aplicação da metodologia proposta.  

O capítulo 5 apresenta as principais conclusões decorrentes do trabalho, bem como as 

propostas de desenvolvimentos futuros.  

O apêndice A apresenta a modelagem matemática, para as simulações dinâmicas, dos 

dispositivos elétricos utilizados neste trabalho. Por fim, o apêndice B apresenta os dados estáticos 

e dinâmicos dos dois sistemas utilizados.  
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Capítulo 2  

Referencial Teórico e Revisão 

Bibliográfica 

ste capítulo apresenta o referencial teórico e uma revisão da literatura com foco no cálculo 

da TTC, referida também nesta dissertação como a máxima transferência de potência 

permissível entre áreas de um sistema, sem que a segurança do mesmo seja comprometida. 

Inicialmente, expõe-se a importância deste índice para os sistemas de energia atuais. Apesar da 

conceituação relativamente simples, o cálculo da TTC se mostra complexo por envolver muitas 

variáveis de diferentes naturezas. Neste contexto, e tendo como suporte a literatura relacionada, 

propõe-se uma categorização do problema. Esta fragmentação permite não apenas um processo 

direto de revisão, mas também a possibilidade de identificação de padrões e tendências na 

literatura de maneira quantitativa.   

2.1 A Importância da TTC  

Com o processo de desregulamentação do setor elétrico, ocorrido em diversos países do 

mundo, houve um aumento do intercâmbio de fluxo de potência nos sistemas, ocasionado pelo 

acréscimo nos níveis de carregamento, indicando a operação próxima aos limites de capacidade 

[6], [7]. Nesse sentido, a informação sobre a capacidade de transferência de potência torna-se 

imprescindível para evitar que determinados intercâmbios de energia excedam os limites, 

evitando assim que o sistema opere em regiões inseguras. 

E 



8 

 

Outra consequência da desregulamentação foi que o setor elétrico passou a ser regido por 

regras de mercado, com o objetivo de reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados [8]. Com o setor cada vez mais competitivo, aumentou-se o interesse em quantificar a 

capacidade de transferência de potência entre subsistemas. Esta quantificação da capacidade de 

transferência passou a ser vista como um indicador econômico ligado a comercialização de 

energia elétrica. De fato, quanto maior a capacidade de transmissão, mais competitivo o sistema. 

Nesse contexto, seja como índice para garantir a segurança do sistema ou como um 

indicador de mercado, o cálculo da capacidade de transferência de potência tem se tornado uma 

ferramenta essencial para o planejamento e monitoramento dos sistemas de energia. 

Especialmente a partir de 1996, quando a FERC (Federal Energy Regulatory Commission) 

estabeleceu em [9] que todas as empresas do setor elétrico americano deveriam calcular a 

Capacidade de Transmissão Disponível (ATC – Available Transfer Capability) de suas 

respectivas áreas de domínio em intervalos regulares, instituindo-se assim, um importante valor 

de referência para o mercado de energia. No mesmo ano, a NERC (North American Electric 

Reliability Council) definiu conceitos relevantes para o cálculo da ATC, segundo [10]: 

• ATC é a capacidade de transferência de potência remanescente da rede de transmissão 

para atividades comerciais adicionais além dos usos já comprometidos;  

• TTC (Total Transfer Capability) é a máxima capacidade de transferência de potência 

entre áreas da rede de transmissão, de maneira confiável e sob um determinado conjunto 

de condições operacionais. Trata-se de um índice fundamental no cálculo da ATC;  

• TRM (Transmission Reliability Margin) é uma margem da TTC reservada para a 

segurança do sistema. Esta reserva cobre uma faixa razoável de condições operacionais, 

assim como incertezas associadas a perdas de componentes basilares, como unidades 

geradoras e linhas transmissão; 

• CBM (Capacity Benefit Margin) é uma margem deixada sem uso na rede de transmissão 

de forma a garantir o acesso à geração de sistemas interconectados para atender aos 

requisitos de confiabilidade de geração, relacionados com interrupções não programadas 

de unidades geradoras e aumentos repentinos de demanda; 

• ETC (Existing Transmission Commitments) é a capacidade de transferência de potência 

existente contratada entre as áreas exportadora e importadora. 

A representação gráfica destes termos, é mostrada na Figura 2.1. Nota-se que a TRM e a 

CBM são margens mantidas, respectivamente, na TTC e na transferência de potência do caso 

base.  
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Figura 2.1: TTC e parâmetros relacionados. Fonte: [3]. 

Matematicamente, a ATC é dada por:  

 ATC = TTC − TRM − CBM − ETC (2.1) 

Alguns trabalhos na literatura evidenciam o cálculo dos valores de TRM [11]–[14] e CBM 

[15]–[18]. Todavia, apesar da importância para a ATC, estes índices podem ser computados em 

estudos independentes do cálculo da TTC [19] (em alguns casos, são predefinidos para um 

determinado sistema, independentemente do ponto operacional). Este trabalho enfatiza apenas o 

cálculo da TTC e, portanto, TRM e CBM não estão incluídos nas análises.   

A TTC é dada pelo somatório dos fluxos de potência ativa passantes nas linhas de 

interligação entre áreas de um sistema. Basicamente, esses fluxos são aumentados até que alguma 

das restrições consideradas seja violada. Embora sua definição seja bastante simples, a 

determinação numérica não é uma tarefa trivial. A rigor, o cálculo da TTC precisa considerar 

restrições físicas, operacionais, de segurança, e de estabilidade. A consideração de incertezas 

inerentes ao sistema, principalmente aqueles com fontes intermitentes, melhoram a precisão da 

análise, mas afetam consideravelmente o desempenho computacional, inviabilizando a análise em 

tempo real. O fato é que, considerando os sistemas atuais, um procedimento para calcular a TTC 

de forma rápida, segura e confiável ainda é um desafio [3]. 

 2.2 A TTC na Literatura  

A TTC é a máxima transferência de potência segura que pode ser transferida entre linhas 

de interligação, sendo as medições realizadas nas barras de fronteira entre duas regiões. Sua 

obtenção envolve uma rede complexa de muitos elementos e variáveis de diferentes naturezas. 
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De acordo com a literatura, o cálculo da máxima transferência de potência pode ser categorizado 

conforme apresentado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Variáveis que afetam o cálculo da TTC. 

A avaliação da TTC envolve fluxos de potência que podem ser calculados por diferentes 

Métodos, entre os quais destacam-se os Métodos de Aproximação Linear (MAL), Fluxo de 

Potência Repetitivo (FPR), Fluxo de Potência Continuado (FPC) e Fluxo de Potência Ótimo 

(FPO). Trata-se fundamentalmente de um problema de Otimização cuja solução pode ser 

alcançada por métodos numéricos (MN), metaheurísticas (MH), inteligência artificial (IA), lógica 

fuzzy (LF), dentre muitos outros. Tais métodos podem ser utilizados individualmente ou em 

associação entre eles. Na formulação do problema podem ser consideradas Restrições de 

segurança estática (SE) e dinâmica (associadas a Estabilidade Transitória (ETR), Estabilidade de 

Tensão (ETS) e Estabilidade a Pequenos Sinais (EPS)). Além das restrições apresentadas, 

cenários de Contingência tornam a metodologia mais restrita. Se o cálculo acomoda incertezas 

inerentes ao sistema, a Abordagem é probabilística (P), caso contrário, determinística (D). Essas 

incertezas aumentam significativamente quando o sistema apresenta geração através de fontes 

Renováveis intermitentes. Além destas, dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission 

Systems) também podem estar presentes, estes se bem alocados, conseguem aprimorar a 

transferência de fluxo de potência nas linhas de interligação. Essencialmente, nas metodologias 

focadas em otimização, tem-se uma Modelagem mono-objetivo (MO) ou multiobjetivo (MU). 
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Finalmente, o cálculo da TTC é importante para Aplicações tanto em ambientes para o 

planejamento (Off), quanto em ambientes que envolvam tempo real (On).   

As subseções seguintes apresentam uma revisão da literatura com base na categorização 

definida.  

2.2.1 Métodos para a Solução do Fluxo de Energia  

A obtenção da TTC requer o cálculo de fluxo de potência para um caso base e o gradual 

incremento desse fluxo, de forma a manter o sistema em segurança. Abordagens mais simples 

para este cálculo se baseiam em métodos de aproximação linear (MAL). Geralmente mais rápidos 

em detrimento da precisão, estes métodos são bastante utilizados na indústria [20]. Dentre estes, 

destaca-se o fluxo de potência linearizado, que desconsidera variações de tensão e circulação de 

potência reativa [21]. É o caso do trabalho apresentado em [22], em que os autores utilizam o 

fluxo DC para calcular a TTC. Os índices de sensibilidade da rede também são comumente 

utilizados, como o PDTF (Power Transfer Distribution Factor), que expressa o efeito linear das 

alterações de fluxo de potência nas linhas. Em [23] os autores propõem  o cálculo da capacidade 

de transferência através de um fluxo de potência linear associado ao PDTF. Este índice também 

é utilizado em [24] em associação a um fluxo de potência AC. Este tipo de fluxo propicia uma 

melhoria na precisão, já que nem sempre as premissas consideradas no fluxo DC são realistas 

[25]. Especificamente no caso da TTC, desconsiderar a circulação de potência reativa e a variação 

de tensão, pode resultar na imprecisão dos resultados [3]. 

A obtenção da TTC também pode ocorrer através das equações de fluxo de potência 

convencionais resolvidas repetidamente em uma sucessão de pontos ao longo de direções de 

transferência especificadas, até que ocorram violações. Muitos autores denominam este método 

de fluxo de potência repetitivo (FPR). Em [26] e [27] o valor da máxima transferência de potência 

é obtido através do FPR. O fluxo de potência continuado (FPC) também é um método bastante 

utilizado no cálculo da TTC pois permite considerar a margem de carregamento (índice utilizado 

na análise de estabilidade de tensão), como ocorre em [28] e [29]. De formulação semelhante ao 

FPR, o FPC incorpora alguns elementos importantes, responsáveis por torná-lo capaz de superar 

o problema da singularidade da matriz jacobiana [30]. Já nos trabalhos desenvolvidos nas 

referências [31] e [32], o cálculo é formulado como um problema de fluxo de potência ótimo 

(FPO), onde a função objetivo é maximizar a transferência de potência entre duas áreas, sujeito 

às equações de fluxo de potência e às restrições de limites de operação do sistema.  
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2.2.2 Solução do Problema de Otimização 

Existe uma grande diversidade de métodos para a resolução de problemas de otimização 

na literatura. No caso da maximização da TTC, os trabalhos que utilizam fluxo de potência 

repetitivo (FPR) ou fluxo de potência continuado (FPC) frequentemente fazem uso de métodos 

numéricos convencionais, como o método de Newton-Raphson para a solução do problema [27] 

e [29].  

A determinação da TTC formulada como um problema de fluxo de potência ótimo (FPO) 

tem a vantagem de possibilitar que diferentes técnicas de otimização possam ser aplicadas na 

solução do problema [33], [34]. Como em [35], que os autores utilizam a decomposição de 

Benders para reduzir a carga computacional e permitir um processamento paralelo. Com o 

desacoplamento, o problema é particionado em um problema mestre e em uma série de 

subproblemas (escravos), resolvidos através do método primal-dual de pontos interiores. Em [36] 

o algoritmo de Programação Quadrática Sequencial (SQP), comumente utilizado em problemas 

de programação não-linear, é utilizado para a obtenção da máxima transferência de potência.  

Alguns autores utilizam também metaheurísticas para a solução do problema de 

otimização. Essas técnicas não garantem a otimalidade, mas comumente, um conjunto de boas 

soluções, que são obtidas sem a utilização de derivadas das funções objetivo e restrições. Em [32] 

é utilizado o algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization) [37] com uma função de penalização 

atribuída dinamicamente, conforme os limites das restrições são ultrapassados. É utilizada 

também uma alteração no peso de inércia do algoritmo, que afeta diretamente a velocidade de 

convergência. Um outro trabalho que utiliza metaheurística para a obtenção da TTC é o proposto 

em [38], nele é utilizado o algoritmo de programação evolutiva [39]. 

Com o desenvolvimento das técnicas de inteligência artificial, incluindo o aprendizado 

de máquinas (machine learning) e redes neurais, muitos autores vêm utilizando esses recursos em 

problemas de otimização. Em [40] o SVM (Support Vector Machine) é aplicado com o intuito de 

separar pontos operacionais estáveis e instáveis. Este é um método de aprendizagem 

supervisionada, que consegue estabelecer um padrão, com base na análise dos dados. Em [41] os 

autores estimam a TTC usando redes neurais artificiais, através de um modelo constituído 

essencialmente por três camadas. Para reduzir o número de entradas de dados e melhorar o 

desempenho computacional, uma técnica de agrupamento baseada na distância euclidiana é 

utilizada. 
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Em [42] se os limites especificados do problema de otimização forem violados, restrições 

adicionais são incorporadas ao problema na tentativa de garantir a segurança do sistema. Para 

formular as novas restrições, os autores consideraram duas abordagens. A primeira, bastante 

simplificada, consiste em limitar o intercâmbio de fluxo potência em 90% de seu último valor, já 

a segunda é baseada em um sistema de inferência fuzzy que impulsiona o melhor redespacho de 

potência ativa. Entretanto, as regras do sistema fuzzy são específicas para diferentes sistemas e 

seu ajuste não é um procedimento trivial. 

2.2.3 Segurança do Sistema: Restrições e Contingências  

Para manter o sistema em segurança, o cálculo da TTC precisa considerar restrições 

físicas (limites térmicos em linhas de transmissão e transformadores, limites de geração de 

potência ativa e reativa), operacionais (magnitude das tensões nodais), de estabilidade (de tensão, 

transitória, e a pequenos sinais) e de segurança (associadas a cenários de contingência). Em 

grande parte da literatura revisada, somente a segurança estática do sistema é garantida, como os 

trabalhos desenvolvidos em [38] e [43], em que os autores formulam o problema considerando 

apenas os limites térmicos das linhas, magnitude das tensões e limites de geração de potência. 

Resultados pouco realistas podem ser encontrados para a capacidade de transferência de 

potência quando apenas a segurança estática do sistema é considerada. Por certo, bons resultados 

considerando apenas a segurança em regime permanente podem conduzir o sistema a situações 

dinamicamente inseguras, causando sérios danos a operação. Neste sentido, alguns trabalhos 

incorporaram as restrições dinâmicas em suas metodologias. Em [44]–[46] os autores formulam 

um problema de otimização que inclui restrições associadas à estabilidade transitória. Este tipo 

de estabilidade refere-se à habilidade do sistema de potência em manter-se em sincronismo após 

distúrbios severos, como um curto circuito em linhas de transmissão [47]. Nos trabalhos 

desenvolvidos em [48] e [49] restrições associadas à estabilidade de tensão são incluídas no 

problema. Nestes trabalhos, o sistema é modelado estaticamente e a estabilidade é avaliada através 

das chamadas curvas P-V (variação de tensão frente ao aumento de carregamento do sistema). 

Estas restrições evitam o colapso de tensão, causado muitas vezes por um aumento súbito de 

carga, queda de linhas de transmissão, escassez de energia reativa e até por falhas no sistema de 

proteção [50]. Já os trabalhos [51] e [52] formulam o problema com restrições associadas à 

estabilidade a pequenas perturbações, em tais metodologias o coeficiente de amortecimento 

mínimo, relacionado ao autovalor dominante do sistema é utilizado. Esta estabilidade relaciona-
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se a capacidade dos sistemas em manter-se em sincronismo após distúrbios de pequena 

intensidade, como variações de carga e geração, que acontecem constantemente no sistema [47].  

Além das restrições estáticas e dinâmicas citadas, a determinação da capacidade de 

transferência de potência deve considerar prováveis contingências do sistema, isso porque, esses 

eventos restringem ainda mais os limites de transferência de potência, embora muitos deles 

tenham baixa probabilidade de ocorrência. A análise e a classificação de inúmeros cenários de 

contingências, principalmente em sistemas de grande porte, podem gerar um grande esforço 

computacional. Nesse sentido, torna-se fundamental selecionar um conjunto de contingências 

críticas. Em [32] os autores selecionam do conhecido critério “n-1” (neste critério o sistema deve 

suportar contingências simples na rede), configurações que representem situações severas através 

de uma análise modal. Em [49] uma análise de sensibilidade das linhas em relação à estabilidade 

de tensão é usada na seleção de contingências críticas. 

2.2.4 Abordagem do Problema  

A natureza probabilística dos padrões de despacho de geração, falha dos componentes ou 

flutuações de carga, expressam as incertezas intrínsecas dos sistemas de potência. Historicamente, 

essas características eram ignoradas em abordagens determinísticas para o cálculo da TTC [53], 

[54]. No entanto, com o crescimento e desenvolvimento de fontes de energias renováveis, o 

impacto das incertezas tem ficado mais pronunciado, devido à característica intermitente de 

produção e operação destas fontes.  

Neste contexto, abordagens probabilísticas têm sido desenvolvidas na literatura. Essa 

formulação acrescenta ao problema determinístico uma geração de amostras das características 

incertas do sistema, com base em uma distribuição de probabilidade. Essas amostras são 

selecionadas por métodos probabilísticos e então é realizado o cálculo determinístico da TTC. O 

método de Simulação de Monte Carlo (SMC) é o método probabilístico mais utilizado na 

literatura devido a sua relativa simplicidade. Em [55] os autores utilizam a SMC com amostragem 

aleatória simples para considerar as incertezas da irradiância solar no cálculo da TTC. Em [56] a 

SMC também é utilizada, porém uma amostragem mais eficiente, denominada Amostragem do 

Hipercubo Latino (LHS) é aplicada. 

Além da SMC, outros métodos probabilísticos também são empregados. Como a 

Enumeração de Contingência [57] e o Método de Bootstrap [58]. A Enumeração de Contingência 

tem uma limitação de desempenho, principalmente em sistemas de grande porte, pela dificuldade 
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em listar todas as contingências. Para contornar esse problema, os autores em [57] propuseram 

técnicas de agrupamento para correlacionar os dados relativos às incertezas consideradas e reduzir 

a carga computacional da enumeração. Uma comparação com a SMC mostra que a abordagem 

proposta apresenta boa precisão apenas quando contingências simples e duplas são consideradas. 

Em [58] os autores utilizam uma técnica baseada em um banco de dados de inferência estatística, 

conhecida como Bootstrap, técnica muito empregada quando a distribuição de probabilidade dos 

dados não está disponível.  

Uma outra classe de métodos probabilísticos são aqueles baseados em metamodelagem, 

esses visam construir para a resposta desejada uma representação funcional estatisticamente 

equivalente. Os mais empregados na literatura são a Expansão do Caos Polinomial (PCE) [59] e 

as Aproximações Canônicas de Baixa Classificação (LRA) [60]. Além dos métodos apresentados, 

alguns autores avaliam a TTC probabilística com base em lógica fuzzy [61] e aritmética intervalar 

[62]. 

2.2.5 Energias Renováveis e Dispositivos FACTS  

A pesquisa sobre os impactos da incerteza e da intermitência da utilização de recursos 

energéticos de natureza estocástica na determinação da capacidade de transferência de potência, 

tem-se tornado cada vez mais urgente devido à alta penetração de fontes de energias intermitentes 

nos sistemas de potência. Neste sentido, alguns trabalhos propõem métodos para a avaliação 

probabilística da TTC na presença de parques eólicos e fotovoltaicos [46]. Em [55] a capacidade 

de transferência de potência é avaliada para sistemas com a incorporação de módulos 

fotovoltaicos. Em [31] e [57] os autores determinam a TTC em sistemas com parques eólicos 

constituídos de turbinas de velocidade fixa3, modeladas como barramentos PQ convencionais, 

onde as potências ativa e reativa tem valores constantes. 

Além das mudanças observadas no modo de operação dos sistemas de potência devido a 

diversificação da matriz energética, o avanço da eletrônica de potência também tem causado 

algumas mudanças. Os dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) são alguns dos 

elementos que mais contribuíram neste sentido. O conceito destes dispositivos foi apresentado 

 

3 Denomina-se turbinas de velocidade fixa as turbinas eólicas acopladas a um gerador de indução e 

diretamente conectadas à rede com uma série de bancos de capacitores instalados no terminal para 

compensação de potência reativa. 
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em [63] e essencialmente são equipamentos baseados em eletrônica de potência e outros 

componentes estáticos, cuja principal função é o controle de um ou mais parâmetros do sistema, 

como tensão nos barramentos e fluxo de potência nas linhas. Desta forma, com a localização 

adequada, o efeito destes dispositivos no aprimoramento da TTC é estudado em alguns trabalhos 

na literatura, como os desenvolvidos em [64]–[66]. 

2.2.6 Modelagem do Problema  

O cálculo da TTC pode ser modelado como um problema de otimização mono-objetivo, 

em que se deseja maximizar a capacidade de transferência de potência. Grande parte da literatura 

revisada apresenta esta modelagem, como os trabalhos desenvolvidos em [67]–[69].  

No entanto, a máxima transferência de potência pode ser modelada ainda como um 

problema multiobjetivo, em que a maximização da TTC é apenas um, de um conjunto de 

objetivos. Como em diversos problemas em engenharia, essa modelagem na maioria das vezes, 

envolve objetivos conflitantes entre si e, por conseguinte, não é possível obter uma única solução 

ótima, mas um conjunto de soluções eficientes. Estas, representam as melhores soluções levando 

em conta o compromisso entre todos os objetivos [70]. Nesse contexto, os autores em [71] 

consideram uma metodologia multiobjetivo para maximizar a TTC e minimizar os custos de 

geração. As funções objetivo do problema são normalizadas utilizando lógica fuzzy. Estes mesmos 

objetivos compõem a formulação do trabalho desenvolvido em [72], no entanto, eles são 

combinados em uma única função objetivo através de uma soma ponderada. Em [73] os objetivos 

do problema incluem, além da maximização da capacidade de transferência de potência, a 

melhoria nos perfis de tensão e a minimização das perdas de potência ativa. Em [74] os autores 

propuseram um algoritmo para maximizar a TTC e a margem de estabilidade de tensão. Esta 

última foi obtida através das curvas P-V, como uma medida entre o ponto de operação atual e o 

ponto de colapso de tensão. 

2.2.7 Aplicações em Tempo Real  

Para controlar a segurança online do sistema, os operadores da rede limitam as 

transferências de energia entre áreas interconectadas em um valor menor que o estabelecido para 

a TTC. Constantemente, essa capacidade de transferência usada como referência, é um número 
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fixo calculado em análises de planejamento (com base nas diversas metodologias mencionadas 

anteriormente), considerando uma condição operacional típica do sistema. Esse valor de TTC é 

usado por um período, que pode variar de meses a anos, até que um novo cálculo seja realizado e 

uma nova referência seja estabelecida. Nos sistemas atuais, desregulamentados e com grande 

penetração de fontes de energia intermitentes, as condições operacionais variam muito 

rapidamente, e portanto, essa TTC pode representar riscos para a segurança do sistema, uma vez 

que o valor tido como referência pode não ser fidedigno à realidade [75].  

Uma metodologia capaz de estimar a TTC em tempo real (online) e garantir maior 

segurança operacional para os sistemas tem sido o foco principal de alguns trabalhos recentes na 

literatura relacionada, como os desenvolvidos em [75]–[77]. O modelo para a estimativa online 

da TTC consiste, basicamente em três etapas, sendo elas, gerar um banco de dados aleatórios que 

representam condições operacionais do sistema, para esses dados a TTC será calculada conforme 

reportado nas subseções anteriores. Em seguida, a fim de diminuir a dimensão dos dados, métodos 

para a seleção de características que se correlacionam fortemente com a TTC são empregados. 

Finalmente, algoritmos são utilizados para a aprendizagem da relação entre a máxima 

transferência de potência e os dados correlacionados a ela. As medições online, obtidas do sistema 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) por exemplo, são as entradas do estimador 

treinado para o cálculo da TTC. 

2.3 Padrões e Tendências da Literatura 

Todos os artigos mencionados na seção 2.2 foram detalhados em conformidade com a 

categorização apresentada na Figura 2.2. Um esboço de cada um é apresentado na Tabela 2.1. 

Nesta classificação, além das abreviações já apresentadas, CONT, representa cenários de 

contingência e ER, energias renováveis intermitentes. Examinando esta tabela, podem ser 

identificados alguns padrões na literatura revisada. Como o fato de a segurança estática sempre 

ter sido considerada no cálculo da máxima transferência de potência. Ressalta-se que este tipo de 

restrição é composta por um conjunto de limites físicos e operacionais, e que, para efeito da Tabela 

2.1, artigos que considerem algum dos limites, não necessariamente todos, já se enquadram na 

categoria de restrição de segurança estática incluída.  
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Tabela 2.1: Esboço descritivo dos artigos revisados.  

Artigo 
Técnicas 

                MAL       FPR      FPC     FPO   
 

Restrições 

     SE      ETS       ETR        EPS   
 CONT 

 
D 

P 
 ER FACTS 

MO 

MU 
 

Solução 

  MN        MH        IA        LZ   
 

ON 

OF 
 

Leite da Silva et al., 2002 [22] ✓    ✓    ✓ P   MU ✓    OF 

Ejebe et al., 2000 [23] ✓    ✓    ✓ D   MO ✓    OF 

Sharma & Kumar, 2011 [24] ✓    ✓    ✓ D   MO ✓    OF 

Pande et al., 2015 [26] ✓ ✓   ✓     D   MO ✓    OF 

Patel & Girgis, 2011 [27]  ✓   ✓    ✓ D   MO ✓    OF 

Ejebe et al.,1998 [28]   ✓  ✓ ✓   ✓ D   MO ✓    OF 

Eidiani et al., 2010 [29]   ✓  ✓ ✓    D   MO ✓    OF 

Ramezani et al., 2009 [31]    ✓ ✓    ✓ P ✓  MO ✓    OF 

R. Zhang et al., 2006 [32]    ✓ ✓    ✓ P   MO  ✓   OF 

Kim et al., 2011 [35]    ✓ ✓   ✓ ✓ D   MO ✓    OF 

Falaghi et al., 2012 [36]    ✓ ✓    ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Ongsakul & Jirapong, 2004 [38]    ✓ ✓     D   MO  ✓   OF 

Prasad et al., 2016 [40]    ✓ ✓ ✓  ✓  D   MO ✓  ✓  OF 

Jain et al., 2011 [41]    ✓ ✓    ✓ D   MO ✓  ✓  OF 

Assis et al., 2007 [42]    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  D   MO ✓   ✓ OF 

Ou & Singh, 2001 [43]  ✓   ✓    ✓ D  ✓ MO ✓    OF 
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Tabela 2.1: Esboço descritivo dos artigos revisados (continuação).  

Artigo 
Técnicas 

                MAL       FPR      FPC     FPO   
 

Restrições 

     SE      ETS       ETR        EPS   
 CONT 

 
D 

P 
 ER FACTS 

MO 

MU 
 

Solução 

  MN        MH        IA        LZ   
 

ON 

OF 
 

X. Zhang et al., 2004 [44]    ✓ ✓  ✓  ✓ D   MO ✓    OF 

Hakim et al., 2009 [45]    ✓ ✓  ✓  ✓ D   MO ✓    OF 

Paensuwan et al., 2013 [46]    ✓ ✓  ✓  ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Gravener & Nwankpa, 1999 [48]  ✓   ✓ ✓   ✓ D   MO ✓    OF 

Pan & Xu, 2005 [49]    ✓ ✓ ✓   ✓ D   MO ✓    OF 

Chung et al., 2004 [51]  ✓   ✓   ✓ ✓ D   MO ✓    OF 

Li et al.,  2020 [52]    ✓ ✓   ✓  D   MO ✓    OF 

Flueck et al., 1996 [53]   ✓  ✓ ✓    D   MO ✓    OF 

De Tuglie et al., 2000 [54]    ✓ ✓ ✓   ✓ D   MO ✓    OF 

Kumar & Bag, 2017 [55]    ✓ ✓     P ✓  MO ✓    OF 

Chen et al., 2018 [56] ✓   ✓ ✓     P ✓  MO ✓    OF 

Ramezani et al., 2013 [57]    ✓ ✓    ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Chang et al., 2002 [58] ✓    ✓    ✓ P   MO ✓    OF 

Gang et al., 2018 [59]     ✓ ✓    ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Sun et al.,2020 [60]    ✓ ✓    ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Rajan & Prathiba, 2012 [61]   ✓  ✓    ✓ P   MO ✓   ✓ OF 
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Tabela 2.1: Esboço descritivo dos artigos revisados (continuação).  

Artigo 
Técnicas 

                MAL       FPR      FPC     FPO   
 

Restrições 

     SE       ETS       ETR        EPS   
 CONT 

 
D 

P 
 ER FACTS 

MO 

MU 
 

Solução 

  MN        MH        IA        LZ   
 

ON 

OF 
 

Umapathy et al., 2010 [62]  ✓   ✓     P   MO ✓    OF 

Yadav et al., 2020 [64]  ✓   ✓    ✓ D  ✓ MO ✓ ✓   OF 

Nireekshana et al., 2016 [65]   ✓  ✓ ✓   ✓ D  ✓ MO ✓ ✓   OF 

Kumar & Kumar, 2012 [66]    ✓ ✓    ✓ D  ✓ MO ✓    OF 

Khaburi & Haghifam, 2010 [67]  ✓   ✓    ✓ P  ✓ MO ✓    OF 

Gang et al., 2013 [68]    ✓ ✓     P ✓  MO ✓    OF 

Sheng & Wang, 2018 [69]   ✓  ✓ ✓   ✓ P ✓  MO ✓    OF 

Fang et al., 2014 [71] ✓   ✓ ✓     P ✓  MU ✓   ✓ OF 

Kou & Li, 2020 [72] ✓   ✓ ✓     P ✓  MU ✓    OF 

Farahmand et al., 2012 [73]   ✓   ✓ ✓    D  ✓ MU ✓ ✓  ✓ OF 

Goh et al.,2011 [74]    ✓ ✓ ✓    D   MU  ✓   OF 

Zhang et al., 2020 [75]  ✓   ✓  ✓  ✓ P ✓  MO ✓  ✓  ON 

Liu et al., 2019 [76]  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ P ✓  MO ✓  ✓  ON 

Qiu et al., 2019 [77]  ✓   ✓  ✓  ✓ P ✓  MO ✓  ✓  ON 
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Para tornar a observação mais compreensível, as informações da tabela são apresentadas 

em um diagrama na Figura 2.3. Nele, os artigos são divididos em intervalos, conforme o ano de 

publicação. Assim, considerou-se, os publicados até 2010, entre 2011 e 2015 e de 2016 à 2020. 

Foram revisados um total de 46 artigos com foco principal na TTC, sendo 19 deles do primeiro 

intervalo (azul escuro), 14 do segundo (azul) e 13 do terceiro (azul claro).  

 

Figura 2.3: Diagrama dos artigos revisados. 

Algumas informações interessantes podem ser observadas do diagrama. A primeira delas 

é uma tendência de as abordagens determinísticas cederem espaço para as probabilísticas. Até 

2010, 68% das publicações revisadas nessa dissertação não consideravam as incertezas do 

problema, entre 2011 e 2015 esse número caiu para 57%, já entre 2016 e 2020 a redução foi ainda 

mais acentuada, passando a apenas 30% das publicações. Este fato pode ser explicado pelo 

aumento da penetração de energias renováveis nos sistemas, e a consequente importância em se 

considerar no cálculo da TTC, as incertezas referentes à intermitência destas novas fontes de 

geração de energia. Corroborando com isto, apenas 5% das publicações até 2010 consideravam 

sistemas com energias renováveis, entre 2011 e 2015 esse valor aumentou para 36%, e entre 2016 

e 2020, quase 70% das publicações já consideravam este tipo de energia. 
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Quanto ao cálculo dos fluxos nas linhas de interconexão, há nos três grupos considerados 

uma predominância do uso de FPO. Mais da metade dos artigos revisados, aproximadamente 

52%, utilizam esta técnica, resultado de sua facilidade em se adequar a diferentes métodos de 

otimização para a obtenção da solução. Seguido pelo FPR, utilizado em 26% dos trabalhos 

revisados. Muito usado na indústria, os métodos de aproximação linear aparecem em 17% das 

publicações e finamente, com cálculos mais laboriosos e correlacionado a metodologias que 

consideram a modelagem estática para a obtenção dos índices de estabilidade de tensão, o FPC é 

utilizado em 13% das publicações. 

Uma comparação da segurança estática e dinâmica na literatura revisada, demonstra uma 

incipiência da segunda em relação a primeira. Quanto a estabilidade dinâmica, somente 28% dos 

trabalhos consideram índices ligados a estabilidade de tensão, 15% a estabilidade transitória e 

apenas 11% a estabilidade a pequenos sinais. Em relação a solução, os métodos numéricos são os 

que mais se destacam, sendo utilizados em 85% dos artigos publicados até 2010, em 63% das 

publicações entre 2011 e 2015 e em 65% dos trabalhos entre 2016 e 2020. Quanto à aplicação, 

93% das publicações envolvem estudos para o planejamento (offline) e apenas 7% estão 

relacionadas a análises em tempo real (online). Outro fato interessante é a subutilização da 

modelagem multiobjetivo, utilizada em apenas 11% dos trabalhos revisados. Salienta-se em 

relação a este dado, que a totalidade destes trabalhos, empregam técnicas de escalarização para 

reduzir a complexidade da formulação multiobjetivo.  

2.4 Considerações Finais 

Este capitulo apresentou uma revisão da literatura relacionada ao cálculo da máxima 

transferência de potência. A conceituação e a importância deste índice para os sistemas elétricos 

atuais também foram apresentadas. O cálculo da TTC é um problema complexo, que envolve 

muitas variáveis de diferentes naturezas e, por isso, foi fragmentado em diferentes categorias nesta 

revisão. Este processo serviu como suporte para um estudo aprofundado que vai além dos temas 

apresentados nesta dissertação. Temas estes, listados a seguir: 

i. Abordagens probabilísticas e os principais métodos utilizados na literatura para 

quantificar as incertezas do sistema; 

ii. Principais  diferenças entre as metodologias destinadas ao planejamento (análise offline) 

e as de análise em tempo real (online); 
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iii. Estudos de diferentes técnicas para o cálculo do fluxo nas linhas de interconexão de 

diferentes áreas do sistema; 

iv. Incorporação de dispositivos FACTS na formulação do cálculo da TTC. 

 Esta revisão permitiu identificar também, algumas categorias do problema da máxima 

transferência de potência que ainda foram pouco abordadas pela comunidade científica, como: 

i. As restrições dinâmicas, especialmente aquelas relacionadas a estabilidade a pequenos 

sinais; 

ii. Problemas com modelagem multiobjetivo; 

iii. Técnicas de solução baseadas em metaheurísticas, inteligência artificial, entre outras; 

iv. Metodologias rápidas o suficiente para serem aplicadas em análises em tempo real. 

Portanto, esta dissertação, alinhada aos objetivos apresentados no Capitulo 1, será 

conduzida na direção de preencher algumas destas lacunas (especificadamente, aquelas definidas 

em  i, ii e iii). 
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Capítulo 3  

Metodologia Proposta  

este capítulo é proposta uma metodologia para calcular a capacidade máxima de 

transferência de potência entre duas áreas de um sistema de transmissão. Um algoritmo de 

fluxo de potência ótimo (FPO) com restrições físicas e operacionais em um conjunto de cenários 

(caso base e contingências) é empregado. Um índice que mede a estabilidade do sistema 

(coeficiente de amortecimento) a pequenos sinais também é considerado. No entanto, 

diferentemente da literatura revisada que trata índices de estabilidade em restrições, nesta 

dissertação, ele será tratado como um dos objetivos da metodologia. Tem-se, deste modo, um 

problema multiobjetivo, em que se deseja maximizar a TTC e o coeficiente de amortecimento do 

sistema. 

Para a solução do problema, propõe-se a utilização das metaheurísticas bioinspiradas 

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II), MOCS (Multiobjective Cuckoo Search) 

e PSO (Particle Swarm Optimization), este último, associado a técnicas de escalarização. Para a 

comparação de desempenho dos métodos aplicados, métricas de performance são utilizadas. 

3.1 Formulação Matemática 

Esta dissertação apresenta um problema de fluxo de potência ótimo (FPO). A formulação 

geral é apresentada nas equações (3.1) a (3.6). Sob um conjunto de restrições, os objetivos são 

maximizar 𝑓1(𝒖𝟎, 𝒙𝟎) para o caso base, e 𝑓2(𝒖𝒄, 𝒙𝒄) para o caso base e casos de contingência. Um 

equacionamento detalhado destas equações será apresentado nas subseções seguintes.  

N 
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𝑚𝑎𝑥 
[
𝑓1(𝒖𝟎, 𝒙𝟎)

𝑓2(𝒖𝒄, 𝒙𝒄)
] ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.1) 

s.a. 𝒉𝒄(𝒖𝒄, 𝒙𝒄) = 𝟎 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.2) 

 𝒈𝒄(𝒖𝒄, 𝒙𝒄) ≤ 𝟎 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.3) 

 |𝒖𝒄 − 𝒖𝟎| ≤ ∆𝒖𝒄̅̅ ̅ ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 (3.4) 

 𝒙𝒄,𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒙𝒄 ≤ 𝒙𝒄,𝒎𝒂𝒙 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.5) 

 𝒖𝒄,𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒖𝒄 ≤ 𝒖𝒄,𝒎𝒂𝒙 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.6) 

em que:  

• 𝐶 = {1,2,…, 𝑛𝑐} é um conjunto de contingências pré-especificadas, com base na perda 

de linhas de transmissão de interconexão (linhas de intercâmbio entre duas áreas do 

sistema); 

• {0} ∪ 𝐶 representa o conjunto composto pelos casos base {0} e contingências (𝐶); 

• 𝒖𝟎 e 𝒖𝒄 representam as variáveis de controle (geração de energia ativa e magnitude de 

tensão terminal) ajustadas pelo problema de otimização no caso base e nos casos de 

contingência; 

• 𝒙𝟎 e 𝒙𝒄 são as variáveis de estado (magnitudes de tensão nas barras de carga e ângulo de 

tensão em todas as barras, excetuando a barra de referência) para o caso base e casos de 

contingência; 

• ∆𝒖𝒄̅̅ ̅ representa o limite de desvio das variáveis de controle em cada contingência 𝑐 em 

relação ao caso base {0}. 

3.1.1 Funções Objetivo  

A equação (3.1) denota o conjunto dos objetivos da metodologia, em que 𝑓1 representa a 

capacidade de transferência total do sistema para o caso base, e 𝑓2 refere-se ao coeficiente de 

amortecimento mínimo do sistema considerando os casos base e de contingência.  
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A. Função Objetivo 1 

A capacidade de transferência total do sistema é dada pelo somatório dos fluxos de 

potência ativa passantes em um conjunto de linhas de transmissão de interconexão de áreas ou 

subsistemas de interesse [78]. Matematicamente é definida como em (3.7):  

 𝑓1(𝒖𝟎, 𝒙𝟎) = 𝑇𝑇𝐶 = ∑ 𝑃𝑖𝑗
0

(𝑖,𝑗)∈𝐵𝑖

 (3.7) 

em que: 

• 𝐵𝑖 é o conjunto de linhas de transmissão de interconexão; 

• 𝑃𝑖𝑗
0  é a potência ativa que flui nas linhas de transmissão de interconexão, da barra 𝑖 para 

a barra 𝑗, no caso base, definida conforme a equação (3.8) [21], [79]. 

 𝑃𝑖𝑗 = 𝑉𝑖
2. 𝑔𝑖𝑗 − 𝑉𝑖 . 𝑉𝑗 . (𝑔𝑖𝑗. cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗. sin 𝜃𝑖𝑗) (3.8) 

onde: 

• 𝑔𝑖𝑗 e 𝑏𝑖𝑗 são respectivamente, a condutância e a susceptância das linhas de transmissão 

entre as barras 𝑖 e 𝑗;  

• 𝑉𝑖 e 𝑉𝑗  são as magnitudes das tensões nas barras 𝑖 e 𝑗; 

• 𝜃𝑖𝑗 = 𝜃𝑖 − 𝜃𝑗  é a diferença angular entre as barras 𝑖 e 𝑗.  

B. Função Objetivo 2 

A estabilidade a pequenos sinais está associada ao amortecimento das oscilações 

eletromecânicas de baixa frequência, entre os geradores síncronos do sistema, na ocorrência de 

pequenas variações de carga e geração. Ela é avaliada com base nos autovalores do sistema em 

espaço de estados, e pode ser mensurada a partir do coeficiente de amortecimento mínimo [80]. 

Dinamicamente, os sistemas de energia são modelados por um conjunto de equações algébrico-

diferenciais, que precisam ser linearizadas, para cada condição operacional, a fim de se obter um 

modelo em espaço de estados, conforme o apresentado na equação (3.9).  

 𝑑∆𝒙𝑪𝑳
𝒄

𝑑𝑡
= 𝑨𝑪𝑳

𝒄 . ∆𝒙𝑪𝑳
𝒄 + 𝑩𝑪𝑳

𝒄 . ∆𝒖𝑪𝑳
𝒄  ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

(3.9) 
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em que:  

• 𝐶𝐿 representa a operação em malha fechada (Closed-Loop), ou seja, a linearização do 

modelo após a inclusão de estabilizadores de sistemas de potência4 (ESP) através de um 

processo de realimentação;  

• 𝑨𝑪𝑳
𝒄  e 𝑩𝑪𝑳

𝒄  são as matrizes de estado e de entrada na condição operacional 𝑐; 

• ∆𝒙𝑪𝑳
𝒄  é o vetor de variáveis de estado (como velocidade do gerador, ângulo interno, tensão 

de campo, tensão interna, entre outras, a depender da ordem do modelo de dispositivos 

considerados no sistema) na condição operacional 𝑐;  

• ∆𝒖𝑪𝑳
𝒄  é o vetor de variáveis de entrada (como a potência mecânica dos geradores e a 

tensão de referência dos reguladores automáticos de tensão) na condição operacional 𝑐. 

Com o modelo linearizado, é possível realizar uma análise modal e calcular os autovalores 

da matriz 𝑨𝑪𝑳
𝒄  do sistema através da equação (3.10). Nesta dissertação, os autovalores serão 

calculados através do método QR [81]. Ressalta-se, que este método calcula todos os autovalores 

do sistema, tornando-se inviável para aplicações em sistemas de grande porte.  

 det(𝑨𝑪𝑳
𝒄 − 𝝀𝑐 . 𝑰) = 𝟎 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.10) 

onde:  

• 𝝀𝑐 é o conjunto de autovalores do sistema na condição operacional 𝑐; 

• 𝑰 é a matriz identidade. 

Cada autovalor pode ser associado a um coeficiente de amortecimento, conforme as 

equações (3.11) e (3.12), em que 𝜎 e 𝜔𝑑 são a parte real e imaginária do autovalor complexo 𝜆, 

respectivamente.  

 𝜆 = 𝜎 ± 𝑗𝜔𝑑  (3.11) 

 

4 Os Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESP) são controladores instalados nos geradores síncronos 

para o amortecimento de oscilações. Através do controle apropriado da tensão de campo no período 

transitório, adicionam o amortecimento necessário. Nessa dissertação, os controladores não são reajustados, 

haja vista que o processo de ajuste é algo demorado e que demanda esforços de diferentes agentes do 

sistema.  
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 𝜉 = −
𝜎

√𝜎2 + 𝜔𝑑
2

 
(3.12) 

Com o conjunto de todos os autovalores do sistema é possível obter o coeficiente de 

amortecimento mínimo (𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 ) para cada cenário operacional (𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶). Segundo [6], a 

estabilidade a pequenos sinais pode ser avaliada a partir deste índice, um 𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 < 0 indica a 

instabilidade do sistema para a condição operacional 𝑐.  

Assim sendo, a segunda função objetivo da metodologia proposta é definida conforme a 

equação (3.13), e representa o coeficiente de amortecimento mínimo dentre todos os cenários 

operacionais considerados. 

 𝑓2(𝒖𝒄, 𝒙𝒄) = 𝜉𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 ) ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.13) 

3.1.2 Restrições de Igualdade 

A equação (3.2) engloba, para cada cenário de operação (𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶), o balanço de 

potência nas barras do sistema e sua referência angular.  

A. Balanço de Potência do Sistema 

As primeiras restrições de igualdade do problema são dadas pelo balanço de potência 

ativa (3.14) e reativa (3.15). 

 
𝑃𝑔𝑖

𝑐 − 𝑃𝑑𝑖
𝑐 − 𝑃𝑖

𝑐 = 0 
∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

∀𝑖 ∈ 𝑁 
(3.14) 

 
𝑄𝑔𝑖

𝑐 − 𝑄𝑑𝑖
𝑐 − 𝑄𝑖

𝑐 = 0 
∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

∀𝑖 ∈ 𝑁 
(3.15) 

em que:  

• 𝑁 é o conjunto de todas as barras do sistema; 

• 𝑃𝑔𝑖
𝑐  e 𝑄𝑔𝑖

𝑐  são as potências ativa e reativa geradas na barra 𝑖 na condição operacional 𝑐; 



29 

 

• 𝑃𝑑𝑖
𝑐  e 𝑄𝑑𝑖

𝑐  são as potências ativa e reativa demandadas na barras 𝑖 na condição operacional 

𝑐; 

• 𝑃𝑖
𝑐 e 𝑄𝑖

𝑐 são as potências ativa e reativa injetadas na barra 𝑖 na condição operacional 𝑐, 

calculadas conforme as equações (3.16) e (3.17) [6].  

 𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 ∑[𝑉𝑘(𝑔𝑖𝑘. cos 𝜃𝑖𝑘 + 𝑏𝑖𝑘. sin 𝜃𝑖𝑘)]

𝑁

𝑘=1

 (3.16) 

 𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∑[𝑉𝑘(𝑔𝑖𝑘. sin 𝜃𝑖𝑘 − 𝑏𝑖𝑘 . cos 𝜃𝑖𝑘)]

𝑁

𝑘=1

 (3.17) 

B. Referência Angular do Sistema 

A fase da tensão na barra de referência (ou barra 𝑉𝜃) para cada condição operacional 𝑐 

também é uma restrição de igualdade, conforme a equação (3.18). 

 𝜃𝑟𝑒𝑓
𝑐 = 0 ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.18) 

3.1.3 Restrições de Desigualdade 

A equação (3.3) representa, para cada cenário de operação (𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶), os limites 

térmicos das linhas de transmissão e transformadores. A restrição de desigualdade apresentada na 

equação (3.19) contempla o fluxo de potência aparente máximo em todas as linhas do sistema, 

para todas as condições operacionais.  

 |𝑆𝑖𝑗
𝑐 | − 𝑆𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 ≤ 0 
∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐵𝑐 
(3.19) 

em que:  

• 𝐵𝑐 é o conjunto de todas as linhas (𝑖, 𝑗) do sistema na condição operacional 𝑐; 

• |𝑆𝑖𝑗
𝑐 | = √(𝑃𝑖𝑗

𝑐 )2 + (𝑄𝑖𝑗
𝑐 )2 é a potência aparente nas linhas (da barra 𝑖 para a barra 𝑗) na 

condição operacional 𝑐; 
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• 𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥 é a potência aparente máxima nas linhas (da barra 𝑖 para a barra 𝑗). 

3.1.4 Desvio das Variáveis de Controle  

A equação (3.4) representa o limite de desvio das variáveis de controle em cada cenário 

de contingência em relação ao caso base. Nesta dissertação, estas variáveis são, a potência ativa 

e a magnitude da tensão terminal das unidades geradoras. Elas são ajustadas para o caso base 

(𝒖𝟎), e esse ajuste é mantido para os demais cenários operacionais, ou seja, 𝒖𝒄 = 𝒖𝟎. Esta é uma 

hipótese conservadora que desconsidera o reajuste de tensão e de potência ativa gerada nos 

cenários em contingência [51]. Deste modo, a restrição apresentada em (3.4) pode ser expandida 

nas equações (3.20) e (3.21). 

 |𝑃𝑔𝑖
𝑐 − 𝑃𝑔𝑖

0 | = 0 
∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

∀ 𝑖 ∈ 𝐺 
(3.20) 

 |𝑉𝑔𝑖
𝑐 − 𝑉𝑔𝑖

0 | = 0 
∀ 𝑐 ∈ 𝐶 

∀ 𝑖 ∈ 𝐺 
(3.21) 

em que: 

•  𝐺 é o conjunto de todos os geradores do sistema; 

•  𝑉𝑔𝑖
𝑐  é a magnitude da tensão na barra de geração na condição operacional 𝑐. 

Ressalta-se porém, que a geração da barra de referência (ou barra 𝑉𝜃) é ajustada para o 

caso base e reajustada nos cenários de contingência. Isso porquê, diferentemente das demais 

barras de geração, a potência da barra de referência não é uma variável de otimização (mais 

detalhes serão abordados na seção 3.2).  

3.1.5 Limites das Variáveis  

Finalmente, as equações (3.5) e (3.6) representam os limites, superiores e inferiores, das 

variáveis de controle e de estado. Para a metodologia proposta elas são caracterizadas pelas 

equações (3.22) e (3.23). 
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 𝑃𝑔𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔𝑖

𝑐 ≤ 𝑃𝑔𝑖
𝑚𝑎𝑥  

∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

∀𝑖 ∈ 𝐺 
(3.22) 

 𝑉𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖

𝑐 ≤ 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥  

∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

∀𝑖 ∈ 𝑁 
(3.23) 

A potência reativa gerada também pode ser ajustada entre seus limites conforme a 

equação (3.24). Este ajuste está correlacionado ao controle nas barras PV, que mantem a tensão 

nos barramentos em um valor especificado. 

 𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑔𝑖

𝑐 ≤ 𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑎𝑥 

∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 

∀𝑖 ∈ 𝐺 
(3.24) 

3.2 Abordagem Proposta 

Nesta dissertação, a potência ativa e a magnitude da tensão terminal são as variáveis de 

decisão a serem otimizadas, objetivando maximizar a capacidade total de transferência de 

potência no caso base, e o coeficiente de amortecimento mínimo do sistema em diferentes 

situações de operação. A formulação considera limites (tratados como penalizações) de geração 

de potência ativa e reativa, magnitudes de tensão e fluxo de potência aparente nas linhas, para 

diferentes condições operacionais (caso base e cenários de contingência).  

Para cada solução (indivíduo, da perspectiva das metaheurísticas), composta pelas 

variáveis de decisão, executa-se incialmente um fluxo de potência (FP) convencional baseado no 

método de Newton-Raphson para a obtenção de fluxos de potência ativa do caso base (essenciais 

ao cálculo da TTC), além de fluxos de potência aparente |𝑺𝒊𝒋
𝒄 |, potência ativa da barra 𝑉𝜃 (𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓

𝑐 ), 

magnitudes das tensões nodais (𝑽𝒄) e potências reativas (𝑸𝒈
𝒄 ). Se o fluxo convergir em todos os 

cenários operativos considerados, uma análise modal (AM) é realizada e o amortecimento mínimo 

(𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 ) de cada cenário é obtido (se o fluxo não convergir em algum dos cenários operativos, 

valores elevados são atribuídos às penalizações). Em seguida, são calculadas as funções 𝐹1 e 𝐹2, 

que representam os objetivos do problema, e 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 e 𝑃4, que representam as penalizações 

associadas a violações de fluxo de potência aparente, potência ativa gerada na barra de referência, 

tensão nos barramentos e potência reativa, respectivamente. Por fim, são obtidas as funções de 
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aptidão (𝑓𝑘
1 e 𝑓𝑘

2), responsáveis por guiar o processo de otimização. O diagrama apresentado na 

Figura 3.1 ilustra esse processo. Neste trabalho, toda a metodologia foi implementada na 

plataforma MatLab™, com fluxos de potência e análises modais realizados através da toolbox 

PSAT (Power System Analysis Toolbox) [82].  

 

Figura 3.1: Diagrama da metodologia proposta. 

3.2.1 Estrutura dos Indivíduos  

As variáveis de decisão (potência ativa e a magnitude da tensão terminal) são agrupadas 

e formam um indivíduo, que possui uma estrutura como a apresentada na equação (3.25). 

 [𝑖𝑛𝑑𝑘] = [𝑃𝑔1
0  ⋯ 𝑃𝑔 𝑛𝑔−1

0   𝑉𝑔1
0 ⋯ 𝑉𝑔 𝑛𝑔

0 ] (3.25) 

em que:  

• 𝑘 é o índice do 𝑘-ésimo indivíduo; 

• 𝑛𝑔 denota o número de geradores (elementos do conjunto 𝐺).  

As potências ativas dos geradores são variáveis de decisão a serem otimizadas pela 

metodologia, exceto, a potência do gerador da barra de referência (ou barra 𝑉𝜃). Esta variável é 

responsável pelo balanço de potência no sistema e é calculada posteriormente pelo fluxo de carga. 
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Desta forma, uma penalização será formulada para restringir sua variação além dos limites 

estabelecidos. 

Conforme já mencionado, para cenários de contingência, nenhum desvio das variáveis de 

decisão é permitido. Ou seja, 𝑃𝑔1
0 = 𝑃𝑔1

1 = 𝑃𝑔1
𝑛𝑐, 𝑃𝑔 𝑛𝑔−1

0 = 𝑃𝑔 𝑛𝑔−1
1 = 𝑃𝑔 𝑛𝑔−1

𝑛𝑐 , 𝑉𝑔1
0 = 𝑉𝑔1

1 = 𝑉𝑔1
𝑛𝑐 

e 𝑉𝑔 𝑛𝑔
0 = 𝑉𝑔 𝑛𝑔

1 = 𝑉𝑔 𝑛𝑔
𝑛𝑐 .   

3.2.2 Metaheurísticas: Funções de Aptidão  

Deseja-se maximizar a TTC para o caso base e o coeficiente de amortecimento mínimo 

do sistema considerando diferentes cenários operacionais (caso base e contingências). Assim, 

para cada indivíduo 𝑘, calculam-se duas funções de avaliação (𝑓𝑘
1 e 𝑓𝑘

2), apresentadas nas 

equações (3.26) e (3.27), que serão otimizadas concomitantemente por metaheurísticas 

bioinspiradas. Ressalta-se, no entanto, que estas funções sofrerão significativas alterações com a 

escalarização do problema (mais detalhes serão abordados adiante).  

 𝑓𝑘
1 = 𝐹1 − 𝛽1. 𝑃1 − 𝛽2. 𝑃2 − 𝛽3. 𝑃3 − 𝛽4. 𝑃4 (3.26) 

 𝑓𝑘
2 = 𝐹2 − 𝛽1. 𝑃1 − 𝛽2. 𝑃2 − 𝛽3. 𝑃3 − 𝛽4. 𝑃4 (3.27) 

em que:  

• 𝐹1 e 𝐹2 são as funções objetivo do problema, apresentadas nas equações (3.7) e (3.13) e 

reescritas em (3.28) e (3.29); 

•  𝛽1, … , 𝛽4 são pesos associados as penalizações; 

• 𝑃1, … , 𝑃4 representam as penalizações adicionadas na ocorrência de violação dos limites 

estabelecidos.   

 𝐹1 =  𝑇𝑇𝐶 = ∑ 𝑃𝑖𝑗
0

(𝑖,𝑗)∈𝐵𝑖

 (3.28) 

 𝐹2 = 𝜉𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 ) ∀ 𝑐 ∈ {0} ∪ 𝐶 (3.29) 
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3.2.3 Penalizações  

As penalizações, tratadas em detalhes nesta subseção, são de fundamental importância 

para a metodologia, uma vez que, indicam aos algoritmos de otimização, soluções indesejáveis, 

ou seja, soluções que violam as restrições estabelecidas ao problema.  

A. Penalização por Violação de Fluxo de Potência Aparente  

Para garantir que a restrição apresentada na equação (3.19) seja satisfeita, ou seja, que os 

fluxos de potência aparente nas linhas de transmissão sejam menores que os limites estabelecidos, 

a penalização 𝑃1 é calculada conforme as equações (3.30) e (3.31). 

 𝑃1 = ∑ ∑ (|𝑆𝑖𝑗
𝑐 | − 𝑆𝑖𝑗

𝑙𝑖𝑚)2

(𝑖,𝑗)∈𝐵𝑐 𝑐∈{0}∪𝐶   

 (3.30) 

 𝑆𝑖𝑗
𝑙𝑖𝑚 = {

|𝑆𝑖𝑗
𝑐 |

𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥    

𝑠𝑒
𝑠𝑒

   
|𝑆𝑖𝑗

𝑐 | ≤ 𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥

|𝑆𝑖𝑗
𝑐

| > 𝑆𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥

 (3.31) 

B. Penalização por Violação de Potência Ativa Gerada 

Para garantir que a restrição apresentada na equação (3.22) seja satisfeita, ou seja, que a 

potência ativa gerada na barra de referência (𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓
𝑐 ) esteja dentro dos limites especificados, a 

penalização 𝑃2 é calculada conforme as equações (3.32) e (3.33).  

 𝑃2 = ∑ (𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓
𝑐 − 𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓

𝑙𝑖𝑚 )2

 𝑐∈{0}∪𝐶 

 (3.32) 

 𝑃𝑔 ref
𝑙𝑖𝑚 = {

𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓
𝑐

𝑃𝑔 ref
𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑔 ref
𝑚𝑎𝑥

   
𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

   

𝑃𝑔 ref
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓

𝑐 ≤ 𝑃𝑔 ref
𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓
𝑐 < 𝑃𝑔 ref

𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑔 𝑟𝑒𝑓
𝑐 > 𝑃𝑔 ref

𝑚𝑎𝑥

 (3.33) 

É importante sublinhar que os limites de potência ativa das demais barras de geração são 

tratados internamente pelas metaheurísticas, uma vez que, estes estão relacionados às variáveis 

de decisão (equação (3.25)). 
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C. Penalização por Violação de Tensão  

Para garantir que a restrição apresentada na equação (3.23) seja satisfeita, ou seja, que as 

tensões nas barras de carga estejam dentro dos limites especificados, a penalização 𝑃3 é calculada 

conforme as equações (3.34) e (3.35).  

 𝑃3 = ∑ ∑ (𝑉𝑖
𝑐 − 𝑉𝑙𝑖𝑚)2

𝑖∈𝑁𝐿 𝑐∈{0}∪𝐶   

 (3.34) 

 𝑉𝑙𝑖𝑚 = {

𝑉𝑖
𝑐

𝑉𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

   
𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

   

𝑉𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖

𝑐 ≤ 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑖
𝑐 < 𝑉𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
𝑐 >  𝑉𝑖

𝑚𝑎𝑥

 (3.35) 

Em que 𝑁𝐿 representa o conjunto de barras de carga. Ressalta-se que os limites de tensão 

para as barras de geração, são tratados intrinsicamente pelas metaheurísticas, pois estes estão 

relacionados às variáveis de decisão, apresentadas na equação (3.25). 

D. Penalização por Violação de Potência Reativa  

Para garantir que a restrição apresentada na equação (3.24) seja satisfeita, ou seja, que as 

potências reativas geradas estejam dentro dos limites especificados, a penalização 𝑃4 é calculada 

conforme as equações (3.36) e (3.37). 

 𝑃4 = ∑ ∑(𝑄𝑔𝑖
𝑐 − 𝑄𝑔𝑖

𝑙𝑖𝑚)2

𝑖∈𝐺 𝑐∈{0}∪𝐶   

 (3.36) 

 𝑄𝑔𝑖
𝑙𝑖𝑚 = {

𝑄𝑔𝑖
𝑐

𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑎𝑥

   
𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

   

𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑔𝑖

𝑐 ≤ 𝑄𝑔𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑔𝑖
𝑐 < 𝑄𝑔𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑔𝑖
𝑐 > 𝑄𝑔𝑖

𝑚𝑎𝑥

 (3.37) 

E. Demais Restrições  

As restrições de igualdade representadas pelas equações (3.14), (3.15) e (3.18) não 

precisam ser formuladas como penalizações, pois são tratadas internamente pelo problema de 

fluxo de potência, que na convergência, satisfaz estas restrições. 
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F. Ajuste dos Pesos  

Para tornar as penalizações matematicamente efetivas, associam-se a elas, pesos ajustados 

empiricamente. Estes ajustes foram realizados com o sistema New England [83], se mostrando 

eficientes também para o 9 Barras – WSCC [84], sendo estes sistemas tratados em detalhes no 

Capítulo 4. É importante ressaltar, que para outros sistemas, reajustes podem ser necessários.  

Na implementação computacional, consideraram-se potências e tensões em pu (sistema 

por unidade). Para a penalização por violação de tensão (𝑃3), fixaram-se limites de 0,95 e 1,05 pu 

para as barras de geração e de 0,90 e 1,10 pu para as barras de carga. Considerando-se, por 

exemplo, a ocorrência de uma única violação de 0,85 pu em uma barra de carga, o desvio de 

tensão (equação (3.34)) é dado por ∆𝑉 = (𝑉𝑖
𝑐 − 𝑉𝑙𝑖𝑚)2 = (0,85 − 0,90)2 = 2,5. 10−3. 

Multiplicando esse valor por um peso (103), a penalização se torna mais eficiente. Expandindo 

este raciocínio para mais violações e para as demais penalizações, resultados semelhantes podem 

ser verificados. Desta forma, os pesos foram fixados em 103, e portanto, 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 =

103. 

3.3 Otimização Multiobjetivo 

Um problema como o formulado nas seções anteriores, com dois ou mais objetivos que 

precisam ser otimizados simultaneamente, é denominado problema multiobjetivo. Esses 

objetivos, são, frequentemente conflitantes, o que impossibilita a obtenção de uma única solução 

ótima, como acontece nos problemas mono-objetivo. Tem-se, deste modo, para a otimização 

multiobjetivo, um conjunto de soluções que apresentam um compromisso entre os objetivos.  

Matematicamente, um problema com 𝑟 objetivos, para 𝑟 ≥ 2,  pode ser escrito conforme 

as equações (3.38) e (3.39). 

𝑚𝑖𝑛 𝑧 = (𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑟(𝑥)) (3.38) 

𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝒳 (3.39) 

em que: 

• 𝑥 =  (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑇 é o vetor das variáveis de decisão (que podem possuir 𝑛 parâmetros) 

cujos valores representam uma solução (eficiente ou não) para o problema de otimização; 
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• 𝑧𝑚 = 𝑓𝑚(𝑥) representa a 𝑚-ésima função objetivo do problema, e constitui um dos 𝑟 

critérios de avaliação para determinar a qualidade de uma solução;  

•  𝒳 é o espaço de decisão gerado pelas restrições impostas ao problema (∅ ≠ 𝒳 ⊆ ℝ𝑛).  

Além do espaço de decisão 𝒳, na otimização multiobjetivo trabalha-se também com o 

espaço critério, definido como 𝒵, gerado pela aplicação das 𝑟 funções objetivo no espaço 𝒳. 

Matematicamente, 𝒵 = {𝒵 ∈ ℝ𝑟: 𝑧 = 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝒳}.  

Soluções são avaliadas na otimização mono-objetivo simplesmente comparando-se os 

valores da função objetivo. Na otimização multiobjetivo, no entanto, o processo de avaliação das 

soluções é um pouco mais complexo, pois a obtenção de boas soluções está fundamentada no 

conceito de dominância, enunciado a seguir [85]:  

Definição: Dadas duas soluções viáveis, 𝑥1 e 𝑥2, para um problema multiobjetivo de 

minimização, 𝑥1 domina 𝑥2 se as seguintes condições forem satisfeitas:  

1. A solução 𝑥1 não é pior que a solução 𝑥2 em nenhum dos objetivos, ou seja:  

𝑓𝑚(𝑥1) ≤ 𝑓𝑚(𝑥2) 𝑚 = 1,2, … , 𝑟 

2. A solução 𝑥1 é estritamente melhor que 𝑥2 em pelo menos um objetivo, ou seja: 

𝑓�̅�(𝑥1) < 𝑓�̅�(𝑥2)  �̅� ∈ {1,2, … , 𝑟} 

Com ambas as condições verdadeiras, pode-se dizer que 𝑥1 domina 𝑥2, ou que 𝑥2 é 

dominada por 𝑥1. Notação: 𝑥1 ≼ 𝑥2. Relações análogas são definidas para um problema de 

maximização.  

Com base nesta definição, uma solução 𝑥∗ ∈ 𝒳 é chamada de solução eficiente, se não 

existe uma outra solução 𝑥 ∈ 𝒳, tal que 𝑥 ≼ 𝑥∗. No espaço critério, uma solução 𝑧∗ ∈ 𝒵 é 

chamada de solução não-dominada, se sua imagem inversa no espaço de decisão é uma solução 

eficiente, ou seja, 𝑧∗ = 𝑓(𝑥∗).  

Uma solução 𝑥 é chamada de solução fracamente eficiente, se não existe uma outra 

solução 𝑥 ∈ 𝒳, tal que  𝑓𝑚(𝑥) < 𝑓𝑚(𝑥), para todo 𝑚 = 1, … , 𝑟. A imagem no espaço critério, de 

uma solução fracamente eficiente, é uma solução fracamente não-dominada �̂�.  
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O conjunto de todas as soluções eficientes, denotado por 𝒳∗, é denominado conjunto 

eficiente ou conjunto Edgeworth-Pareto5 (conhecido como conjunto de Pareto ótimo). Este 

conjunto é composto por elementos de 𝒳 que não são dominados por nenhum outro elemento de 

𝒳. Formalmente, 𝒳∗ = {𝑥∗ ∈ 𝒳: 𝑥 ⋠ 𝑥∗, ∀𝑥 ∈ 𝒳}. A imagem do conjunto eficiente 𝒳∗ no 

espaço critério, é chamada de conjunto não-dominado ou fronteira (ou frente) de Pareto, denotada 

por 𝒵∗, e formalmente definida como 𝒵∗ = {𝑧∗ ∈ 𝒵: 𝑧∗ = 𝑓(𝑥∗), ∀𝑥∗ ∈ 𝒳∗}. 

Um mapeamento do espaço 𝒵, bem como, a fronteira de Pareto, 𝒵∗(conjunto de soluções 

não-dominadas) representada pela curva em azul, são mostrados na Figura 3.2 para um problema 

de minimização, biobjetivo (𝑟 = 2). Nesta figura, observa-se que a curva em azul unida ao 

segmento em vermelho, representa o conjunto das soluções fracamente não-dominadas, sendo 

que o segmento em vermelho não faz parte do conjunto Pareto-ótimo, pois suas soluções são 

dominadas por uma solução 𝑝, na extremidade da fronteira. Esta figura apresenta também uma 

solução ideal 𝑧𝐼, que considera o melhor dos dois objetivos simultaneamente. Esta, porém, é uma 

solução não factível, pois sua imagem não pertence ao espaço critério (𝑧𝐼 ∉ 𝒵). Este conceito de 

solução ideal será bastante útil na avaliação de desempenho das fronteiras de Pareto, apresentada 

na seção 3.4.  

 

Figura 3.2: Fronteira de Pareto. 

Como mencionado, a otimização multiobjetivo fornece um conjunto de soluções 

aceitáveis para o problema. No entanto, é comum a escolha de apenas um ponto como solução a 

ser implementada em determinada situação real. A escolha deste ponto necessita de informações 

 

5 Francis Ysidro Edgeworth, economista e filósofo britânico, 1845-1926. Vilfredo Pareto, 

economista, sociólogo e político italiano, 1848-1923. São os responsáveis pela noção do conceito de 

otimalidade.  
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que muitas vezes não estão modeladas na formulação matemática. De modo geral, resolver um 

problema multiobjetivo exige a cooperação de duas partes fundamentais, o analista e o decisor 

[86].  

O analista, usualmente representado pelos métodos de otimização multiobjetivo, é 

responsável pelo processo matemático de obtenção do conjunto de soluções não-dominadas [86]. 

Nesta dissertação, será representado pelas metaheurísticas. No entanto, apesar de avaliar 

diferentes soluções da fronteira de Pareto, este trabalho se exime do compromisso de eleger uma 

única solução para o problema proposto.  

As metaheurísticas bioinspiradas compreendem uma ampla área de pesquisa da ciência 

da computação e afins. Estas técnicas simulam padrões encontrados na natureza, para em seguida, 

aplicá-los no desenvolvimento de ferramentas computacionais para a solução de problemas 

complexos [87]. São consideradas neste trabalho três metaheurísticas. A primeira denominada 

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) [88], é baseada em computação 

evolucionária e utiliza mecanismos evolutivos relacionados a teoria da evolução de Charles 

Darwin. As outras duas, MOCS (Multiobjective Cuckoo Search) [89] e PSO (Particle Swarm 

Optimization) [37] são baseadas em inteligência de enxames e utilizam mecanismos inspirados 

em comportamentos individuais e coletivos de indivíduos ou organismos que se inter-relacionam 

em grupos simples e autônomos. É importante salientar que o NSGA-II e o MOCS são 

metaheurísticas estruturadas para problemas multiobjetivo, o que não ocorre com o PSO clássico. 

Todavia, para tratar o problema deste trabalho, o PSO será empregado em conjunto com técnicas 

de escalarização. As subseções seguintes abordam separadamente os algoritmos utilizados nesta 

dissertação.  

3.3.1 NSGA-II 

O NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) é um algoritmo de otimização 

multiobjetivo baseado em algoritmo genético (AG), proposto em 2002 [88] como uma evolução 

ao NSGA proposto em 1994 [90]. Essencialmente, o aperfeiçoamento permitiu reduzir a 

complexidade computacional na classificação de soluções não-dominadas, a eliminação da 

necessidade do usuário em especificar um parâmetro que assegure a diversidade da população e 

a inclusão de elitismo. 

O NSGA-II gera, inicialmente, uma população aleatória de indivíduos, e calcula para cada 

um sua respectiva função de aptidão. De acordo com os valores de aptidão, cada indivíduo será 
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alocado em um conjunto de frentes não-dominadas ℱ = (ℱ1, ℱ2, … , ℱ𝑛), onde ℱ1 é a primeira 

frente e domina todas as frentes subsequentes, ℱ2 domina as frentes subsequentes, mas é 

dominada por ℱ1, ℱ3 domina as frentes subsequentes, mas é dominada por ℱ1 e ℱ2, e assim 

consecutivamente até a última frente (ℱ𝑛), que não domina nenhuma e é dominada por todas as 

anteriores. Este ordenamento é realizado através de uma estratégia chamada fast non-dominated 

sorting apresentada no Algoritmo 3.1. Nele, para cada indivíduo 𝑝 de uma população 𝑃, é 

associado um conjunto de soluções 𝑆𝑝 (soluções que 𝑝 domina) e um contador (𝑛𝑝) de quantas 

vezes 𝑝 é dominado.  

Algoritmo: Fast Non-dominated Sorting  

1 Início 
2 ℱ𝑖 ← ∅; 
3 para cada 𝑝 ∈ 𝑃 faça 
4           𝑆𝑝 ← ∅; 
5           𝑛𝑝 ← 0; 
6           para cada 𝑞 ∈ 𝑃 faça 
7                     se (𝑝 ≼ 𝑞) então 
8                              𝑆𝑝 ← 𝑆𝑝 ∪ {𝑞}; 
9                     fim 
10                     senão se (𝑞 ≼ 𝑝) então  
11                               𝑛𝑝 ← 𝑛𝑝 + 1; 
12                     fim 
13           fim 
14           se (𝑛𝒑 = 0) então  

15                     ℱ1 ← ℱ1 ∪ {𝑝}; 
16           fim 
17 fim 
18 𝑖 ← 1; 
19 enquanto ℱ𝑖 ≠ ∅ faça 
20           𝑄 ← ∅; 
21           para cada 𝑝 ∈ ℱ𝑖 faça 
22                     para cada 𝑞 ∈ 𝑆𝑝 faça 

23                               𝑛𝑞 ← 𝑛𝑞 − 1; 
24                               se (𝑛𝑞 = 0) então 

25                                         𝑄 ← 𝑄 ∪ 𝑞; 
26                               fim 
27                      fim 
28           fim 
29           𝑖 ← 𝑖 + 1; 
30           ℱ𝑖 ← 𝑄; 
31 fim 
32 Retorna ℱ; 

Algoritmo 3.1: Fast Non-dominated Sorting. Fonte: [88]. 
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Cada indivíduo 𝑝 é comparado com um indivíduo 𝑞, sendo 𝑝 diferente de 𝑞. Se 𝑝 domina 

𝑞, então 𝑞 é inserido no conjunto 𝑆𝑝, caso 𝑞 domine 𝑝, o contador de quantas vezes 𝑝 é dominado 

é incrementado. Se após a comparação do indivíduo 𝑝 com todos os indivíduos 𝑞, o contador 𝑛𝑝 

for igual a zero, o indivíduo 𝑝 é alocado na primeira frente (ℱ1). Esse processo é repetido com 

toda a população (linhas 3 a 17) para preencher a primeira frente de soluções não-dominadas. 

Para o completar as demais fronteiras, percorre-se todos os indivíduos 𝑝 da frente ℱ𝑖 e todas as 

suas soluções dominadas (𝑞 ∈ 𝑆𝑝), realizando um decremento de 𝑛𝑞. Se o valor de 𝑛𝑞 for igual a 

zero, aloca-se 𝑞 numa lista 𝑄. Após percorrer toda a fronteira ℱ𝑖 o contador 𝑖 é incrementado e 

atribui-se 𝑄 a próxima fronteira. Esse processo (linhas 18 a 31) é repetido até que todas as frentes 

sejam preenchidas.  

No NSGA, a diversidade das soluções é garantida com a especificação pelo usuário de 

um parâmetro (𝑠𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑) que representa a máxima distância permitida entre dois indivíduos. O 

principal problema deste parâmetro, no entanto, é a necessidade de se especificá-lo. No NSGA-

II, buscou-se uma estratégia para manter a diversificação internamente, sem a necessidade de o 

usuário especificar um parâmetro. Esta estratégia, definida como crowding distance, está 

apresentada no Algoritmo 3.2, no qual as estruturas ℐ[𝑖]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 e ℐ[𝑖]. 𝑚, armazenam a distância 

de multidão (crowding distance) e o 𝑚-ésimo objetivo do 𝑖-ésimo indivíduo, respectivamente. 

Algoritmo: Crowding Distance  

1 Início 
2 𝑙 ← |𝑃|; 
3 para cada 𝑖 ∈ 𝑃 faça 
4           ℐ[𝑖]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ← 0; 
5 fim 
6 para cada 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚 faça 
7           ℐ ← 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (ℐ, 𝑚); 
8           ℐ[1]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ← ∞; 
9           ℐ[𝑙]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ← ∞; 
10           para 𝑖 = 2 𝑎𝑡é (𝑙 − 1) faça 
11               ℐ[𝑖]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ← ℐ[𝑖]. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 + (ℐ[𝑖 + 1]. 𝑚 − ℐ[𝑖 − 1]. 𝑚)/(𝑓𝑚

𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚
𝑚𝑖𝑛); 

12           fim 
13 fim 
14 Retorna ℐ 

Algoritmo 3.2: Crowding Distance. Fonte: [88]. 

Para uma população (𝑃) de tamanho l, inicialmente é atribuído um valor zero para a 

distância de multidão de cada indivíduo. Em seguida, a população é classificada para cada 

objetivo em ordem crescente. Um valor infinito é atribuído para a distância de multidão dos 

indivíduos das extremidades. Para um indivíduo intermediário, uma distância é calculada com 

base na diferença das funções objetivo normalizadas de dois indivíduos adjacentes. A soma destas 
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distâncias para cada função objetivo corresponde a distância de multidão do indivíduo. 

Graficamente, a crowding distance apresentada na Figura 3.3, representa uma estimativa para o 

perímetro do retângulo formado por indivíduos adjacentes, em relação a seus objetivos. Valores 

pequenos indicam a proximidade com um aglomerado de indivíduos.   

 

Figura 3.3: Cálculo da crowding distance. Fonte: [88]. 

Após a ordenação dos indivíduos e cálculo da distância de multidão, utiliza-se um 

operador de comparação (≺𝑛), responsável por guiar o processo de seleção elitista do NSGA-II. 

Assim se estabelece que, entre dois indivíduos 𝑖 e 𝑗, 𝑖 é melhor que 𝑗 (𝑖 ≺𝑛 𝑗), se 𝑖 estiver na 

menor frente. No caso de 𝑖 e 𝑗 pertencerem à mesma frente, 𝑖 será considerado melhor caso 

apresente maior distância de multidão.  

Definidos os algoritmos fast non-dominated sorting e crowding distance, o NSGA-II 

(Algoritmo 3.3) opera de modo semelhante a um AG clássico. Uma população inicial (𝑃0) de 

tamanho 𝑁 é gerada aleatoriamente, e em seguida são utilizados mecanismos evolutivos para a 

geração de uma população filha (𝑄𝑡). Nesta etapa é utilizada a seleção por torneio através do 

operador de comparação (≺𝑛), além de cruzamento e mutação. Da união da população pai e filha, 

gera-se uma população 𝑅𝑡 de tamanho 2𝑁, que será ordenada através do fast non-dominated 

sorting para a formação da população pai atual (𝑃𝑡+1), no entanto, somente 𝑁 soluções serão 

selecionadas, as outras 𝑁 serão rejeitadas. Deste modo, selecionam-se as 𝑖 melhores fronteiras 

para compor a população atual, se estas não formarem um conjunto de tamanho 𝑁, calcula-se a 

crowding distance da fronteira 𝑖 + 1 e selecionam-se os 𝑁 − |𝑃𝑡+1| para completar o população 

𝑃𝑡+1. O processo (linhas 6 a 26) é repetido até que um critério de parada seja satisfeito. 
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Algoritmo: NSGA-II 

1 Início 
2 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 ← ∅; 
3 𝑃0 ← 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎;  
4 𝑄0 ← ∅; 
5 𝑡 ← 0; 
6 enquanto 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 faça 
7           𝑅𝑡 ← 𝑃𝑡 ∪ 𝑄𝑡; 
8           ℱ ← 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑁𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑅𝑡); 
9           𝑃𝑡+1 ← ∅; 
10           𝑖 ← 1; 
11           enquanto |𝑃𝑡+1| + |ℱ𝑖| ≤ 𝑁 faça  
12                     𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟 𝐶𝑟𝑜𝑤𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (ℱ𝑖); 
13                     𝑃𝑡+1 ← 𝑃𝑡+1 ∪ ℱ𝑖; 
14                     𝑖 ← 𝑖 + 1; 
15           fim 
16           se |𝑃𝑡+1| < 𝑁 então 

17                     𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (ℱ𝑖 ≺𝑛); 
18                     𝑗 = 1; 
19                     enquanto |𝑃𝑡+1| < 𝑁 faça 
20                               𝑃𝑡+1 ← 𝑃𝑡+1 ∪ ℱ𝑖[𝑗]; 
21                               𝑗 ← 𝑗 + 1; 
22                     fim 
23           fim 
24           𝑄𝑡+1 ← 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (𝑃𝑡+1); 
25           𝑡 ← 𝑡 + 1; 
26 fim 
27 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 ← 𝑆𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑡; 

28 Retorna 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷; 

Algoritmo 3.3: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II – NSGA-II. Fonte: [88]. 

Nesta dissertação, cada indivíduo tem uma estrutura como a apresentada em (3.25). Para 

cada um, são calculadas as funções de aptidão representadas pelas equações (3.26) e (3.27), que 

englobam as duas funções objetivo da metodologia e suas penalizações, em caso de violação de 

limites. Por se tratar de um problema real de maximização, essas funções de aptidão são 

multiplicadas por (-1), uma vez que, por convenção os algoritmos minimizam. Em seguida, cada 

indivíduo será ordenado e terá sua distância de multidão calculada. Após a ordenação e cálculo 

da crowding distance, cada solução do problema proposto terá uma estrutura como a apresentada 

na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Estrutura das soluções no NSGA-II. 
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3.3.2 MOCS 

Em 2009 Yang e Deb propuseram em [91] um algoritmo bioinspirado na reprodução dos 

cucos (Cuckoo Search – CS), baseado no parasitismo de ninhada desenvolvido por algumas 

espécies de pássaros cuco. Os mesmos autores propuseram em 2013 [89] um algoritmo baseado 

na mesma ideia do primeiro, porém com uma estrutura que permitia a otimização de problemas 

com mais de um objetivo, este algoritmo foi intitulado Multiobjective Cuckoo Search (MOCS). 

O parasitismo é uma relação desarmônica e interespecífica, ou seja, entre espécies 

diferentes, em que uma (parasita) se beneficia da outra (hospedeiro). No caso dos pássaros cuco, 

algumas espécies colocam seus ovos em ninhos de aves hospedeiras livrando-se do compromisso 

de chocá-los. Se estas aves descobrem a presença dos ovos que não são de sua ninhada, elas 

podem livrar-se dos ovos intrusos ou abandonar o ninho e reconstruir outro em local diferente. 

Para reduzir a chance de ter seus ovos descartados e aumentar as probabilidades de reprodução, 

algumas espécies de cuco são especialistas no mimetismo do padrão dos ovos de um conjunto de 

aves hospedeiras [92]. Em geral, os ovos cuco chocam primeiro e os filhotes tendem a expulsar 

instintivamente os ovos hospedeiros, jogando-os para fora do ninho. Alguns filhotes cuco também 

costumam imitar o padrão de chamada de acolhimento, o que lhes garante acesso ao fornecimento 

de alimentos trazidos pela ave hospedeira [89], [91]. Estas características contribuem para o 

sucesso da busca por ninhos, que assegurem a sobrevivência das ninhadas dos pássaros cuco. 

Com base nos comportamentos citados, o algoritmo de busca cuco foi idealizado 

conforme as seguintes regras [91]: 

i. Cada cuco coloca um ovo por vez e o deposita em um ninho escolhido aleatoriamente; 

ii. Os melhores ninhos, com ovos de alta qualidade serão escolhidos para as próximas 

gerações; 

iii. O número de ninhos disponível é fixo e o ovo colocado pelo cuco é descoberto pela 

ave hospedeira com uma probabilidade 𝑝𝑎 ∈ [0,1]. Neste caso, a espécie hospedeira 

pode desejar livrar-se do ovo intruso ou simplesmente abandonar o ninho e construir 

um novo. 

Para o tratamento de problemas multiobjetivo, a primeira e a terceira regras são 

remodeladas. Neste caso, o algoritmo MOCS segue as regras enunciadas abaixo [89]: 
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i. Para um problema com 𝑟 objetivos, cada cuco coloca 𝑟 ovos por vez e os deposita 

em um ninho escolhido aleatoriamente. O ovo 𝑚 corresponde a solução do 𝑚-ésimo 

objetivo do problema; 

ii. Os melhores ninhos, com ovos de alta qualidade serão escolhidos para as próximas 

gerações; 

iii. O número de ninhos disponível é fixo e eles poderão ser abandonados pela ave 

hospedeira com uma probabilidade 𝑝𝑎 ∈ [0,1] em caso de descoberta. Neste caso, 

considera-se que os ninhos abandonados possam ser substituídos por novos ninhos 

com 𝑟 ovos (com novas soluções aleatórias em novos locais). Essa substituição se 

dará considerando a similaridade das novas soluções com outras.  

Essencialmente, a primeira regra está correlacionada a geração aleatória de novos ninhos. 

Esta geração é realizada através de uma busca espacial eficiente denominada voo de Lévy. A 

segunda, está baseada em elitismo, que visa garantir uma convergência adequada ao algoritmo. 

Já a terceira, pode ser comparada a um processo de mutação no AG, em que as piores soluções 

(ninhos) são descartadas com uma probabilidade 𝑝𝑎 e novas soluções são geradas com base na 

semelhança com outras soluções correntes. 

Conforme mencionado, os voos de Lévy são utilizados no MOCS para a geração de novos 

ninhos. Estes, são construídos com base no ninho antigo (elemento anterior) acrescido de um 

valor que acompanha a distribuição de Lévy, como apresentado na equação (3.40). Tal valor, 

calculado através da expressão (3.41), representa a proporcionalidade da diferença de soluções, e 

modela o mimetismo buscado pelos pássaros cuco para a redução da probabilidade de descoberta 

de seus ovos.  

 𝑥𝑖
(𝑡+1)

= 𝑥𝑖
𝑡 + 𝛼 ⊕ 𝐿é𝑣𝑦(𝛽) (3.40) 

 𝛼 = 𝛼0(𝑥𝑗
𝑡 − 𝑥𝑖

𝑡) (3.41) 

em que:  

• 𝑥𝑖
(𝑡+1)

 representa um novo ninho gerado; 

• 𝑥𝑖
𝑡 representa um ninho antigo;  

• 𝛼 é o tamanho do passo, relacionado as escalas do problema de interesse;  

• ⊕ é um multiplicador de entrada;  

• 𝐿é𝑣𝑦(𝛽) é o comprimento de passo aleatório, obtido através da distribuição de Lévy;  

• 𝛼0 é uma constante, normalmente igual a 0,01; 
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• (𝑥𝑗
𝑡 − 𝑥𝑖

𝑡) representa a diferença entre duas soluções aleatórias.  

O voo de Lévy representa uma busca aleatória baseada na distribuição de probabilidade 

com variância infinita, denominada distribuição de Lévy. Esse voo é um movimento muito 

observado na natureza, no comportamento de diferentes espécies em sua busca por água, comida, 

parceiros e fuga de predadores [5]. É caracterizado por trajetórias retilíneas, que na maioria das 

vezes são geradas por passos curtos em relação a posição anterior, e ocasionalmente por passos 

mais longos. Na busca cuco, o voo de Lévy favorece uma probabilidade maior de que novos 

ninhos sejam gerados próximos aos que os derivou, uma vez que, a distribuição é mais densa para 

passos curtos [89], [93]. Um exemplo de voo de Lévy com 100 passos é apresentado na Figura 

3.5. 

 

Figura 3.5: Voo de Lévy com 100 passos. Fonte: [89]. 

O cálculo do comprimento destes passos para a geração das amostras, utilizando os voos 

de Levy, não é um processo simples. Em [89] os autores apresentam um esquema baseado nas 

equações (3.42) a (3.46), apresentadas a seguir:  

𝐿é𝑣𝑦(𝛽) = 𝑠 =
𝑢

|𝑣|1/𝛽
 0 < 𝛽 ≤ 2 (3.42) 

𝑢 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑢
2) (3.43) 

𝑣 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑣
2) (3.44) 

𝜎𝑢 = {
Γ(1 + 𝛽) sin(

𝜋𝛽
2

)

Γ [
(1 + 𝛽)

2
] 𝛽2

(𝛽−1)
2

}

1/𝛽

 (3.45) 
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𝜎𝑣 = 1 (3.46) 

em que:  

• 𝑢 e 𝑣 são números aleatórios de uma distribuição normal, ambos com média 0, e 

variâncias 𝜎𝑢
2 e 𝜎𝑣

2, respectivamente; 

• Γ representa uma função de distribuição de probabilidade Gama. 

Finalmente, os passos básicos do MOCS são apresentados no Algoritmo 3.4. 

Algoritmo: MOCS  

1 Início  
2 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑟(𝑥), 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑇 
3 𝐺𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚 𝑟 𝑜𝑣𝑜𝑠 
4 enquanto 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 faça 
5           𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎 𝑢𝑚 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 (𝑑𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑖) 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑦  
6           𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 é 𝑢𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑛ã𝑜 − 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 
7           𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑢𝑚 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛 (𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑗) 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
8           𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑒 𝑎𝑠 𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 
9           se 𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚 𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑗  
10                     𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑎 𝑜 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑗 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑖 
11           fim 
12           𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 (𝑝𝑎) 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠   
13           𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎 𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 (𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠) 
14                        𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 ó𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 
15 fim 
16 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝ó𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠  
23 Fim 

Algoritmo 3.4: Multiobjective Cuckoo Search – MOCS. Fonte: [89]. 

Nesta dissertação, cada ninho tem uma estrutura como a apresentada na equação (3.25), 

em cada um, o pássaro cuco colocará dois ovos, representados pelas equações (3.26) e (3.27). Por 

se tratar de um problema de maximização, essas funções (ovos) são multiplicadas por (-1). Todos 

os ninhos com seus respectivos ovos, são ordenados em frentes de dominância (ℱ1, ℱ2, … , ℱ𝑛) 

(Algoritmo 3.1) e têm suas distâncias de multidão calculadas (Algoritmo 3.2). O elitismo do 

MOCS, assim como ocorre no NSGA-II, é baseado no operador de comparação (≺𝑛), que 

considera as melhores soluções aquelas presentes nas primeiras frentes. Caso as soluções estejam 

na mesma frente, considera-se melhor aquela com maior distância de multidão. Cada solução do 

problema proposto terá, portanto, uma estrutura como a apresentada na Figura 3.6.  



48 

 

 

Figura 3.6: Estrutura das soluções no MOCS. 

3.3.3 PSO 

O PSO (Particle Swarm Optimization) foi proposto em 1995 [37] e é inspirado no 

comportamento dinâmico e social de alguns animais, especialmente os cardumes de peixes e 

bando de pássaros, na busca por alimentos. Os indivíduos movem-se no espaço de busca levando 

em consideração dois fatores, um cognitivo, relacionado as melhores experiências do próprio 

indivíduo, e um social, referente a melhor experiência do grupo.  

Inicialmente, o algoritmo gera uma população de partículas (soluções) e as distribui 

aleatoriamente no espaço. Cada partícula armazena sua velocidade de deslocamento 𝑣𝑖, sua 

posição no espaço de busca 𝑥𝑖, sua melhor posição até a iteração atual 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 (fator cognitivo) e 

a melhor posição de todas as partículas até a iteração atual 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 (fator social). A movimentação 

das partículas em direção a uma solução ótima ocorre através da atualização da velocidade de 

deslocamento e da posição no espaço de busca.   

Essas atualizações, considerando uma partícula 𝑖, em uma iteração 𝑡, são obtidas através 

das expressões (3.47) e (3.48) [94]. 

 𝑣𝑖
𝑡+1 = 𝑤𝑡 . 𝑣𝑖

𝑡 + 𝑐1. 𝑟1. (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑥𝑖
𝑡) + 𝑐2. 𝑟2. (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖

𝑡) (3.47) 

 𝑥𝑖
𝑡+1 = 𝑥𝑖

𝑡 + 𝑣𝑖
𝑡+1 (3.48) 

onde:  

• 𝑐1 e 𝑐2 são constantes de aceleração associadas aos fatores cognitivo e social; 

• 𝑟1 e 𝑟2 são números aleatórios, gerados no intervalo [0,1]; 

• 𝑤𝑡 é uma constante de inércia na iteração 𝑡, responsável por controlar a capacidade de 

busca global e local do método. Pode ser calculada conforme equação (3.49): 

 𝑤𝑡 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 − (
𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥
) . 𝑡 (3.49) 
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em que: 

• 𝑤𝑚𝑎𝑥 e 𝑤𝑚𝑖𝑛 são os valores máximo e mínimo para a constante de inércia; 

• 𝑡𝑚𝑎𝑥 é o número máximo de iterações.   

Para evitar um escape das partículas do espaço de busca, a velocidade de deslocamento e 

a posição são limitadas de acordo com as equações (3.50) e (3.51): 

        𝑣𝑖
𝑡+1 = {

𝑣𝑖
𝑡+1

−𝑣𝑚𝑎𝑥

   𝑣𝑚𝑎𝑥

    
𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

    

−𝑣𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑣𝑖
𝑡+1 ≤ 𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑖
𝑡+1 < −𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑖
𝑡+1 > 𝑣𝑚𝑎𝑥

 (3.50) 

 𝑥𝑖
𝑡+1 = {

𝑥𝑖
𝑡+1

𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥

    
𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

    

𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖
𝑡+1 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑖
𝑡+1 < 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖
𝑡+1 > 𝑥𝑚𝑎𝑥

 (3.51) 

Em sua formulação original, apresentada no Algoritmo 3.5, o PSO é um método de 

otimização para a solução de problemas mono-objetivo, nestes casos não existem objetivos 

conflitantes e o conceito de dominância torna-se dispensável. Uma solução de boa qualidade é 

obtida por comparação da função objetivo das soluções. 

Algoritmo: PSO 

1 Início 
2 𝑃 ← 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎; 
3 𝑡 ← 0; 
4 𝑥𝑖

𝑡 ← 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖çõ𝑒𝑠; 
5 𝑣𝑖

𝑡 ← 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠; 
6 𝑓𝑜𝑏𝑖 ← 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜; 
7 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 ← 𝑥𝑖

𝑡; 
8 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 ← 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙; 
9 enquanto 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 faça  

10           para cada 𝑖 ∈ 𝑃 faça 
11                     𝑣𝑖

𝑡+1 ← 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠; 
12                     𝑥𝑖

𝑡+1 ← 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠; 
13                     𝑓𝑜𝑏𝑖 ← 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜; 
14                     se 𝑓𝑜𝑏𝑖 < 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙; 
15                               𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 ← 𝑥𝑖

𝑡+1; 
16                     fim 
17            fim                    
18            𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 ← 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒;         
19            𝑡 ← 𝑡 + 1; 
20 fim 
21 Retorna 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 

Algoritmo 3.5: Particle Swarm Optimization – PSO. Fonte: [37]. 
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O problema proposto nesta dissertação, como já formulado, possui dois objetivos: a 

maximização da TTC; e o coeficiente de amortecimento mínimo. Portanto, a aplicação de 

métodos de otimização mono-objetivo, como o PSO (apesar de existirem adaptações 

multiobjetivo para esse algoritmo), está condicionada a escalarização do problema. Entende-se 

por escalarizar, o processo de transformar um problema vetorial (problema multiobjetivo) em um 

problema escalar (problema mono-objetivo), sabendo que, cada solução ótima do segundo é 

também uma solução eficiente do primeiro [86]. Neste trabalho, as técnicas da Soma Ponderada 

e do ɛ–Restrito são utilizadas para escalarizar o problema e permitir a aplicação do PSO.  

A. Método da Soma Ponderada 

Este método consiste em atribuir a cada função objetivo (𝑓𝑚) um coeficiente de 

ponderação (𝑤𝑚). A variação dos coeficientes permite a obtenção de diferentes soluções para o 

problema [85]. Matematicamente, um problema multiobjetivo escalarizado pelo método da soma 

ponderada pode ser expresso pelas equações (3.52) e (3.53). 

𝑚𝑖𝑛 
𝑓(𝑥) = ∑ 𝑤𝑚. 𝑓𝑚(𝑥)

𝑟

𝑚=1

 (3.52) 

𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝒳 (3.53) 

em que:  

• 𝑟 é o número de objetivos do problema; 

• 𝒳 é o espaço de decisão, levando em conta as restrições impostas ao problema. 

Sem perda de generalidade, pode-se dizer que ∑ 𝑤𝑚 = 1𝑟
𝑚=1  com 𝑤𝑚 ∈ [0,1]. 

Considerando um problema com dois objetivos (𝑟 = 2), a equação (3.52) pode ser 

reescrita como a equação (3.54).  

 𝑓(𝑥) = 𝑦 = 𝑤1. 𝑓1(𝑥) + 𝑤2. 𝑓2(𝑥) (3.54) 

Dividindo esta expressão por 𝑤2 e isolando 𝑓2(𝑥), tem-se: 

 𝑓2(𝑥) = −
𝑤1

𝑤2
. 𝑓1(𝑥) +

𝑦

𝑤2
 (3.55) 
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Geometricamente, a equação (3.55) representa uma reta que tangencia o espaço factível 

de objetivos (espaço critério) em um ponto Pareto ótimo, com inclinação de −
𝑤1

𝑤2
 e intersecção 

no eixo 𝑓2 em 
𝑦

𝑤2
, como pode ser observado na Figura 3.7. Conforme os pesos são variados, esta 

reta passa a ter diferentes declividades e consequentemente, há uma tendência para a obtenção de 

diferentes soluções finais por algoritmos mono-objetivo. É importante ressaltar, no entanto, que 

em um problema com espaço critério não-convexo, nem todos os pontos Pareto ótimo admitem 

retas tangentes. 

 

Figura 3.7: Representação geométrica da soma ponderada. 

Como as funções objetivo podem ter magnitudes diferentes, é fundamental que elas sejam 

normalizadas, para que, numericamente, uma não prevaleça sobre as demais. Neste trabalho, a 

estratégia de normalização é efetuada com base nas equações (3.56) a (3.59), apresentadas a 

seguir: 

 
𝑓𝑚(𝑥)𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑓𝑚(𝑥) − 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛 (3.56) 

onde, 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥 e 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛 representam, respectivamente, os valores máximo e mínimo para a 

𝑚-ésima função objetivo do problema. Como estes valores não estão disponíveis inicialmente, 

considera-se que: 

 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛 = 0 ∀ 𝑚 = 1, … , 𝑟 (3.57) 

 Já o 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥  será calculado como um problema de otimização mono-objetivo, considerando 

𝑤𝑚 = 1. Assim, para o 𝑚-ésimo objetivo, tem-se:  
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𝑚𝑖𝑛 −𝑓(𝑥) = 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥 = 𝑤𝑚. 𝑓𝑚(𝑥) ∀ 𝑚 = 1, … , 𝑟 (3.58) 

𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝒳  (3.59) 

 

Finalmente, com a escalarização pela soma ponderada, o problema proposto nesta 

dissertação passa a ter apenas uma função de avaliação, apresentada na equação (3.60), que 

consiste em uma ponderação das duas funções objetivo do problema e nas penalizações 

consideradas.  

 𝑓𝑘 = [(𝑤1. 𝐹1
𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝑤2. 𝐹2

𝑛𝑜𝑟𝑚) − 𝛽1. 𝑃1 − 𝛽2. 𝑃2 − 𝛽3. 𝑃3 − 𝛽4. 𝑃4] (3.60) 

em que: 

•  𝐹1
𝑛𝑜𝑟𝑚 e 𝐹2

𝑛𝑜𝑟𝑚 representam as funções objetivo, descritas pelas equações (3.28) e 

(3.29), normalizadas pela equação (3.56); 

• 𝑤1 e 𝑤2 são pesos definidos no intervalo [0,1], com 𝑤2 = 1 − 𝑤1. 

O Algoritmo 3.6, apresenta uma combinação entre o PSO e a técnica da soma ponderada. 

Para cada conjunto de pesos estabelecido, o (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡) obtido em todas as iterações é direcionado 

para um agrupamento de boas soluções. Atribuídos os objetivos (𝐹1 e 𝐹2) a cada solução, estas 

são ordenadas em frentes de dominância, conforme estabelecido pelo fast non-dominated sorting 

(Algoritmo 3.1). Aquelas classificadas na primeira frente, são mantidas para a próxima ordenação. 

No PSO, cada partícula tem uma estrutura como a apresentada em (3.25) e para cada uma, 

será calculada uma função de avaliação, através da equação (3.60). Esta função será multiplicada 

por (-1) por se tratar de um problema de maximização. Desta forma, cada solução do problema 

escalarizado terá uma estrutura como a apresentada na Figura 3.8. É importante enfatizar que a 

soma ponderada é um artifício matemático para escalarizar o problema, nesse sentido, 𝑓𝑘 obtido 

pela ponderação dos objetivos, habitualmente, não tem significado físico, sendo utilizado apenas 

para guiar o processo de otimização.   

 

Figura 3.8: Estrutura das soluções no PSO com soma ponderada. 
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Algoritmo: PSO com Soma Ponderada 

1 Início 
2 𝑤 ← 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑤 ∈ [0,1]) 
3 𝑖 ← |𝑤| 
4 𝑡 ← 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑆𝑂 
5 𝑋0 ← ∅ 
6 para 1: 𝑖 faça 
7           𝑤1 ← 𝑤(𝑖); 
8           𝑤2 ← 1 − 𝑤(𝑖); 
9           𝑓𝑜𝑏 ← 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (3.60) 
10           𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑜 𝑃𝑆𝑂; 
11           𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 ← 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠;   
12           𝐹1 ← 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠;  
13           𝐹2 ← 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠; 
14           𝑋 ← [𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 𝐹1 𝐹2]; 
15           𝑋 ← 𝑋 ∪ 𝑋0; 
16           ℱ ← 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑁𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑋); 
17           𝑋0 ← 𝑋(ℱ1); 
18           𝑖 ← 𝑖 + 1; 
19 fim 
20 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 ← 𝑋(ℱ1); 
21 Retorna 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 

Algoritmo 3.6: PSO com Soma Ponderada. 

B. Método do ɛ–Restrito 

No método do ɛ–restrito apenas uma das funções objetivo é otimizada, as demais são 

convertidas em restrições de desigualdade com limitantes especificados pelo parâmetro ɛ [85]. 

Matematicamente, o método é definido conforme as equações (3.61) a (3.63), a seguir: 

𝑚𝑖𝑛 𝑦 = 𝑓𝑚(𝑥) 𝑚 ∈ {1, … , 𝑟} (3.61) 

𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝒳  (3.62) 

 𝑓𝑗(𝑥) ≤ ɛ𝑗 ∀ 𝑗 ≠ 𝑚 ⋀ 𝑗 = 1, … , 𝑟 (3.63) 

em que ɛ𝑗 representa o valor máximo para 𝑓𝑗(𝑥).  

Considerando um problema com dois objetivos (𝑟 = 2), em que o primeiro foi tomado 

como função objetivo, e o segundo como restrição, a interpretação geométrica do método é 

apresentada na Figura 3.9. Observa-se que a principal diferença em relação ao método da soma 

ponderada é que fronteiras não-convexas tendem a ser melhor mapeadas.  
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Figura 3.9: Representação geométrica do ɛ–restrito. 

Com a escalarização pelo ɛ–restrito, novamente o problema proposto passa a ter apenas 

uma função de avaliação, apresentada na equação (3.64), que consiste em considerar como função 

objetivo o 𝐹1 ( TTC para o caso base) e tratar 𝐹2 (amortecimento mínimo entre todos os cenários) 

como uma restrição, modelada como penalização.  

 𝑓𝑘
1 = 𝐹1 − 𝛽1. 𝑃1 − 𝛽2. 𝑃2 − 𝛽3. 𝑃3 − 𝛽4. 𝑃4 − 𝛽5. 𝑃5 (3.64) 

em que: 

• 𝑃5 é uma penalização por violação da restrição de amortecimento mínimo, calculada 

conforme as equações (3.65) e (3.66). 

• 𝛽5 é um peso associado a restrição de amortecimento, ajustado empiricamente (𝛽5 =

105). 

 𝑃5 = ∑ (𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 − 𝜉𝑙𝑖𝑚)2

𝑐∈{0}∪𝐶

 (3.65) 

 𝜉𝑙𝑖𝑚 = {
𝜉ɛ

𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐   

𝑠𝑒
𝑠𝑒

   
𝜉𝑚𝑖𝑛

𝑐 < 𝜉ɛ

𝜉𝑚𝑖𝑛
𝑐 > 𝜉ɛ

 (3.66) 

onde 𝜉ɛ representa uma restrição para o amortecimento mínimo. 

Uma ideia semelhante à apresentada no Algoritmo 3.6 (PSO com Soma Ponderada) é 

aplicada ao PSO com ɛ–Restrito, no Algoritmo 3.7. 
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Algoritmo: PSO com ɛ–Restrito 

1 Início 
2 ɛ ← 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖çõ𝑒𝑠  
3 𝑖 ← |ɛ| 
4 𝑡 ← 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑆𝑂 
5 𝑋0 ← ∅ 
6 para 1: 𝑖 faça 
7           ɛ𝑖 ← ɛ(𝑖); 
8           𝑓𝑜𝑏 ← 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (3.64) 
9           𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑜 𝑃𝑆𝑂; 
10           𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 ← 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠;   
11           𝐹2 ← 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠; 
12           𝑋 ← [𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡  𝐹2]; 
13           𝑋 ← 𝑋 ∪ 𝑋0; 
14           ℱ ← 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑁𝑜𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑋); 
15           𝑋0 ← 𝑋(ℱ1); 
16           𝑖 ← 𝑖 + 1; 
17 fim 
18 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 ← 𝑋(ℱ1); 
19 Retorna 𝑆𝑜𝑙𝑁𝐷 

Algoritmo 3.7: PSO com ɛ–Restrito. 

Desta maneira, cada solução do problema escalarizado pelo ɛ–restrito no PSO, terá uma 

estrutura como a apresentada na Figura 3.10. Diferentemente do que ocorria na soma ponderada, 

a função de avaliação do ɛ–restrito (𝑓𝑘
1) tem sentido físico e representa a primeira função objetivo 

do problema. 

 

Figura 3.10: Estrutura das soluções no PSO com ɛ–restrito. 

3.4 Métricas de Performance  

Após a obtenção das fronteiras de Pareto de um problema multiobjetivo, utilizando 

diferentes técnicas, faz-se necessário compará-las em termos de seu desempenho. Sabe-se que um 

bom algoritmo é aquele capaz de obter soluções com um equilíbrio entre diversidade e 

proximidade. A primeira, está relacionada a capacidade do algoritmo em descobrir soluções tão 

diversas quanto possível, já a segunda, refere-se a capacidade de encontrar soluções o mais 

próximo possível das soluções ótimas de Pareto. Em uma certa perspectiva, estas duas 
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capacidades são ortogonais, a diversidade está relacionada a uma busca ao longo da frente de não 

dominância, e a proximidade, a uma busca em direção à região de Pareto ótimo [70]. 

Comumente na literatura, métricas de performance são empregadas para se comparar 

diferentes algoritmos, aplicados a um mesmo problema multiobjetivo. Nesta dissertação, três 

métricas são utilizadas com este intento. Estas métricas constam em [70], [85], [95], sendo 

detalhadas nas subseções seguintes. 

3.4.1 Métrica da Cardinalidade  

A métrica da cardinalidade (𝜎1) mensura a quantidade de soluções não-dominadas, 

geradas por um determinado algoritmo. É uma métrica simples, que por si só não consegue avaliar 

a diversidade e a proximidade das soluções, no entanto, carrega informações importantes e por 

isso é utilizada no cálculo de outras métricas. Matematicamente, a cardinalidade é expressa pela 

equação (3.67). 

 𝜎1 = |𝒵∗| (3.67) 

onde |𝒵∗| representa o número de elementos do conjunto 𝒵∗, que contem as soluções não-

dominadas do espaço de critério. 

3.4.2 Métrica do Espaçamento  

A métrica do espaçamento (𝜎2) mede o desvio padrão entre soluções consecutivas de 

uma fronteira não-dominada. É modelada conforme as equações (3.68) a (3.70). 

 

𝜎2 = √
1

|𝒵∗|
∑(𝑑𝑖 − �̅�)2

|𝒵∗|

𝑖=1

 (3.68) 

 
𝑑𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑘∈𝒵∗ ⋀ 𝑘≠𝑖 ∑ |𝑓𝑚

𝑖 − 𝑓𝑚
𝑘|

𝑟

𝑚=1

 (3.69) 
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�̅� =
1

|𝒵∗|
∑ 𝑑𝑖

|𝒵∗|

𝑖=1

 (3.70) 

em que: 

• 𝑑𝑖 é uma medida de distância, correspondente ao valor mínimo da soma da diferença 

absoluta nos valores da função objetivo (𝑓𝑚), entre a 𝑖-ésima solução e a solução mais 

próxima; 

• �̅� representa a média das distâncias 𝑑𝑖; 

• 𝑟 é o número de objetivos; 

• 𝑘 representa o conjunto de soluções adjacentes de 𝑖. 

Conceitualmente, esta métrica fornece informações sobre a disseminação das soluções 

obtidas. Quanto maior a uniformidade do espaçamento entre soluções próximas, menor o valor 

da métrica. 

3.4.3 Métrica da Proximidade 

A métrica da proximidade (𝜎3) está embasada na distância das soluções não-dominadas 

a uma solução ideal. Matematicamente, 𝜎3 é definida como a soma do inverso das distâncias 

euclidianas de cada solução 𝑆𝑖 ∈ 𝒵∗ em relação a um ponto ideal 𝑆𝐼, como pode ser observado 

nas equações (3.71) a (3.73). Quanto menor a distância, maior o valor de 𝜎3. 

 

𝜎3 =  
1

|𝒵∗|
∑

1

𝑑𝐼𝑖(𝑆𝐼, 𝑆𝑖)

|𝒵∗|

𝑖=1

 (3.71) 

 

𝑑𝐼𝑖(𝑆𝐼, 𝑆𝑖) = √ ∑ (𝑓𝑚
𝐼 − 𝑓𝑚

𝑖 )2

𝑟

𝑚=1

 (3.72) 

 𝑆𝐼 = (𝑓1
𝐼 , 𝑓2

𝐼, … , 𝑓𝑟
𝐼) (3.73) 
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Sendo a solução ideal 𝑆𝐼 fisicamente improvável, pois considera o valor ótimo de cada função 

objetivo, separadamente.  

Para a aplicação das duas últimas métricas citadas (espaçamento e proximidade), é importante 

que as funções objetivo (𝑓𝑚) estejam normalizadas. Para isso, a equação (3.56), reescrita em 

(3.74), será novamente utilizada. Porém, diferentemente do que ocorria na soma ponderada, 

𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛 e 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥  estão disponíveis dentre as soluções encontradas pelo algoritmo de 

otimização.  

 
𝑓𝑚(𝑥)𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑓𝑚(𝑥) − 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚(𝑥)𝑚𝑖𝑛 (3.74) 

3.4.4 Exemplos de Aplicação  

Esta subseção apresenta dois exemplos com aplicações das métricas citadas. Os dois são 

problemas de maximização com dois objetivos.  

A. Exemplo 1 

Em um problema de otimização multiobjetivo, em que se deseja maximizar (𝑓1 e 𝑓2), 

foram aplicados dois algoritmos distintos (A e B) para a obtenção de soluções não-dominadas. 

Após simulações, os resultados são apresentados na Figura 3.11 e nas Tabelas 3.1 e 3.2 a seguir:  

 

Figura 3.11: Soluções não-dominadas do exemplo 1. 
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Neste exemplo, visualmente já é possível identificar a superioridade do algoritmo A em 

relação ao B, tanto em diversidade, pois as soluções do primeiro estão mais uniformemente 

distribuídas, quanto em proximidade, visto que, todas as solução de B são dominadas por uma ou 

mais soluções de A. 

Tabela 3.1: Exemplo 1 – soluções do algoritmo A. 

Algoritmo A 

Solução  𝒇𝟏 𝒇𝟐 𝒇𝟏
𝒏𝒐𝒓𝒎 𝒇𝟐

𝒏𝒐𝒓𝒎 

a 2,3 11,0 0 1 

b 4,4 10,6 0,1963 0,9551 

c 6,1 10,0 0,3551 0,8876 

d 7,4 9,3 0,4766 0,8090 

e 8,8 8,3 0,6075 0,6966 

f 9,8 7,5 0,7009 0,6067 

g 10,8 6,5 0,7944 0,4944 

h 11,7 5,2 0,8785 0,3483 

i 12,6 3,6 0,9626 0,1685 

j 13,0 2,1 1 0 

  

Tabela 3.2: Exemplo 1 – soluções do algoritmo B. 

Algoritmo B 

Solução  𝒇𝟏 𝒇𝟐 𝒇𝟏
𝒏𝒐𝒓𝒎 𝒇𝟐

𝒏𝒐𝒓𝒎 

a 0,5 9,5 0 1 

b 3,2 8,6 0,2477 0,8953 

c 6,3 7,5 0,5321 0,7674 

d 6,5 7,4 0,5505 0,7558 

e 8,7 5,5 0,7523 0,5349 

f 10,8 2,2 0,9450 0,1512 

g 11,0 1,9 0,9633 0,1163 

h 11,2 1,5 0,9817 0,0698 

i 11,3 1,2 0,9908 0,0349 

j 11,4 0,9 1 0 

Aplicando as métricas, após normalizar as soluções para equidade dos objetivos, tem-se 

o seguinte: 

i. Para a cardinalidade 𝜎1 

O número de soluções não-dominadas é igual para os dois algoritmos, 𝜎𝐴
1 = 𝜎𝐵

1 = 10; 

ii. Para o espaçamento 𝜎2 
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O espaçamento do conjunto solução A é calculado conforme segue. Para a solução 𝑎, 

tem-se como única opção de solução adjacente, a solução 𝑏, portanto, 𝑑𝑎 = [(0,1963 +

0,0449)] = 0,2412. Para a solução 𝑏, considera-se como adjacentes as soluções 𝑎 e 𝑐, logo, 𝑑𝑏 =

min[(0,1963 + 0,0449), (0,1588 + 0,0675)] = 0,2263. Para as demais soluções, um 

procedimento equivalente é realizado, obtendo-se 𝑑𝑐 = 0,2001, 𝑑𝑑 = 0,2001, 𝑑𝑒 = 0,1833, 

𝑑𝑓 = 0,1833, 𝑑𝑔 = 0,2058, 𝑑ℎ = 0,2302, 𝑑𝑖 = 0,2059 e 𝑑𝑗 = 0,2059. A média (�̅�) destes 

valores é igual a 0,2082. Aplicando a equação (3.68), tem-se 𝜎𝐴
2 = 0,0181.  

Para o conjunto solução B, um procedimento análogo é realizado. Deste modo, obtêm-se 

𝑑𝑎 = 0,3524, 𝑑𝑏 = 0,3524, 𝑑𝑐 = 0,0300, 𝑑𝑑 = 0,0300, 𝑑𝑒 = 0,4228, 𝑑𝑓 = 0,0532, 𝑑𝑔 =

0,0532, 𝑑ℎ = 0,0441, 𝑑𝑖 = 0,0441, 𝑑𝑗 = 0,0441 e �̅� = 0,1426. Recorrendo novamente a 

equação (3.68), tem-se que 𝜎𝐵
2 = 0,1539. 

Com um desvio consideravelmente menor, o conjunto solução A, como observado na 

Figura 3.11, encontra-se mais uniformemente distribuído em relação ao conjunto B.  

iii. Para a proximidade 𝜎3 

Uma solução ideal (𝑆𝐼) para um problema de maximização, consiste no valor máximo de 

cada objetivo em separado, considerando todas as soluções obtidas. Portanto, para este exemplo 

𝑆𝐼 = [13 11], como apontado na Figura 3.11.  

Para o Algoritmo A, a solução ideal normalizada é igual a 𝑆𝐼𝐴
𝑛𝑜𝑟𝑚 = [1 1]. A distância 

euclidiana deste ponto até a solução 𝑎 é dada por 𝑑𝐼𝑎 = √(1 − 0)2 + (1 − 1)2 = 1. Para as 

demais soluções, as distâncias até a solução ideal são dadas por 𝑑𝐼𝑏 = 0,8050, 𝑑𝐼𝑐 = 0,6546, 

𝑑𝐼𝑑 = 0,5572, 𝑑𝐼𝑒 = 0,4961, 𝑑𝐼𝑓 = 0,4941, 𝑑𝐼𝑔 = 0,5458, 𝑑𝐼ℎ = 0,6629, 𝑑𝐼𝑖 = 0,8323 e 

𝑑𝐼𝑗 = 1. Aplicando a equação (3.71), tem-se que 𝜎𝐴
3 = 1,5147. 

Para o Algoritmo B, a solução ideal normalizada é igual a 𝑆𝐼𝐵
𝑛𝑜𝑟𝑚 = [1,1468 1,1744]. 

As distâncias euclidianas do conjunto solução até este ponto são dadas por 𝑑𝐼𝑎 = 1,1600, 𝑑𝐼𝑏 =

0,9414, 𝑑𝐼𝑐 = 0,7372, 𝑑𝐼𝑑 = 0,7286, 𝑑𝐼𝑒 = 0,7514, 𝑑𝐼𝑓 = 1,0430, 𝑑𝐼𝑔 = 1,0739, 𝑑𝐼ℎ =

1,1169, 𝑑𝐼𝑖 = 1,1502 e 𝑑𝐼𝑗 = 1,1836. Aplicando a equação (3.71), tem-se que 𝜎𝐵
3 = 1,0484. 

A informação de que 𝜎𝐴
3 > 𝜎𝐵

3 corrobora a informação da Figura 3.11, que mostra 

claramente que o conjunto solução B é de pior qualidade em relação ao conjunto solução A no 

quesito proximidade.  
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B. Exemplo 2 

Em um problema de otimização multiobjetivo, em que se deseja maximizar (𝑓1 e 𝑓2), 

foram aplicados dois algoritmos distintos (A e B) para a obtenção de soluções não-dominadas. Os 

resultados são apresentados na Figura 3.12 e nas Tabelas 3.3 e 3.4.  

 

Figura 3.12: Soluções não-dominadas do exemplo 2. 

Este exemplo é mais difícil de se analisar, pois apenas uma inferência gráfica não permite 

uma conclusão assertiva acerca do desempenho dos algoritmos utilizados. Visualmente, os dois 

parecem possuir propriedades semelhantes, tanto em relação à diversidade, quanto em relação à 

proximidade. Neste caso, a aplicação das métricas é essencial para uma avaliação aprofundada 

sobre qual algoritmo é o mais adequado para o problema apresentado.   

Tabela 3.3: Exemplo 2 – soluções do algoritmo A. 

Algoritmo A 

Solução  𝒇𝟏 𝒇𝟐 𝒇𝟏
𝒏𝒐𝒓𝒎 𝒇𝟐

𝒏𝒐𝒓𝒎 

a 1,4 9,5 0 1 

b 3,0 9,0 0,1684 0,9324 

c 4,5 8,5 0,3263 0,8649 

d 6,2 7,7 0,5053 0,7568 

e 7,7 6,5 0,6632 0,5946 

f 8,4 5,7 0,7368 0,4865 

g 9,1 5,0 0,8105 0,3919 

h 9,7 4,2 0,8737 0,2838 

i 10,4 3,1 0,9474 0,1351 

j 10,9 2,1 1 0 
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Tabela 3.4: Exemplo 2 – soluções do algoritmo B. 

Algoritmo B 

Solução  𝒇𝟏 𝒇𝟐 𝒇𝟏
𝒏𝒐𝒓𝒎 𝒇𝟐

𝒏𝒐𝒓𝒎 

a 1,8 8,6 0 1 

b 2,8 8,4 0,1020 0,9649 

c 3,9 8,1 0,2143 0,9123 

d 5,0 7,8 0,3265 0,8596 

e 6,5 7,3 0,4796 0,7719 

f 7,4 6,9 0,5714 0,7018 

g 8,2 6,5 0,6531 0,6316 

h 8,7 6,1 0,7041 0,5614 

i 10,3 4,6 0,8673 0,2982 

j 11,6 2,9 1 0 

Aplicando as métricas, tem-se o seguinte: 

i. Para a cardinalidade 𝜎1 

O número de soluções não-dominadas é igual para os dois algoritmos, 𝜎𝐴
1 = 𝜎𝐵

1 = 10; 

ii. Para o espaçamento 𝜎2 

Para se obter o espaçamento das soluções, um procedimento símile ao apresentado no 

exemplo 1 é utilizado.  

Para o conjunto solução A, tem-se 𝑑𝑎 = 0,2360, 𝑑𝑏 = 0,2255, 𝑑𝑐 = 0,2255, 𝑑𝑑 =

0,2871, 𝑑𝑒 = 0,1818, 𝑑𝑓 = 0,1683, 𝑑𝑔 = 0,1683, 𝑑ℎ = 0,1713, 𝑑𝑖 = 0,1878, 𝑑𝑗 = 0,1878, 

�̅� = 0,2039 e finalmente 𝜎𝐴
2 = 0,0367. 

Para o conjunto solução B, tem-se 𝑑𝑎 = 0,1371, 𝑑𝑏 = 0,1371, 𝑑𝑐 = 0,1649, 𝑑𝑑 =

0,1649, 𝑑𝑒 = 0,1620, 𝑑𝑓 = 0,1518, 𝑑𝑔 = 0,1212, 𝑑ℎ = 0,1212, 𝑑𝑖 = 0,4264, 𝑑𝑗 = 0,4309, 

�̅� = 0,2018 e 𝜎𝐵
2 = 0,1145. 

Com um espaçamento menor (𝜎𝐴
2 < 𝜎𝐵

2), o algoritmo A possui soluções mais 

uniformemente distribuídas em relação ao algoritmo B.   

iii. Para a proximidade 𝜎3 

Para este exemplo, uma solução ideal seria, como indicado na Figura 3.12, 𝑆𝐼 =

[11,6 9,5].  
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Para o conjunto A, esta solução normalizada é dada por 𝑆𝐼𝐴
𝑛𝑜𝑟𝑚 = [1,0737 1]. Portanto, 

𝑑𝐼𝑎 = 1,0737, 𝑑𝐼𝑏 = 0,9078, 𝑑𝐼𝑐 = 0,7595, 𝑑𝐼𝑑 = 0,6183, 𝑑𝐼𝑒 = 0,5770, 𝑑𝐼𝑓 = 0,6141, 

𝑑𝐼𝑔 = 0,6626, 𝑑𝐼ℎ = 0,7436, 𝑑𝐼𝑖 = 0,8740, 𝑑𝐼𝑗 = 1,0027 e 𝜎𝐴
3 = 1,3324. 

Para o conjunto B, a solução ideal normalizada é dada por 𝑆𝐼𝐵
𝑛𝑜𝑟𝑚 = [1 1,1579]. 

Efetuando os cálculos necessários, chega-se ao seguinte, 𝑑𝐼𝑎 = 0,9878, 𝑑𝐼𝑏 = 1,0888, 𝑑𝐼𝑐 =

1,2148, 𝑑𝐼𝑑 = 1,3577, 𝑑𝐼𝑒 = 1,5434, 𝑑𝐼𝑓 = 1,5977, 𝑑𝐼𝑔 = 1,5864, 𝑑𝐼ℎ = 1,5018, 𝑑𝐼𝑖 =

1,1497, 𝑑𝐼𝑗 = 0,8636 e 𝜎𝐵
3 = 1,2892. 

O fato de 𝜎𝐴
3 > 𝜎𝐵

3, indica que o algoritmo A obtém, em geral, soluções de melhor 

qualidade em relação ao algoritmo B, no quesito proximidade. Neste exemplo, para o problema 

apresentado, o algoritmo A foi superior ao B em ambos os critérios de avaliação. Na prática, isso 

nem sempre acontece, visto que determinado algoritmo pode apresentar proximidade ruim e 

diversidade ideal, ou vice versa. 

3.5 Considerações Finais  

Este capítulo apresentou a formulação matemática para o cálculo da capacidade total de 

transferência de potência, utilizando um FPO com restrições estáticas em um conjunto de cenários 

operacionais. Em vista de sua importância para os sistemas atuais, desregulamentados e com forte 

penetração de fontes renováveis, a estabilidade a pequenas perturbações foi considerada como um 

segundo objetivo a ser perseguido. Deste modo, este trabalho se caracteriza por considerar 

simultaneamente dois objetivos, maximização da TTC e maximização do coeficiente de 

amortecimento mínimo do sistema em diferentes cenários.  

O capítulo apresentou ainda as metaheurísticas utilizadas, bem como suas adaptações para 

o problema proposto. Foi visto que o NSGA-II é um aperfeiçoamento do seu antecessor, o NSGA. 

E que o MOCS é uma reestruturação do CS para problemas multiobjetivo. Já o PSO, método 

consolidado na literatura para a solução de problemas de objetivo único, foi utilizado neste 

trabalho em associação com técnicas de escalarização para solução do problema multiobjetivo 

apresentado.  Por fim, métricas de performance foram apresentadas para análise de desempenho 

dos algoritmos utilizados. Exemplos ilustrativos mostraram a importância destas métricas para 

uma elucidação exata sobre o espaçamento das soluções e a sua proximidade com uma solução 

ideal.  O capítulo 4, apresentará os resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta 

em dois sistemas de transmissão de energia elétrica.
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Capítulo 4  

Resultados  

este capítulo, são apresentados os resultados e discussões decorrentes da aplicação da 

metodologia proposta. Os sistemas utilizados neste estudo são:  

i. Sistema 9 barras WSCC (Western Systems Coordinating Council) [84]; 

ii. Sistema New England [83].  

Para cada sistema, são maximizados simultaneamente, a TTC entre duas áreas 

(exportadora e importadora) e o coeficiente de amortecimento mínimo. A otimização considera 

múltiplos cenários operacionais, constituindo-se do caso base e cenários de contingência simples, 

caracterizados pela falha em uma das linhas do conjunto de transmissão de interligação das áreas 

de interesse. 

As simulações são realizadas utilizando a plataforma MatLab™ (versão 2010a)6 em um 

computador Intel® Core™ i7-8550U, 1,8 GHz com 8 GB de RAM e sistema operacional 

Windows 10 de 64 bits. Adicionalmente, a toolbox PSAT (Power System Analysis Toolbox) [82], 

versão 2.1.11/2019 é utilizada para o cálculo de fluxo de potência, análise modal e simulações no 

domínio do tempo.  

O PSAT é um software gratuito e open source utilizado em mais de 50 países. Além das 

rotinas utilizadas nesta dissertação, o PSAT conta ainda com análise de bifurcação, fluxo de 

potência ótimo, fluxo de potência continuado, dentre outras funcionalidades. A biblioteca do 

 

6 Versão licenciada à Universidade Federal de São João del-Rei. 

N 
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software apresenta diversos modelos estáticos e dinâmicos de dispositivos elétricos, que vão 

desde máquinas síncronas e motores de indução, à dispositivos FACTS e turbinas eólicas [96].  

4.1 Parâmetros de Simulação  

Comuns a ambos os sistemas simulados e associados as metaheurísticas bioinspiradas, os 

parâmetros de simulação utilizados neste capítulo são apresentados na Tabela 4.1. Salienta-se que 

estas especificações são baseadas em valores usuais disponíveis na literatura técnica e que 

nenhum estudo aprofundado foi realizado para o refinamento destes parâmetros.   

Tabela 4.1: Parâmetros das metaheurísticas bioinspiradas. 

Algoritmo Parâmetro Valor 

NSGA-II 

Total de indivíduos 𝑝𝑜𝑝 = 200 

Número máximo de gerações 𝑔𝑒𝑛 = 50 

Probabilidade de cruzamento 𝑃𝑐 = 0,9 

Probabilidade de mutação 𝑃𝑚 = 0,1 

MOCS 

Total de ninhos 𝑝𝑜𝑝 = 200 

Número máximo de gerações 𝑔𝑒𝑛 = 50 

Probabilidade de descoberta 𝑃𝑎 = 0,25 

PSO 

Total de partículas 𝑝𝑜𝑝 = 25 

Número máximo de gerações 𝑔𝑒𝑛 = 50 

Limites mínimo e máximo da constante 

de inércia 

𝑤𝑚𝑖𝑛 = 0,4 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 0,9 

Constantes de aceleração (parcela 

cognitiva e social) 

𝑐1 = 2 

𝑐2 = 2 

Pretende-se avaliar para cada método um conjunto de 10.000 soluções em cada execução, 

em razão disso, são especificados o tamanho da população e o número de gerações. No caso do 

PSO, há de se considerar ainda que cada execução é realizada repetidas vezes em função de uma 

variação de coeficientes de ponderação (no caso do PSO com soma ponderada) e de uma variação 

de restrições (no caso do PSO com ɛ–restrito). 

As probabilidades de cruzamento e mutação no NSGA-II são definidas com base em [70], 

[88]. Neste algoritmo um operador genético denominado SBX (Simulated Binary Crossover) é 

utilizado para realizar o cruzamento entre dois indivíduos. Já para a diversificação das soluções, 
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é empregado um operador de mutação polinomial. O detalhamento destes operadores pode ser 

encontrado nas referências [97]–[99].  

A probabilidade de descoberta de ovos cuco pela ave hospedeira no algoritmo MOCS é 

determinada baseando-se nos trabalhos [5] e [89]. Para o PSO, os limites da constante de inércia 

e as constantes de aceleração, tanto a parcela cognitiva quanto a social, são obtidas de [100], que 

considera estas especificações adequadas para diversos problemas de otimização na área de 

engenharia elétrica.  

A aplicação do PSO com soma ponderada está sujeita à definição de um conjunto de 

coeficientes de ponderação (𝑤1 e 𝑤2). Nesta dissertação, nenhuma análise foi realizada com o 

intuito de estabelecer valores ótimos para estes coeficientes, eles foram ajustados em um intervalo 

uniforme com oito unidades entre 0,1 e 0,9, conforme apresentado nas equações (4.1) e (4.2). O 

tamanho do intervalo foi definido com base na proporção de redução da população, buscando-se 

com isso, manter o mesmo número de soluções avaliadas que o NSGA-II e o MOCS.  

 𝑤1 = [0,1 0,2143 0,3286 0,4429 0,5571 0,6714 0,7857 0,9] (4.1) 

  𝑤2 = 1 − 𝑤1 (4.2) 

Raciocínio análogo é utilizado no PSO com ɛ–restrito, que necessita de um conjunto de 

restrições para o amortecimento mínimo. O ajuste deste conjunto é feito como apresentado nas 

expressões (4.3) para o sistema 9 barras, e (4.4) para o sistema New England. Os valores extremos 

do intervalo (4,5 e 8%) e (2 e 9%) foram definidos com base nas simulações realizadas com o 

NSGA-II e o MOCS. 

 ɛ = [4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0] (4.3) 

  ɛ = [2 3 4 5 6 7 8 9] (4.4) 

Finalmente, o critério de parada estabelecido para todos os algoritmos é o número 

máximo de gerações. A seguir, as seções 4.2 e 4.3 destacam os principais resultados obtidos para 

os dois sistemas avaliados.  
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4.2 Sistema 9 Barras  

4.2.1 Descrição do Sistema  

O Sistema WSCC, originalmente utilizado em [84], é composto por 9 barras e 3 geradores 

síncronos. Embora de relativo pequeno porte, trata-se de um sistema multimáquinas 

frequentemente utilizado na literatura para avaliação de diferentes problemas envolvendo 

sistemas de potência. Neste trabalho, nas simulações dinâmicas, um modelo de quarta ordem é 

utilizado para a representação dos geradores e reguladores automáticos de tensão. Os 

estabilizadores de sistemas de potência são derivados da velocidade terminal e caracterizados por 

um modelo de terceira ordem. Todos os dados deste sistema, incluindo a modelagem associada 

aos dispositivos dinâmicos estão apresentados nos Apêndices A e B. 

Para a implementação da metodologia, o sistema foi dividido em duas áreas, 

correspondentes às regiões importadora (área 1) e exportadora (área 2), conforme apresentado no 

diagrama unifilar da Figura 4.1. Essa divisão é equivalente a realizada em [78], na qual a autora 

se baseia em um índice de direção de redespacho de potência. 

 

Figura 4.1: Diagrama unifilar do sistema 9 barras. 
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A TTC é calculada nas linhas LT 7-5 e LT 9-6, indicadas em vermelho e que representam 

a interligação das duas áreas de interesse. São considerados três cenários operativos, sendo eles, 

o caso base, e dois cenários de contingência com a LT 7-5 e a LT 9-6 fora de serviço, 

respectivamente.  

O limite de fluxo de potência aparente nas linhas é de 200 MVA. Os limites de geração 

de potência ativa e reativa são indicados na Tabela 4.2 [78]. Já os limites de tensão são fixados 

em 0,95 e 1,05 pu para as barras de geração e em 0,90 e 1,10 pu para as barras de carga. As bases 

de potência e frequência são 100 MVA e 60 Hz. A referência angular do sistema é representada 

pelo gerador 1. 

Tabela 4.2: Limites de Geração para o sistema 9 barras. 

Gerador 
Potência Ativa [MW] Potência Reativa [Mvar] 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

1 22,50 225,00 -112,50 112,50 

2 12,50 125,00 -62,50 62,50 

3 18,75 187,50 -93,75 93,75 

4.2.2 Aplicação das Metaheurísticas  

A comparação das fronteiras de Pareto e o tempo computacional são as principais 

maneiras de se avaliar a qualidade de um algoritmo multiobjetivo. No caso das fronteiras, além 

da inferência gráfica, uma comparação numérica mais exata pode ser realizada mediante a 

aplicação das métricas de performance. Neste sentido, um estudo comparativo sistemático é 

realizado entre os métodos propostos, com o intuito de se identificar o algoritmo mais adequado 

ao problema multiobjetivo formulado. Dez simulações foram executadas para cada metodologia 

e as fronteiras de Pareto obtidas estão apresentadas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Fronteiras de Pareto para o sistema 9 barras. 

Com base nesta figura, é possível perceber que as fronteiras obtidas pelo PSO, com 

técnicas de escalarização, apresentam qualidade inferior às obtidas pelo NSGA-II e pelo MOCS. 

Para estes dois últimos, fronteiras relativamente semelhantes são encontradas em todas as 

execuções. Adicionalmente, é possível observar que a capacidade de transferência total e o 

coeficiente de amortecimento mínimo são objetivos conflitantes, ou seja, o aumento de um 

acarreta na diminuição do outro. Em vista disso, não há uma exclusiva solução ótima que 

comtemple concomitantemente os dois objetivos. 

A Tabela 4.3, apresenta para cada algoritmo, o melhor valor obtido em cada uma das 

funções objetivo. Fisicamente improvável, uma solução ideal para o problema consistiria em uma 

TTC de 2,008 pu com um amortecimento mínimo de 8,59%.  
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Tabela 4.3: Melhores soluções das extremidades da fronteira de Pareto. 

Algoritmo TTC (pu) 
Amortecimento Mínimo 

(%) 

NSGA-II 2,007 8,39 

MOCS 2,008 8,28 

PSO com Soma Ponderada 2,007 8,57 

PSO com ɛ–Restrito 2,008 8,59 

As Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam o resultado das métricas de performance conjuntamente 

com o tempo de simulação de todas as metaheurísticas utilizadas.  A análise destes dados, permite 

uma comparação mais rigorosa acerca do desempenho dos algoritmos testados.  

Tabela 4.4: Métricas de performance e tempo de simulação para o NSGA-II e o MOCS. 

Algoritmo Execução 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

NSGA-II 

1 259 0,0028 1,1769 63,115 

2 250 0,0026 1,2180 57,034 

3 272 0,0027 1,2349 61,741 

4 281 0,0030 1,2507 61,461 

5 276 0,0023 1,2067 61,546 

6 278 0,0057 1,2372 56,279 

7 258 0,0030 1,2410 61,752 

8 280 0,0024 1,2660 53,561 

9 249 0,0025 1,2001 54,448 

10 262 0,0027 1,1778 55,679 

MOCS 

1 204 0,0038 1,2667 65,746 

2 199 0,0042 1,3145 66,827 

3 203 0,0036 1,2567 65,227 

4 210 0,0070 1,2935 64,981 

5 204 0,0030 1,1958 63,670 

6 204 0,0034 1,3092 55,815 

7 204 0,0041 1,2485 56,508 

8 204 0,0061 1,2716 56,788 

9 231 0,0032 1,2639 57,023 

10 213 0,0049 1,2162 57,569 
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Tabela 4.5: Métricas de performance e tempo de simulação para PSO. 

Algoritmo Execução 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

PSO com 

Soma 

Ponderada 

1 191 0,0310 1,2659 60,722 

2 123 0,0250 1,3116 59,839 

3 157 0,0182 1,4311 63,838 

4 77 0,0268 1,1576 59,339 

5 164 0,0148 1,3694 63,990 

6 253 0,0149 1,0978 64,786 

7 154 0,0183 1,3964 59,384 

8 132 0,0113 1,0944 68,500 

9 134 0,0174 1,3000 65,734 

10 159 0,0263 1,3129 66,379 

PSO com          

ɛ–Restrito 

1 170 0,0271 1,0556 63,013 

2 173 0,0152 1,0795 63,135 

3 185 0,0205 1,1331 62,585 

4 162 0,0200 1,0528 62,541 

5 156 0,0121 1,1698 66,223 

6 157 0,0094 1,1900 67,985 

7 181 0,0155 0,9825 69,219 

8 173 0,0112 1,0577 69,890 

9 194 0,0173 1,2483 68,521 

10 140 0,0180 1,0483 64,518 

Para facilitar a comparação, a Tabela 4.6 apresenta a média (�̅�) e o desvio padrão (𝑑𝑝) 

das métricas calculadas e do tempo de simulação para cada algoritmo utilizado.  

Tabela 4.6: Média e desvio padrão – Sistema 9 barras. 

Algoritmo 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

NSGA-II 
�̅� 267 0,0027 1,2264 59,247 

𝑑𝑝 12,35 0,0010 0,0302 3,590 

MOCS 
�̅� 204 0,0039 1,2653 60,619 

𝑑𝑝 9,08 0,0013 0,0376 4,591 

PSO-Soma 

Ponderada 

�̅� 155 0,0182 1,3058 63,914 

𝑑𝑝 46,04 0,0064 0,1198 3,250 

PSO com          

ɛ–Restrito 

�̅� 171 0,0164 1,0686 65,370 

𝑑𝑝 15,85 0,0052 0,0809 2,984 
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Em decorrência das Tabelas 4.4 a 4.6, é possível constatar que:  

i. Com relação a cardinalidade, ou seja, o número de soluções não-dominadas da 

fronteira, os algoritmos que mais se destacam, são o NSGA-II e o MOCS, com as 

melhores médias e menores desvios padrão de 𝜎1; 

ii. Os algoritmos com soluções mais uniformemente espaçadas, e que portanto, 

apresentam melhor desempenho em relação a diversidade são o NSGA-II e o MOCS. 

Estes, apresentam menores médias e desvios padrão de 𝜎2. Como visto no Capítulo 

3, quanto maior a diversidade das soluções na fronteira, menor o valor desta métrica; 

iii. Com relação a proximidade da solução ideal, os algoritmos com melhores 

desempenhos são o MOCS e o PSO com soma ponderada. Este último, no entanto, 

possui elevado desvio padrão, indicando variabilidade na dominância das fronteiras 

obtidas em cada execução do método.  

iv. Quanto ao tempo de simulação, o NSGA-II e o MOCS apresentam tempos 

semelhantes e são, em média, aproximadamente 6,64% mais rápidos que o PSO com 

soma ponderada e 9,07% mais rápidos em relação ao PSO com ɛ–restrito. 

A inferioridade observada na Figura 4.2, nas fronteiras obtidas pelo PSO associado a 

técnicas de escalarização, tanto soma ponderada, quanto ɛ–restrito, pode ser explicada pelo 

povoamento pouco expressivo das fronteiras, ocasionado pela baixa cardinalidade, combinada a 

uma diversidade relativamente baixa.  

Pela confluência das constatações, dentre os algoritmos testados, o MOCS é o que 

apresentou resultados de melhor qualidade, tendo em vista as métricas de performance utilizadas, 

especialmente em relação a 𝜎3. Seguido pelo NSGA-II, que se sobressai em cardinalidade e 

diversidade. Além do conjunto de 10.000 soluções avaliadas em cada execução nas simulações 

anteriores, para o PSO, também foram realizadas simulações com 20.000 e 40.000 avaliações, no 

entanto, não se observou melhora significativa nos índices de desempenho que compensasse o 

aumento progressivo no tempo computacional.  

Para cada um dos algoritmos, as Tabelas 4.4 e 4.5 destacam a fronteira com melhor 

proximidade. Estas fronteiras são justapostas na Figura 4.3, que revalida as comparações já 

efetuadas. Observa-se que o PSO com soma ponderada apresenta boa proximidade, no entanto, 

soluções com baixa diversidade e cardinalidade. As fronteiras obtidas com o NSGA-II e o MOCS 

são semelhantes em diversidade, porém, o primeiro é superior em cardinalidade e inferior em 

proximidade da solução ideal. Ressalta-se, que cardinalidade alta, explorando as extremidades da 

fronteira, tende a atrapalhar o desempenho de 𝜎3, que se embasa na distância euclidiana da 
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solução ideal. Por fim, o PSO com ɛ–restrito se destaca pelo desempenho inferior nas três métricas 

calculadas. Diante das observações, fica evidente que para se avaliar a qualidade de um algoritmo 

multiobjetivo, as métricas devem ser utilizadas em conjunto. 

 

Figura 4.3: Fronteiras com melhor proximidade para o sistema 9 barras. 

Adicionalmente, a Figura 4.3 circunscreve três soluções da fronteira obtida pelo 

algoritmo MOCS. Simulações não lineares no domínio do tempo serão realizadas para estas 

soluções na subseção seguinte.  

4.2.3 Simulações no Domínio do Tempo  

Da fronteira obtida pelo MOCS, são selecionadas três soluções para avaliação dinâmica 

do sistema. Para cada solução, um curto circuito trifásico com duração de 50ms é aplicado na 

barra 3. Esta barra foi escolhida por possuir conexão com o gerador 3 (menor inércia dentre as 

máquinas do sistema).  

Antes de se avaliar o comportamento dinâmico do sistema com as três soluções 

separadamente, é importante enfatizar que a metodologia proposta assegura a estabilidade a 

pequenas perturbações, para os pontos de operação considerados, incluídas as contingências. No 

entanto, as simulações não lineares têm o objetivo de mostrar que, para algumas soluções o 

sistema é capaz de se manter em equilíbrio mesmo após a ocorrência de distúrbios severos. Ou 

seja, a metodologia é capaz de fornecer soluções viáveis inclusive para a estabilidade transitória, 

a depender do local e da magnitude da perturbação aplicada.  
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A. Solução 1 

Esta solução se encontra próxima a uma das extremidades da fronteira e pode ser 

considerada uma boa solução para o problema, caso o segundo objetivo seja priorizado em 

detrimento do primeiro. A solução é caracterizada por possuir uma TTC de 0,328 pu (calculada 

no caso base), resultado da soma dos fluxos nas linhas LT 7-5 (0,104 pu) e LT 9-6 (0,224 pu), 

apresentando um amortecimento mínimo de 8,10% para o caso base (cenário 1). Os outros dois 

cenários de contingência possuem amortecimentos mínimos de 8,38% e 8,28%, respectivamente. 

As variáveis otimizadas, magnitude da tensão terminal e potência ativa gerada da solução 

1, estão apresentadas na Tabela 4.7. Verifica-se que todas estão dentro dos limites estabelecidos 

e que mais de 50% da energia do sistema é gerada na região importadora.   

Tabela 4.7: Variáveis otimizadas da solução 1 para o sistema 9 barras. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

1 1 (Imp) 0,9917 185,00(1) 

2 2 (Exp) 0,9500 35,84 

3 2 (Exp) 1,0500 97,89 

(1) Valor calculado após a otimização. 

Após a aplicação do curto circuito, o comportamento do gerador 3 (mais próximo da 

falha) no domínio do tempo é apresentado na Figura 4.4. Considera-se para cada cenário 

operacional, a magnitude da tensão terminal, a potência ativa gerada, o desvio de velocidade em 

relação ao gerador 1 (referência angular) e o sinal de saída do estabilizador de sistemas de 

potência.  

Com base na Figura 4.4, observa-se que o sistema consegue reestabelecer o equilíbrio em 

todos os cenários simulados, com as variáveis retornando aos seus valores iniciais. Além disso, 

em regime permanente a velocidade síncrona é alcançada, pois o desvio de velocidade torna-se 

zero, assim como o sinal do estabilizador que atinge este valor, evitando uma possível alteração 

da tensão terminal em estado estacionário [1]. 
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Figura 4.4: Respostas no domínio do tempo para o gerador 3 na solução 1. 

B. Solução 2 

Com relação a primeira, esta solução apresenta um amortecimento mínimo menor e uma 

capacidade de transferência total consideravelmente maior. A solução 2 se encontra em uma 

região intermediária da fronteira e é caracterizada por apresentar uma TTC de 1,133 pu, resultante 

de uma transferência de potência de 0,385 pu na linha LT 7-5 e 0,748 pu na linha LT 9-6. Além 

disso, possui um amortecimento mínimo de 7,04%, alcançado no cenário 3. Para os demais 

cenários operacionais (1 e 2), o amortecimento mínimo obtido é de 7,14% e 7,61%, 

respectivamente.   

A Tabela 4.8 apresenta as variáveis otimizadas da solução 2. Verifica-se um aumento na 

geração da região exportadora, indicado principalmente pelo despacho do terceiro gerador, fixado 

no seu limite máximo.  

Tabela 4.8: Variáveis otimizadas da solução 2 para sistema 9 barras. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

1 1 (Imp) 1,0457 106,00(1) 

2 2 (Exp) 0,9500 27,49 

3 2 (Exp) 0,9500 187,50 

(1) Valor calculado após a otimização. 
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Após a aplicação da falha, as respostas dinâmicas de algumas das variáveis do gerador 3 

são apresentadas na Figura 4.5. Embora semelhantes às apresentadas para a solução 1 (Figura 

4.4), possuem maior sobressinal e tempo de acomodação.  

 

Figura 4.5: Respostas no domínio do tempo para o gerador 3 na solução 2. 

C. Solução 3 

Assim como a solução 1, a solução 3 se encontra próxima a uma das extremidades da 

fronteira. No entanto, diferentemente da primeira, prioriza a capacidade de transferência em 

prejuízo ao coeficiente de amortecimento mínimo do sistema. Esta solução se caracteriza por 

possuir uma TTC de 1,946 pu alcançada como resultado de um fluxo de 0,916 pu na linha LT 7-

5 e 1,030 pu na linha LT 9-6. Seu amortecimento mínimo é de 4,83%, obtido no caso base. Os 

demais cenários de contingência (2 e 3) apresentam amortecimento mínimo de 5,92% e 6,31%, 

respectivamente.  

As variáveis otimizadas da solução 3 estão apresentadas na Tabela 4.9. Em comparação 

às soluções anteriores, um aumento acentuado de geração é observado na região exportadora, 

correspondendo a mais de 90% da energia gerada no sistema. 
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Tabela 4.9: Variáveis otimizadas da solução 3 para o sistema 9 barras. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

1 1 (Imp) 1,0500 28,25(1) 

2 2 (Exp) 0,9979 108,15 

3 2 (Exp) 0,9500 187,44 

(1) Valor calculado após a otimização. 

A Figura 4.6 apresenta as respostas no domínio do tempo para as variáveis do gerador 3, 

após a aplicação da falha. Embora haja amortecimento, o tempo de acomodação é maior em 

relação às anteriores, o que delonga o reestabelecimento do equilíbrio e o retorno das variáveis a 

seus valores iniciais. 

 

Figura 4.6: Respostas no domínio do tempo para o gerador 3 na solução 3. 

Finalmente, pode-se dizer que as três soluções avaliadas são factíveis tanto sob a 

perspectiva da estabilidade a pequenas perturbações, quanto da estabilidade transitória. No 

entanto, esta última afirmação está condicionada as características do distúrbio, pois não há 

garantias que o sistema irá se estabilizar após uma falha em uma região diferente, ou mesmo, após 

uma falha aplicada na barra 3 com duração superior à apresentada, por exemplo.  

É importante ressaltar também que, como o sistema é não linear e os cálculos dos 

amortecimentos são calculados em pontos de operação linearizados, uma solução com 

amortecimento mínimo maior pode apresentar comportamento dinâmico inseguro frente a uma 

solução com amortecimento mínimo menor.  
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4.3 Sistema New England 

4.3.1 Descrição do Sistema  

O sistema New England [83] é composto por 39 barras e 10 geradores. Nas simulações 

dinâmicas, um modelo de quarta ordem é utilizado para a caracterização dos geradores síncronos 

e reguladores automáticos de tensão. Os estabilizadores de sistemas de potência são derivados da 

velocidade terminal e representados por um modelo de terceira ordem. Todos os dados estáticos 

e dinâmicos do sistema estão apresentados no Apêndice B.  

O sistema foi dividido em duas áreas conforme apresentado no diagrama unifilar da 

Figura 4.7. A área 1 se refere à região importadora e a área 2, à região exportadora. Essa divisão 

foi baseada em [101].  

 

Figura 4.7: Diagrama unifilar do sistema New England. 
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A capacidade de transferência é calculada através do somatório de fluxos de potência nas 

linhas indicadas em vermelho, que correspondem ao conjunto de linhas de interligação das áreas 

de interesse. Além do caso base, outros cinco cenários operacionais em contingência são 

considerados, sendo caracterizados por falhas das linhas de interligação. 

O gerador 39 representa a referência angular do sistema. Os limites de tensão são fixados 

em 0,95 e 1,05 pu para as barras de geração e em 0,90 e 1,10 pu para as barras de carga. O limite 

de fluxo de potência aparente é o mesmo em todas as linhas e equivale a 1300 MVA. Já os limites 

de potência ativa e reativa são indicadas na Tabela 4.10 [101]. As bases de potência e frequência 

são 100 MVA e 60 Hz.  

Tabela 4.10: Limites de Geração para o sistema New England. 

Gerador 
Potência Ativa [MW] Potência Reativa [Mvar] 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

30 100 1000 -1500 1500 

31 200 1000 -1500 1500 

32 300 1000 -1500 1500 

33 300 1000 -1500 1500 

34 250 1000 -1500 1500 

35 300 1000 -1500 1500 

36 250 1000 -1500 1500 

37 250 1000 -1500 1500 

38 400 1000 -1500 1500 

39 600 1200 -1500 1500 

4.3.2 Aplicação das Metaheurísticas 

Para avaliar a qualidade dos algoritmos considerados e identificar o mais adequado ao 

sistema, foram realizadas dez simulações para cada um. Como já mencionado, algoritmos 

multiobjetivo são qualificados principalmente pelas fronteiras de Pareto e pelo esforço 

computacional.  

A Figura 4.8 apresenta as fronteiras obtidas para o sistema New England. Observa-se que 

o MOCS apresenta fronteiras muito semelhantes em todas as execuções. Para o NSGA-II e PSO 

com soma ponderada, as fronteiras se distanciam conforme a capacidade de transferência aumenta 

e o amortecimento mínimo diminui, no entanto, esse comportamento é muito mais significativo 
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no PSO com soma ponderada. Já o PSO com ɛ–restrito, contrapondo-se ao MOCS, apresenta, ao 

longo das execuções, fronteiras relativamente distantes umas das outras.  

 

Figura 4.8: Fronteiras de Pareto para o sistema New England. 

A Tabela 4.11 apresenta, para cada algoritmo, a melhor solução encontrada em cada uma 

das funções objetivo do problema (estimativa da solução utópica). Sublinha-se que, a melhor 

solução para um determinado objetivo é, necessariamente, a pior para o outro. Com base nesta 

tabela, uma solução ideal para o sistema New England seria caracterizada por possuir uma TTC 

de 19,880 pu com um amortecimento mínimo de 9,78%. 

Tabela 4.11: Melhores soluções das extremidades da fronteira de Pareto. 

Algoritmo TTC (pu) 
Amortecimento Mínimo 

(%) 

NSGA-II 17,150 9,64 

MOCS 19,880 9,78 

PSO com Soma Ponderada 17,830 9,75 

PSO com ɛ–Restrito 18,001 9,28 
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Além da inferência gráfica da Figura 4.8, é desejável uma avaliação mais precisa das 

fronteiras por meio da aplicação das métricas de performance. Neste sentido, as Tabelas 4.12 e 

4.13 apresentam o resultado das métricas em paralelo ao tempo de simulação, enquanto que, a 

média (�̅�) e o desvio padrão (𝑑𝑝) dos resultados são apresentados na Tabela 4.14. 

Tabela 4.12: Métricas de performance e tempo de simulação para o NSGA-II e o MOCS. 

Algoritmo Execução 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

NSGA-II 

1 185 0,0055 1,0742 169,394 

2 192 0,0080 0,9172 159,406 

3 219 0,0065 0,9391 153,766 

4 161 0,0067 1,3459 157,804 

5 228 0,0046 1,3930 164,733 

6 222 0,0065 1,2983 162,745 

7 231 0,0032 1,1737 160,981 

8 231 0,0031 1,3250 163,546 

9 200 0,0047 1,1774 159,982 

10 203 0,0053 1,3637 162,302 

MOCS 

1 89 0,0139 1,7446 162,744 

2 106 0,0127 1,7880 163,760 

3 110 0,0134 1,8279 154,949 

4 109 0,0142 1,7411 155,263 

5 80 0,0146 1,6990 157,678 

6 107 0,0120 1,8098 160,226 

7 101 0,0156 1,7435 162,816 

8 158 0,0067 1,8202 163,743 

9 113 0,0111 1,7811 159,632 

10 108 0,0107 1,8206 161,852 
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Tabela 4.13: Métricas de performance e tempo de simulação para o PSO. 

Algoritmo Execução 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

PSO com 

Soma 

Ponderada 

1 124 0,0195 1,7858 179,451 

2 73 0,0141 1,1847 168,696 

3 156 0,0108 1,2995 178,391 

4 67 0,0239 1,1479 167,813 

5 87 0,0143 1,6676 176,280 

6 114 0,0175 1,1467 171,856 

7 121 0,0140 1,1454 175,552 

8 91 0,0166 1,0247 169,980 

9 146 0,0173 1,3226 174,116 

10 156 0,0083 1,1556 177,329 

PSO com          

ɛ–Restrito 

1 92 0,0159 1,2553 174,826 

2 83 0,0392 1,0768 169,789 

3 65 0,0174 1,0500 164,598 

4 55 0,0232 1,3684 176,745 

5 69 0,0256 1,1413 181,981 

6 60 0,0282 1,1079 178,225 

7 32 0,0423 1,0951 177,657 

8 63 0,0390 1,4406 179,446 

9 63 0,0216 1,0901 180,010 

10 99 0,0212 1,1317 175,326 

 

Tabela 4.14: Média e desvio padrão – Sistema New England. 

Algoritmo 𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Tempo de 

Simulação 

(min) 

NSGA-II 
�̅� 211 0,0054 1,2378 161,641 

𝑑𝑝 23,22 0,0016 0,1750 4,211 

MOCS 
�̅� 107 0,0130 1,7845 161,039 

𝑑𝑝 20,35 0,0025 0,0433 3,331 

PSO-Soma 

Ponderada 

�̅� 117 0,0154 1,1701 174,834 

𝑑𝑝 33,08 0,0044 0,2474 4,148 

PSO com          

ɛ–Restrito 

�̅� 64 0,0244 1,1198 177,201 

𝑑𝑝 19,29 0,0095 0,1336 5,187 
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A análise das Tabelas 4.12 a 4.14, evidencia principalmente que:  

i. Quanto ao número de soluções na fronteira de Pareto, o NSGA-II e o PSO com ɛ–

restrito se destacam como algoritmos antagônicos. O primeiro apresenta a melhor 

média de 𝜎1, enquanto que o segundo, a pior. O MOCS e o PSO com soma ponderada 

apresentam desempenhos semelhantes. No caso do MOCS, a baixa cardinalidade 

pode estar associada a maior proximidade que o algoritmo produz, pois conforme as 

soluções vão ficando melhores, elas vão dominando outras e, consequentemente, as 

eliminando da fronteira de Pareto;  

ii. Quanto a diversidade da fronteira, o NSGA-II é o algoritmo com melhor desempenho, 

ou seja, aquele que apresenta a menor média de 𝜎2. O fato de o algoritmo gerar uma 

fronteira com alta cardinalidade, contribui para que suas soluções possam ser mais 

uniformemente distribuídas; 

iii. Em relação a proximidade à solução ideal, o MOCS é o algoritmo com melhor 

desempenho, tanto em termos de média, quanto em relação ao desvio padrão. Em 

seguida, destacam-se o NSGA-II e o PSO com soma ponderada, que apesar de 

possuírem elevados valores de desvio padrão, apresentam, em média, boa 

proximidade; 

iv. Quanto ao esforço computacional, o NSGA-II e o MOCS se equiparam, sendo em 

média 8,36% mais rápidos que o PSO com soma ponderada, e 9,83% mais rápidos 

quando comparados ao PSO com ɛ–restrito.   

Diante das observações realizadas, o PSO com ɛ–restrito é o algoritmo menos indicado 

para o problema, tanto em termos de qualidade das fronteiras, quanto em desempenho 

computacional. Em relação aos mais proeminentes, destacam-se o NSGA-II e o MOCS. As 

fronteiras deste último, no entanto, não sofrem grandes variações ao longo das simulações e 

apresentam proximidade significativamente superior, fazendo com que, dentre os aqui utilizados, 

ele seja considerado o algoritmo mais apropriado ao problema.  

A Figura 4.9 apresenta as melhores fronteiras de cada algoritmo em termos da 

proximidade à solução ideal. Os índices de desempenho, assim como o tempo de simulação destas 

fronteiras são destacados nas Tabelas 4.12 e 4.13. A Figura 4.9, apresenta também, três soluções 

na fronteira obtida pelo MOCS. Na próxima subseção, simulações não lineares no domínio do 

tempo serão realizadas para o sistema com as configurações apresentadas por estas soluções. 
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Figura 4.9: Melhores resultados por metaheurística para o sistema New England. 

4.3.3 Simulações no Domínio do Tempo  

Para avaliar o comportamento dinâmico do sistema, nas configurações apresentadas pelas 

três soluções circunscritas na Figura 4.9, um curto circuito trifásico com duração de 50ms é 

aplicado a barra 10. A escolha desta barra, se deu em razão da sua conexão com duas linhas de 

transmissão que interconectam as áreas de interesse.  

Assim como discutido na seção 4.2, as simulações dinâmicas são importantes para 

demonstrar que, embora a metodologia proposta garanta apenas a estabilidade a pequenas 

perturbações (para os cenários operativos considerados), algumas soluções são robustas o 

suficiente para assegurar a estabilidade transitória. Ou seja, o sistema consegue restaurar o 

equilíbrio mesmo após a ocorrência de grandes distúrbios, como curtos circuitos em barramentos, 

linhas de transmissão ou em outros componentes. Ressalta-se que, devido a não-linearidade do 

sistema, não se garante que este será estável diante de qualquer perturbação de grande porte. 

A. Solução 1 

Esta solução se encontra em uma das extremidades da fronteira de Pareto, e por 

conseguinte, é a melhor escolha para um dos objetivos e a pior para o outro. Especificamente, é a 

melhor para o amortecimento mínimo e a pior para a TTC. Sua capacidade de transferência é de 

2,606 pu e o amortecimento mínimo é de 9,66%, referente ao cenário 6. Todos os fluxos de 
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potência ativa nas linhas de interligação no caso base, bem como, o amortecimento mínimo para 

todos os cenários operacionais, são apresentados nas Tabelas 4.15 e 4.16, a seguir:  

Tabela 4.15: Fluxos de potência nas linhas de interconexão para a solução 1. 

Linhas de Interconexão Potência Transferida (pu) 

LT 10-11  3,138 

LT 10-13  5,058 

LT 15-14  -2,719 

LT 17-18  -0,051 

LT 26-25  -2,820 

TTC (pu) 2,606 

 

Tabela 4.16: Amortecimento mínimo dos cenários operacionais para solução 1. 

Cenário Configuração 
Amortecimento 

Mínimo (%) 

1 Caso Base  9,78 

2 LT 10-11 fora de serviço 9,77 

3 LT 10-13 fora de serviço 9,96 

4 LT 15-14 fora de serviço 9,82 

5 LT 17-18 fora de serviço 10,13 

6 LT 26-25 fora de serviço 9,66 

As magnitudes das tensões terminais e as potências ativas geradas  para a solução 1 estão 

apresentadas na Tabela 4.17. Observa-se que, para esta configuração de TTC e amortecimento 

mínimo, 53,05% da energia ativa do sistema é gerada na região exportadora.  

Tabela 4.17: Variáveis otimizadas da solução 1 para o sistema New England. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

30 1 (Imp) 1,0500 666,57 

31 1 (Imp) 1,0500 1000,00 

32 2 (Exp) 1,0327 819,51 

33 2 (Exp) 0,9679 994,65 

34 2 (Exp) 0,9965 348,09 

35 2 (Exp) 0,9886 332,29 

36 2 (Exp) 1,0497 646,65 

37 1 (Imp) 1,0500 642,55 

38 2 (Exp) 0,9744 769,12 

39 1 (Imp) 0,9619 1151,45(1) 

(1) Valor calculado após a otimização. 
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Sendo o gerador 32 o mais próximo da falha (curto circuito aplicado a barra 10), sua 

resposta no domínio do tempo será avaliada por meio da Figura 4.10. Considera-se para cada 

cenário operacional, a magnitude da tensão terminal, a potência ativa gerada, o desvio de 

velocidade em relação ao gerador 39 (referência angular) e o sinal de saída do estabilizador de 

sistemas de potência.  

 

Figura 4.10: Respostas no domínio do tempo do gerador 32 para a solução 1. 

Nota-se que, após a falha, o sistema consegue reestabelecer o equilíbrio em todos os 

cenários operacionais considerados e suas variáveis retornam gradualmente aos seus valores 

iniciais. A tensão terminal e a potência de saída do gerador (variáveis otimizadas) retornam aos 

valores estabelecidos na Tabela 4.17. Em regime permanente, os torques elétricos e mecânicos 

das máquinas estão em equilíbrio, não há aceleração e a velocidade é igual a velocidade síncrona, 

por conseguinte, o desvio de velocidade é zero. Além disso, em estado estacionário o sinal do 

estabilizador também é zero para que não ocorra um deslocamento da tensão terminal. Este 

controlador, quando eficientemete projetado, só atua em regime transitório [1]. 

B. Solução 2  

Esta solução se encontra em uma região intermediária da fronteira de Pareto, e portanto, 

não há uma prioridade discriminável de um objetivo sobre o outro. Caracteriza-se por apresentar 

uma TTC de 14,910 pu e um amortecimento mínimo de 7,42%, alcançado no cenário 2, quando 

a linha LT 10-11 está fora de serviço. As Tabelas 4.18 e 4.19, apresentam respectivamente, os 
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fluxos nas linhas de interligação e o amortecimento mínimo para todos os cenários operacionais 

considerados. 

Tabela 4.18: Fluxos de potência nas linhas de interconexão para a solução 2. 

Linhas de Interconexão Potência Transferida (pu) 

LT 10-11  6,196 

LT 10-13  3,804 

LT 15-14  0,694 

LT 17-18  3,965 

LT 26-25  0,251 

TTC (pu) 14,910 

 

Tabela 4.19: Amortecimento mínimo dos cenários operacionais para solução 2. 

Cenário Configuração 
Amortecimento 

Mínimo (%) 

1 Caso Base  7,84 

2 LT 10-11 fora de serviço 7,42 

3 LT 10-13 fora de serviço 7,87 

4 LT 15-14 fora de serviço 7,88 

5 LT 17-18 fora de serviço 7,53 

6 LT 26-25 fora de serviço 7,74 

As variáveis otimizadas da solução 2 estão apresentadas na Tabela 4.20. Verifica-se que 

69,88% da energia do sistema é gerada na região exportadora. Um aumento necessário em 

comparação ao observado para a solução 1, já que a TTC aumentou.  

Tabela 4.20: Variáveis otimizadas da solução 2 para o sistema New England. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

30 1 (Imp) 1,0492 200,00 

31 1 (Imp) 1,0328 474,88 

32 2 (Exp) 1,0460 1000,00 

33 2 (Exp) 1,0419 949,55 

34 2 (Exp) 1,0376 544,75 

35 2 (Exp) 1,0500 739,40 

36 2 (Exp) 1,0439 942,07 

37 1 (Imp) 0,9669 404,22 

38 2 (Exp) 1,0394 989,77 

39 1 (Imp) 0,9500 1147,36(1) 

(1) Valor calculado após a otimização. 



88 

 

Após a falha, os comportamentos de algumas das variáveis do gerador 32 são 

apresentados na Figura 4.11. Observa-se que o sistema recompõe o estado de equilíbrio inicial 

em todos os cenários operativos. A tensão terminal e a potência de saída retornam aos valores 

iniciais otimizados, exibidos na Tabela 4.20. Já o desvio de velocidade e o sinal do estabilizador 

tornam-se zero em regime permanente. 

 

Figura 4.11: Respostas no domínio do tempo do gerador 32 para a solução 2. 

C. Solução 3 

Esta solução encontra-se em uma das extremidades da fronteira de Pareto, e contrapondo-

se a solução 1, é a melhor escolha para a capacidade de transferência máxima e a pior para o 

amortecimento mínimo. Numericamente, caracteriza-se por uma TTC de 19,551 pu e um 

amortecimento mínimo de apenas 0,30% alcançado no cenário 5. É importante salientar, que para 

a operação dinamicamente segura, alguns autores definem uma taxa de amortecimento de 5% 

como índice de segurança [102], ou ainda, uma taxa de 2 a 3% para sistemas de grande porte 

muito carregados [51]. Desta forma, de antemão já é possível avaliar que esta solução não é viável 

do ponto de vista dinâmico.  

 Os fluxos nas linhas de interligação e o amortecimento mínimo de todos os cenários 

operacionais estão discriminados nas Tabelas 4.21 e 4.22, a seguir: 
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Tabela 4.21: Fluxos de potência nas linhas de interconexão para a solução 3. 

Linhas de Interconexão Potência Transferida (pu) 

LT 10-11  7,401 

LT 10-13  2,574 

LT 15-14  2,826 

LT 17-18  5,627 

LT 26-25  1,123 

TTC (pu) 19,551 

 

Tabela 4.22: Amortecimento mínimo dos cenários operacionais para solução 3. 

Cenário Configuração 
Amortecimento 

Mínimo (%) 

1 Caso Base  3,66 

2 LT 10-11 fora de serviço 1,21 

3 LT 10-13 fora de serviço 3,38 

4 LT 15-14 fora de serviço 1,70 

5 LT 17-18 fora de serviço 0,30 

6 LT 26-25 fora de serviço 3,14 

Na Tabela 4.23 são apresentas as variáveis otimizadas da solução 3. Nesta configuração, 

76,12% da energia do sistema é gerada na região exportadora, o que justifica o aumento da TTC 

em comparação com as soluções anteriores.  

Tabela 4.23: Variáveis otimizadas da solução 3 para o sistema New England. 

Gerador Área    𝑽𝒈𝒊
𝟎  (pu) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

30 1 (Imp) 0,9665 200,00 

31 1 (Imp) 1,0311 300,00 

32 2 (Exp) 1,0424 997,55 

33 2 (Exp) 1,0500 977,97 

34 2 (Exp) 1,0500 768,78 

35 2 (Exp) 1,0500 1000,00 

36 2 (Exp) 1,0441 914,42 

37 1 (Imp) 1,0253 400,00 

38 2 (Exp) 0,9937 993,76 

39 1 (Imp) 0,9555 873,50(1) 

(1) Valor calculado após a otimização. 
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Figura 4.12: Respostas no domínio do tempo do gerador 32 para a solução 3. 

A Figura 4.12 apresenta as respostas dinâmicas das variáveis do gerador 32 após o curto 

circuito. Nota-se que o sistema não consegue reestabelecer o equilíbrio em todos os cenários 

operacionais. Fica evidente que, para o cenário 5, as variáveis analisadas deixam de ter 

comportamento amortecido e passam a apresentar um comportamento oscilatório, 

comprometendo a operação do sistema. 

Diante do apresentado, as soluções 1 e 2 são viáveis tanto do ponto de vista da estabilidade 

a pequenas perturbações, quanto da estabilidade transitória dos cenários avaliados. A solução 3, 

no entanto, é considerada insegura dinamicamente. 

Esta última solução pode ser utilizada para exemplificar a importância da otimização 

multiobjetivo em um de seus aspectos fundamentais, que é justamente a obtenção de um conjunto 

de soluções não-dominadas, em contraponto a solução única apresentada na otimização mono-

objetivo. Supondo-se que o decisor necessite de uma TTC elevada e esteja diante da solução 3 

(que não atende à segurança dinâmica), nada impede que uma solução vizinha, com valores muito 

próximos, tanto em relação a capacidade de transferência máxima, como em relação ao 

amortecimento mínimo, seja viável. Ao contrário da otimização mono-objetivo, que obrigaria o 

decisor a reformular o problema e realizar uma nova execução, com a otimização multiobjetivo, 

ele precisaria apenas avaliar as soluções vizinhas até encontrar aquela que melhor se adaptaria às 

suas preferências e necessidades.   
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4.3.4 Considerações Adicionais  

Sabe-se pela revisão da literatura que muitos trabalhos utilizam técnicas analíticas para o 

cálculo da TTC. Embora estas técnicas sejam bastante precisas por serem baseadas em derivadas, 

quando a estabilidade a pequenas perturbações é incluída na formulação, como nesta dissertação, 

problemas de convergência podem ocorrer durante o processo iterativo devido a alternância do 

autovalor dominante. Isto é, em uma iteração, com determinado padrão de tensão terminal e 

potência de saída, tem-se um determinado autovalor dominante (modo de oscilação crítico)  com 

o qual se calcula as derivadas de primeira e segunda ordens necessárias nas metodologias 

analíticas (sendo o modo crítico colocado como restrição, tal restrição contribui na formação das 

matrizes Jacobiana e Hessiana). Na próxima iteração, com novas variáveis otimizadas, o autovalor 

dominante pode se alterar e essas alterações podem causar oscilações numéricas (alternância 

sucessivas de modos críticos). Adicionalmente, o cálculo das derivadas exige elevado esforço 

computacional.  

Neste sentido, as metaheurísticas vêm se destacando no cálculo da TTC, por não 

realizarem aproximações na inclusão da estabilidade a pequenas perturbações, ou seja, o 

coeficiente de amortecimento mínimo é tratado no processo de solução sem a necessidade do 

cálculo de derivadas. Além disso, apesar de não garantirem a otimalidade, as metaheurísticas 

costumam fornecer soluções de boa qualidade, sendo adequadas para problemas multimodais.  

Com relação a esta última característica, uma análise adicional sugere a multimodalidade 

do problema. Considerando os algoritmos testados, quatro soluções com valores semelhantes para 

a capacidade de transferência de potência foram selecionadas. Estas soluções estão destacadas na 

Tabela 4.24. Nota-se que apesar da similaridade da TTC entre as soluções, o amortecimento 

mínimo é bastante diferente em cada uma delas (variando em valor e no cenário de operação).  

Tabela 4.24: Comparação de soluções com TTC semelhantes. 

Algoritmo 
TTC 

(pu) 

Amortecimento Mínimo por Cenário Operacional (%) 

1 2 3 4 5 6 

NSGA-II 16,344 4,4959 2,4061 4,2947 3,7422 2,4370 4,5582 

MOCS 16,343 7,4795 6,2108 7,4479 6,8893 6,2167 7,2343 

PSO c/Soma Ponderada 16,344 3,3344 1,9094 3,1200 2,8542 1,4646 3,1469 

PSO c/ e-Restrito 16,344 6,2768 5,0003 6,1344 5,5246 4,6876 5,9681 
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A Tabela 4.25 apresenta as potências de saída otimizadas de cada solução, sendo 

destacados os geradores da região importadora. Comparando estas soluções, observa-se que 

apesar das potências serem diferentes, a geração interna das regiões é praticamente a mesma, ou 

seja, os geradores são redespachados internamente mantendo constante o valor da TTC. Esse 

redespacho interno pode excitar diferentes modos de oscilação local (que é um tipo de oscilação 

entre geradores de uma mesma área), ocasionando a variação no coeficiente de amortecimento 

notada na Tabela 4.24. 

Tabela 4.25: Potência de Saída para as soluções selecionadas. 

Gerador Área  
NSGA-II MOCS 

PSO c/Soma 

Ponderada 

PSO 

 c/ɛ–Restrito 

𝑷𝒈𝒊
𝟎  (MW) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 𝑷𝒈𝒊
𝟎  (MW) 𝑷𝒈𝒊

𝟎  (MW) 

30 1 (Imp) 231,08 200,84 200,00 251,01 

31 1 (Imp) 486,86 300,09 646,02 409,28 

32 2 (Exp) 987,74 1000,00 1000,00 940,34 

33 2 (Exp) 882,18 993,59 860,05 1000,00 

34 2 (Exp) 796,01 518,20 1000,00 776,49 

35 2 (Exp) 826,52 810,61 471,36 642,67 

36 2 (Exp) 999,47 998,26 1000,00 1000,00 

37 1 (Imp) 578,87 400,00 400,00 451,42 

38 2 (Exp) 829,12 995,25 997,32 964,18 

39 1 (Imp) 799,36 1182,55 846,27 977,66 

Pode-se dizer então, que diferentes padrões de geração, são capazes de fornecer valores 

semelhantes para a TTC e diferentes para o amortecimento mínimo, o que é um indício de que o 

problema tratado nesta dissertação seja de natureza multimodal.  

4.4 Considerações Finais  

Neste capítulo foram apresentados os principais resultados obtidos pela metodologia 

proposta para a maximização de dois importantes índices do sistema, a capacidade de 

transferência de potência no caso base e o coeficiente de amortecimento mínimo em diferentes 

condições operacionais. Quatro algoritmos multiobjetivo foram aplicados e comparados na 

resolução do problema proposto. Além das fronteiras de Pareto, a análise do tempo 

computacional, conjuntamente com o cálculo das métricas de performance, permitiu identificar o 

MOCS como o algoritmo mais apropriado ao problema, considerando os dois sistemas teste 
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avaliados, especialmente em relação a proximidade com uma solução ideal. Já os algoritmos 

baseados no PSO associado a técnicas de escalarização apresentaram o pior desempenho.  

Foram realizadas simulações não lineares no domínio do tempo para validação de 

soluções em posições estratégicas na fronteira de Pareto. Embora a metodologia não garanta a 

estabilidade transitória, foi observado que algumas soluções conseguem estabilizar o sistema 

mesmo após a ocorrência de uma grande perturbação, como um curto circuito em um barramento. 

Adicionalmente, a natureza do problema apresentado foi analisada e verificou-se características 

que sugerem a sua multimodalidade.  
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Capítulo 5  

Conclusões  

ste trabalho tratou do problema de cálculo da capacidade total de transferência de potência 

entre áreas, uma informação fundamental para o setor elétrico atual, que têm como 

característica a interconexão de diferentes regiões através de corredores de transmissão. Além de 

ser importante no contexto do planejamento e da operação, esta informação também é capaz de 

impulsionar um ambiente mais competitivo nos mercados de energia elétrica.  

Embora conceitualmente simples, vinculada ao somatório de fluxos de potência entre 

diferentes regiões do sistema, a determinação da TTC não é uma tarefa trivial. A rigor o cálculo 

precisa considerar diferentes tipos de restrições, visando garantir uma transferência de energia 

segura, tanto do ponto de vista estático, quanto dinâmico. Nesse sentido, a formulação 

desenvolvida assegura a segurança estática, com restrições físicas e operacionais em diferentes 

cenários de operação. Com relação à segurança dinâmica, a metodologia assegura a estabilidade 

a pequenas perturbações.  

Diferentemente da literatura revisada que trata a segurança dinâmica como restrição do 

problema, nesta dissertação, ela foi formulada como um dos objetivos da metodologia, 

conjuntamente com o cálculo ótimo da TTC. Isto porque, constatou-se, baseado em uma ampla 

revisão bibliográfica, uma carência de metodologias multiobjetivo para o cálculo da capacidade 

de transferência de potência. Com esta formulação, alcança-se para cada execução um conjunto 

de soluções não-dominadas, intitulado fronteira de Pareto, contrapondo-se à única solução obtida 

nas formulações mono-objetivo. 

Além da formulação multiobjetivo, o trabalho apresentou elementos fundamentais das 

metaheurísticas bioinspiradas utilizadas para solucionar o problema proposto. Duas delas, o 

E 
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NSGA-II e o MOCS, são algoritmos já estruturados originalmente para problemas de múltiplos 

objetivos. Adicionalmente, o PSO também foi utilizado, no entanto, como sua estrutura original 

contempla apenas a resolução de problemas de objetivo único, ele precisou ser adaptado ao 

problema através de estratégias de escalarização. Nesse sentido, as técnicas da soma ponderada e 

do ɛ–restrito foram associadas ao algoritmo. Tais técnicas são bastante difundidas na literatura 

especializada.  

A aplicação de diferentes métodos de resolução, nomeadamente, NSGA-II, MOCS, PSO 

com soma ponderada e PSO com ɛ–restrito, permitiu a realização de uma comparação sistemática 

acerca do desempenho dos algoritmos, tanto em relação às métricas de performance, quanto em 

relação ao esforço computacional. Os algoritmos que mais se destacaram positivamente foram o 

NSGA-II e o MOCS, que apesar de explorarem o espaço de busca de maneira diferente, 

apresentam semelhanças em relação ao desempenho. O MOCS, no entanto, é um algoritmo com 

poucos parâmetros de ajuste, o que o torna bastante atrativo não apenas para o problema proposto, 

mas para diversos problemas de otimização na engenharia e na indústria.  

De modo geral, este trabalho veio colaborar com alguns tópicos ainda pouco explorados 

na literatura, relacionados a otimização multiobjetivo e a aplicação de metaheurísticas na 

avaliação da capacidade de transmissão estática e dinâmica. No entanto, alguns aspectos ainda 

precisam ser melhorados e são passiveis de estudos em trabalhos futuros, a curto e médio prazo. 

Assim sendo, abaixo são citadas algumas sugestões de continuidade do trabalho aqui apresentado: 

• Na implementação atual, o cálculo dos autovalores é realizado através do algoritmo QR, 

o que impacta significativamente o desempenho computacional da metodologia, 

tornando-a inviável para sistemas de grande porte. A utilização de algoritmos que 

calculam apenas os polos dominantes, podem tornar a formulação mais eficiente;  

• Uma análise de contingências potencialmente mais severas e a posterior inclusão destas 

na formulação, podem tornar a metodologia mais segura estaticamente. Destaca-se ainda 

o processo de filtragem de contingências críticas, que é capaz de viabilizar e acelerar o 

processo para sistemas de grande porte; 

• A inclusão de índices de estabilidade de tensão como um terceiro objetivo da 

metodologia. Amplia-se desta forma a segurança dinâmica das transferências de potência 

entre áreas; 

• A incorporação de fontes de energia renováveis e análise do impacto da intermitência das 

mesmas no problema multiobjetivo de cálculo da TTC. 
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Apêndice A  

Modelos Dinâmicos  

ste apêndice apresenta a modelagem matemática para as simulações dinâmicas dos 

dispositivos elétricos utilizados nesta dissertação. Estes modelos estão presentes na 

biblioteca do PSAT [82]. São apresentados os sistemas algébrico-diferenciais utilizados na 

modelagem dos seguintes dispositivos:  

• Gerador síncrono; 

• Regulador automático de tensão; 

• Estabilizador de sistemas de potência. 

A.1 Geradores Síncronos   

Os geradores síncronos são descritos pelo modelo algébrico-diferencial genérico 

apresentado no sistema de equações (A.1). 

 �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢)

𝑃 = 𝑔𝑃(𝑥, 𝑦)
𝑄 = 𝑔𝑄(𝑥, 𝑦)

 (A.1) 

Onde 𝑥 representa as variáveis de estado, 𝑦 as variáveis algébricas e 𝑢 as variáveis de entrada (ou 

de controle). 

E 
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O PSAT inicializa o modelo dinâmico após o cálculo de fluxo de potência, ou seja, utiliza 

𝑉0, 𝜃0, 𝑃0 e 𝑄0 para calcular as variáveis de estado e de entrada, sendo estas últimas representadas 

pela tensão de campo 𝑣𝑓 e pelo torque mecânico 𝑇𝑚.  

Com o objetivo de reduzir a complexidade das equações, as grandezas do estator do 

gerador, presentes em um referencial fixo (a,b,c), são decompostas em um referencial girante 

(d,q), usando uma matriz de transformadas de Park [6], como mostrado no esquema da Figura 

A.1. 

 

Figura A.1: Esquema de coordenadas girantes de uma máquina síncrona. Fonte: [82]. 

Os fasores de tensão e corrente terminais na referência girante (d,q) do gerador são 

expressos nas equações (A.2) a (A.5) a seguir. 

𝑣𝑑 = 𝑉. sin(𝛿 − 𝜃𝑉) (A.2) 

𝑣𝑞 = 𝑉. cos(𝛿 − 𝜃𝑉) (A.3) 

𝑖𝑑 = 𝐼. sin(𝛿 − 𝜃𝐼) (A.4) 

𝑖𝑞 = 𝐼. cos(𝛿 − 𝜃𝐼) (A.5) 

em que:  

• 𝑣𝑑 e 𝑣𝑞 são as tensões terminais da máquina nos eixos direto e em quadratura (d,q); 

• 𝑖𝑑  e 𝑖𝑞 são as correntes injetadas no sistema pela máquina em fase com os eixos direto e 

em quadratura (d,q); 

• 𝛿 é o ângulo do rotor da máquina. 

O modelo algébrico do gerador possui seis variáveis, sendo elas, potência ativa (𝑃𝑔) e 

reativa (𝑄𝑔), magnitude de tensão (𝑉) e ângulo (𝜃) do barramento, potência mecânica (𝑃𝑚) e 
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tensão de campo (𝑣𝑓). O modelo possui também seis equações apresentadas em (A.6) a (A.11). 

As equações (A.6) e (A.7) estão associadas ao balanço de potência ativa e reativa nas barras do 

sistema, as equações (A.8) e (A.9) definem os valores das potências ativa e reativa geradas, e as 

equações (A.10) e (A.11) definem os valores de referência para a potência mecânica de entrada e 

a tensão de campo. 

 0 = 𝑃𝑔 − 𝑃𝑑 − 𝑃𝑖𝑛𝑗 (A.6) 

  0 = 𝑄𝑔 − 𝑄𝑑 − 𝑄𝑖𝑛𝑗 (A.7) 

 0 = 𝑣𝑑 . 𝑖𝑑 + 𝑣𝑞 . 𝑖𝑞 − 𝑃𝑔 (A.8) 

 0 = 𝑣𝑞. 𝑖𝑑 − 𝑣𝑑 . 𝑖𝑞 − 𝑄𝑔 (A.9) 

 0 = 𝑃𝑚0
− 𝑃𝑚 (A.10) 

 0 = 𝑣𝑓0
− 𝑣𝑓 (A.11) 

onde: 

• 𝑃𝑔 e 𝑄𝑔 são as potências ativa e reativa geradas; 

• 𝑃𝑑 e 𝑄𝑑  são as potências ativa e reativa demandadas; 

• 𝑃𝑖𝑛𝑗  e 𝑄𝑖𝑛𝑗  representam as potências ativa e reativa injetadas; 

• 𝑃𝑚0 e 𝑣𝑓0
 representam as variáveis algébricas iniciais para a potência mecânica e a tensão 

de campo.  

Supõe-se que as variações de velocidade sejam pequenas, desta forma, a potência 

mecânica em pu é aproximadamente igual ao torque mecânico em pu.   

O modelo diferencial é representado por 4 equações, sendo (A.12) e (A.13) associadas ao 

movimento mecânico, e (A.14) e (A.15) relacionadas à dinâmica das tensões induzidas, ou seja, 

associadas à dinâmica dos fluxos de eixo direto e em quadratura.  

 δ̇ = Ωb. (ω − 1) (A.12) 

 
ω̇ =

1

2H
(Pm − Pe − D. (ω − 1)) (A.13) 

 
ed

′̇ =
1

Td0
′ (−eq

′ − (xd − xd
′ ). id + vf) (A.14) 

 
eq

′̇ =
1

Tq0
′ (−ed

′ + (xq − xq
′ ). iq) (A.15) 

em que: 
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• Ω𝑏 é a frequência síncrona base em rad/seg; 

•  𝜔 velocidade do rotor em rad/seg; 

• 𝐻 é a constante de inércia da máquina em seg; 

• 𝑃𝑒  é a potência elétrica fornecida pela máquina em pu. É calculada conforme a expressão 

(A.16); 

• 𝐷 é o coeficiente de amortecimento; 

• 𝑒𝑑
′  é a tensão transitória interna da máquina no eixo direto. É proporcional ao fluxo do 

enrolamento amortecedor (eixo q); 

• 𝑒𝑞
′  é a tensão transitória interna da máquina no eixo em quadratura. É proporcional ao 

fluxo do enrolamento de campo (eixo d); 

• 𝑥𝑑  e 𝑥𝑞 são as reatâncias síncronas de eixo direto e em quadratura; 

• 𝑥𝑑
′  e 𝑥𝑞

′  são as reatâncias transitórias de eixo direto e em quadratura; 

• 𝑇𝑑0
′  e 𝑇𝑞0

′  são as constantes de tempo transitória de eixo direto e em quadratura. 

 𝑃𝑒 = (𝑣𝑞 + 𝑟𝑎 . 𝑖𝑞). 𝑖𝑞 + (𝑣𝑑 + 𝑟𝑎 . 𝑖𝑑). 𝑖𝑑  (A.16) 

Onde 𝑟𝑎 é a resistência de armadura do estator. 

Finalmente, as relações entre tensões e correntes podem ser representadas pelas equações 

(A.17) e (A.18). 

 0 = 𝑣𝑞 + 𝑟𝑎. 𝑖𝑞 − 𝑒𝑞
′ + (𝑥𝑑

′ − 𝑥𝑙). 𝑖𝑑  (A.17) 

 0 = 𝑣𝑑 + 𝑟𝑎. 𝑖𝑑 − 𝑒𝑑
′ − (𝑥𝑞

′ − 𝑥𝑙). 𝑖𝑞 (A.18) 

Onde 𝑥𝑙 representa a reatância de dispersão de fluxo.  

A.2 Reguladores Automáticos de Tensão  

Os reguladores automáticos de tensão ou simplesmente AVR (Automatic Voltage 

Regulators) definem a regulação primaria de tensão das maquinas síncronas. Nesta dissertação é 

utilizado um modelo de quarta ordem, tipo I do IEEE, representado no diagrama da Figura A.2. 
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Figura A.2: Estrutura do AVR tipo I do IEEE. Fonte: [82]. 

Os reguladores de tensão são definidos inicialmente por duas equações algébricas, 

conforme apresentado em (A.19) e (A.20). 

 0 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑓
𝑆𝑌𝑁 (A.19) 

 0 = 𝑣𝑟𝑒𝑓0
− 𝑣𝑟𝑒𝑓 (A.20) 

A equação (A.19) representa a associação dos reguladores automáticos de tensão às 

maquinas síncronas, sendo 𝑣𝑓
𝑆𝑌𝑁 a tensão de campo destas últimas. A equação (A.20) define a 

tensão de referência dos reguladores 𝑣𝑟𝑒𝑓. Estas tensões são inicializadas após os cálculos de 

fluxo de potência. 

As demais equações do modelo utilizado são representadas pelas expressões (A.21) a 

(A.26). 

 
𝑣�̇� =

1

𝑇𝑟
(𝑉 − 𝑣𝑚) (A.21) 

 
𝑣𝑟1̇ =

1

𝑇𝑎
(𝐾𝑎. (𝑣𝑟𝑒𝑓 − 𝑣𝑚 − 𝑣𝑟2 −

𝐾𝑓

𝑇𝑓
. 𝑣𝑓) − 𝑣𝑟1) (A.22) 

 

𝑣𝑟 = {

𝑣𝑟1

𝑣𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑒
𝑠𝑒
𝑠𝑒

 𝑣𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑟1 ≤ 𝑣𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑟1 > 𝑣𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑟1 < 𝑣𝑟𝑚𝑖𝑛

 (A.23) 

 
𝑣𝑟2̇ = −

1

𝑇𝑓
(

𝐾𝑓

𝑇𝑓
. 𝑣𝑓 + 𝑣𝑟2) (A.24) 

 
𝑣�̇� = −

1

𝑇𝑒
 (𝑣𝑓. (1 + 𝑆𝑒(𝑣𝑓)) − 𝑣𝑟) (A.25) 
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 𝑆𝑒(𝑣𝑓) = 𝐴𝑒 . (𝑒𝐵𝑒|𝑣𝑓| − 1) (A.26) 

onde: 

• 𝑣𝑚 é a variável de estado usada como sinal de tensão dentro do AVR; 

• 𝑉 é a tensão de barramento do gerador; 

• 𝑣𝑟1 e 𝑣𝑟2 são variáveis de estado do AVR; 

• 𝐾𝑎 e 𝑇𝑎 são o ganho e a constate de tempo do amplificador; 

• 𝐾𝑓 e 𝑇𝑓 são o ganho e a constate de tempo do circuito de realimentação estabilizante;  

• 𝑇𝑟 é a constante de tempo de medição;  

• 𝑇𝑒 é a constante de tempo do enrolamento de campo do gerador CC (excitatriz); 

• 𝑆𝑒 representa a curva de saturação; 

• 𝐴𝑒 e 𝐵𝑒 são constantes da curva de saturação. 

A.3 Estabilizadores de Sistemas de Potência  

Os estabilizadores de sistemas de potência ou PSS (Power System Stabilizer) são 

instalados nos geradores síncronos e atuam no circuito de campo de modo a modular a tensão de 

saída com o objetivo de amortecer as oscilações, principalmente as de natureza local. Nesta 

dissertação, estes controladores são derivados da velocidade do rotor 𝜔.  

A estrutura dos estabilizadores utilizados é apresentada na Figura A.3. Observa-se que 

esta estrutura é composta por três blocos principais. O primeiro deles (à esquerda), representa um 

estágio de ganho juntamente com um filtro passa alta denominado washout, os outros dois 

representam blocos de compensação.  

 

Figura A.3: Estrutura do PSS. Fonte: [96]. 

A equação (A.27) define o sinal estabilizante 𝑣𝑠. Já a equação (A.28) expressa a soma do 

sinal do estabilizador na tensão de referência do regulador de tensão. Fica evidente nesta equação 
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que, o sinal de saída do PSS modifica a tensão de referência do AVR. Daí a importância do filtro 

washout que evita que esta modificação ocorra em regime permanente.   

 0 = 𝑔𝑠(𝑥, 𝑦) − 𝑣𝑠 (A.27) 

 0 = 𝑣𝑟𝑒𝑓0
− 𝑣𝑟𝑒𝑓 + 𝑣𝑠 (A.28) 

As demais equações do modelo são apresentadas nas expressões (A.29) a (A.32). 

 
𝑣1̇ = −

1

𝑇𝑤
(𝐾𝑤. 𝑣𝑆𝐼 + 𝑣1) (A.29) 

 
𝑣2̇ =

1

𝑇2
((1 −

𝑇1

𝑇2
) . (𝐾𝑤. 𝑣𝑆𝐼 + 𝑣1) + 𝑣2) (A.30) 

 

𝑣3̇ =
1

𝑇4
((1 −

𝑇3

𝑇4
) . (𝑣2 + (

𝑇1

𝑇2
(𝐾𝑤. 𝑣𝑆𝐼 + 𝑣1))) − 𝑣3) (A.31) 

 
𝑣𝑠 = (𝑣3 +

𝑇3

𝑇4
(𝑣2 +

𝑇1

𝑇2
(𝐾𝑤. 𝑣𝑆𝐼 + 𝑣1))) (A.32) 

onde: 

• 𝑣1, 𝑣2 e 𝑣3 são variáveis de estado do estabilizador; 

• 𝑣𝑆𝐼  representa a variável de entrada do estabilizador, ou seja, o desvio de velocidade do 

rotor ∆𝜔; 

• 𝐾𝑤 é o ganho do controlador; 

• 𝑇𝑤 é a constate de tempo do filtro washout; 

• 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3 e 𝑇4 representam as constantes de tempo do estabilizador.  

  



114 

 

Apêndice B  

Dados de Simulação 

ste apêndice apresenta os dados estáticos e dinâmicos dos sistemas utilizados nas 

simulações do Capítulo 4. Estes sistemas são: 

• Sistema 9 barras WSCC; 

• Sistema New England. 

B.1 Dados do Sistema 9 Barras  

A Tabela B.1 apresenta os parâmetros da rede elétrica, incluindo os dados das linhas de 

transmissão e transformadores. 

Tabela B.1: Dados de linha – 9 barras. 

Circuito Parâmetro 

De Para R (pu) X (pu) Bsh (pu) Tap 

4 5 0,0100 0,0850 0,1760 0 

4 6 0,0170 0,0920 0,1580 0 

5 7 0,0320 0,1610 0,3060 0 

6 9 0,0390 0,1700 0,3580 0 

7 8 0,0085 0,0720 0,1490 0 

8 9 0,0119 0,1008 0,2090 0 

1 4 0 0,0576 0 1 

2 7 0 0,0625 0 1 

3 9 0 0,0586 0 1 

E 
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A Tabela B.2 apresenta os dados de carga ativa e reativa das barras. 

Tabela B.2: Carga ativa e reativa das barras – 9 barras. 

Barra 𝑷𝒅 (MW) 𝑸𝒅 (MVAr) 

5 125,00 50,00 

6 90,00 30,00 

8 100,00 35,00 

A Tabela B.3 apresenta os dados dinâmicos dos geradores síncronos. Resistência e 

reatâncias são dadas em pu, enquanto que as constantes de tempo e de inércia, em segundos.   

Tabela B.3: Dados dinâmicos dos geradores síncronos – 9 barras. 

Gerador 𝒓𝒂 𝒙𝒍 𝒙𝒅 𝒙𝒅
′  𝑻𝒅𝟎

′  𝒙𝒒 𝒙𝒒
′  𝑻𝒒𝟎

′  𝑯 

1 0 0 0,1460 0,0608 8,96 0,0969 0,0969 0,310 23,64 

2 0 0 0,8958 0,1198 6,00 0,8645 0,1969 0,535 6,40 

3 0 0 1,3125 0,1813 5,89 1,2578 0,2500 0,600 3,01 

A Tabela B.4 apresenta os dados dinâmicos dos reguladores automáticos de tensão.  

Tabela B.4: Dados dinâmicos dos reguladores de tensão – 9 barras. 

AVR 𝒗𝒓
𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒓

𝒎𝒊𝒏 𝑲𝒂 𝑻𝒂 𝑲𝒇 𝑻𝒇 𝑻𝒆 𝑻𝒓 𝑨𝒆 𝑩𝒆 

1 5 -5 20 0,2 0,063 0,35 0,314 0,001 0,0039 1,555 

2 5 -5 20 0,2 0,063 0,35 0,314 0,001 0,0039 1,555 

3 5 -5 20 0,2 0,063 0,35 0,314 0,001 0,0039 1,555 

A Tabela B.5 apresenta os dados dinâmicos dos estabilizadores de sistemas de potência. 

Tabela B.5: Dados dinâmicos dos estabilizadores de sistemas de potência – 9 barras. 

PSS 𝒗𝒔
𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒔

𝒎𝒊𝒏 𝑲𝒘 𝑻𝒘 𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4 

1 0,2 -0,05 18,0675 3 0,2 0,01 0,2 0,01 

2 0,2 -0,05 23,5454 3 0,2 0,01 0,2 0,01 

3 0,2 -0,05 1,0 3 0,2 0,15 0,2 0,15 

B.2 Dados do Sistema New England 

A Tabela B.6 apresenta os parâmetros da rede elétrica, incluindo os dados das linhas de 

transmissão e transformadores. 
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Tabela B.6: Dados de linha – New England. 

Circuito Parâmetro 

De Para R (pu) X (pu) Bsh (pu) Tap 

1 2 0,0035 0,0411 0,6987 0 

1 39 0,0010 0,0250 0,7500 0 

2 3 0,0013 0,0151 0,2572 0 

2 25 0,0070 0,0086 0,1460 0 

3 4 0,0013 0,0213 0,2214 0 

3 18 0,0011 0,0133 0,2138 0 

4 5 0,0008 0,0128 0,1342 0 

4 14 0,0008 0,0129 0,1382 0 

5 6 0,0002 0,0026 0,0434 0 

5 8 0,0008 0,0112 0,1476 0 

6 7 0,0006 0,0092 0,1130 0 

6 11 0,0007 0,0082 0,1389 0 

7 8 0,0004 0,0046 0,0780 0 

8 9 0,0023 0,0363 0,3804 0 

9 39 0,0010 0,0250 1,2000 0 

10 11 0,0004 0,0043 0,0729 0 

10 13 0,0004 0,0043 0,0729 0 

13 14 0,0009 0,0101 0,1723 0 

15 14 0,0018 0,0217 0,3660 0 

15 16 0,0009 0,0094 0,1710 0 

16 17 0,0007 0,0089 0,1342 0 

16 19 0,0016 0,0195 0,3040 0 

16 21 0,0008 0,0135 0,2548 0 

16 24 0,0003 0,0059 0,0680 0 

17 18 0,0007 0,0082 0,1319 0 

17 27 0,0013 0,0173 0,3216 0 

21 22 0,0008 0,0140 0,2565 0 

22 23 0,0006 0,0096 0,1846 0 

23 24 0,0022 0,0350 0,3610 0 

26 25 0,0032 0,0323 0,5130 0 

26 27 0,0014 0,0147 0,2396 0 

26 28 0,0043 0,0474 0,7802 0 

26 29 0,0057 0,0625 1,0290 0 

28 29 0,0014 0,0151 0,2490 0 

12 11 0,0016 0,0435 0 1,006 

12 13 0,0016 0,0435 0 1,006 

6 31 0 0,0250 0 1,070 

10 32 0 0,0250 0 1,070 

19 33 0,0007 0,0142 0 1,070 

20 34 0,0009 0,0180 0 1,009 

22 35 0 0,0143 0 1,025 
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23 36 0,0005 0,0272 0 1,000 

25 37 0,0006 0,0232 0 1,025 

2 30 0 0,0181 0 1,025 

29 38 0,0008 0,0156 0 1,025 

19 20 0,0007 0,0138 0 1,060 

A Tabela B.7 apresenta os dados de carga ativa e reativa das barras. 

Tabela B.7: Carga ativa e reativa das barras – New England. 

Barra 𝑷𝒅 (MW) 𝑸𝒅 (MVAr) 

3 386,40 2,88 

4 600,00 220,80 

7 280,56 100,80 

8 626,40 211,20 

12 9,00 105,60 

15 384,00 183,60 

16 394,80 38,76 

18 189,60 36,00 

20 753,60 123,60 

21 328,80 138,00 

23 297,00 101,52 

24 370,32 -110,64 

25 268,80 56,64 

26 166,80 20,40 

27 337,20 90,60 

28 247,20 33,12 

29 340,20 32,28 

31 11,04 5,52 

39 1324,80 300,00 

A Tabela B.8 apresenta os dados dinâmicos dos geradores síncronos. 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Tabela B.8: Dados dinâmicos dos geradores síncronos – New England. 

Gerador 𝒓𝒂 𝒙𝒍 𝒙𝒅 𝒙𝒅
′  𝑻𝒅𝟎

′  𝒙𝒒 𝒙𝒒
′  𝑻𝒒𝟎

′  𝑯 

30 0 0,0125 0,1000 0,0310 10,20 0,0690 0,0080 0,10 42,00 

31 0 0,0350 0,2950 0,0697 6,56 0,2820 0,1700 1,50 30,30 

32 0 0,0304 0,2495 0,0531 5,70 0,2370 0,0876 1,50 35,80 

33 0 0,0295 0,2620 0,0436 5,69 0,2580 0,1660 1,50 28,60 

34 0 0,0540 0,6700 0,1320 5,40 0,6200 0,1660 0,44 26,00 

35 0 0,0224 0,2540 0,0500 7,30 0,2410 0,0814 0,40 34,80 

36 0 0,0322 0,2950 0,0490 5,66 0,2920 0,1860 1,50 26,40 

37 0 0,0280 0,2900 0,0570 6,70 0,2800 0,0911 0,41 24,30 

38 0 0,0298 0,2106 0,0570 4,79 0,2050 0,0587 1,96 34,50 

39 0 0,0030 0,0200 0,0060 7,00 0,0190 0,0080 0,70 500,00 

A Tabela B.9 apresenta os dados dinâmicos dos reguladores automáticos de tensão.  

Tabela B.9: Dados dinâmicos dos reguladores de tensão – New England. 

AVR 𝒗𝒓
𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒓

𝒎𝒊𝒏 𝑲𝒂 𝑻𝒂 𝑲𝒇 𝑻𝒇 𝑻𝒆 𝑻𝒓 𝑨𝒆 𝑩𝒆 

30 5,0 -5,0 5,0 0,06 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

31 5,0 -5,0 6,2 0,05 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

32 5,0 -5,0 5,0 0,06 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

33 5,0 -5,0 5,0 0,06 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

34 10,0 -10,0 40,0 0,02 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

35 5,0 -5,0 5,0 0,02 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

36 6,5 -6,5 40,0 0,02 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

37 5,0 -5,0 5,0 0,02 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

38 10,5 -10,5 40,0 0,02 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

39 5,0 -5,0 5,0 0,01 0,0001 1e-6 1e-6 1e-6 3,9e-6 1,5e-3 

A Tabela B.10 apresenta os dados dinâmicos dos estabilizadores de sistemas de potência. 

Tabela B.10: Dados dinâmicos dos estabilizadores de sistemas de potência – New England. 

PSS 𝒗𝒔
𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒔

𝒎𝒊𝒏 𝑲𝒘 𝑻𝒘 𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4 

30 0,2 -0,2 32,580 5 0,2510 0,0252 0,2510 0,0252 

31 0,2 -0,2 33,417 5 0,2320 0,0233 0,2320 0,0233 

32 0,2 -0,2 29,218 5 0,1521 0,0153 0,1521 0,0153 

33 0,2 -0,2 20,378 5 0,1017 0,0126 0,1017 0,0126 

34 0,2 -0,2 19,998 5 0,1215 0,0123 0,1215 0,0123 

35 0,2 -0,2 20,683 5 0,0897 0,0137 0,0897 0,0137 

36 0,2 -0,2 23,773 5 0,1142 0,0121 0,1142 0,0121 

37 0,2 -0,2 29,229 5 0,2297 0,0230 0,2297 0,0230 

38 0,2 -0,2 21,847 5 0,0543 0,0227 0,0543 0,0227 
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