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RESUMO 

Este trabalho apresenta três propostas da família dos algoritmos heurísticos aplicados na solução 
do problema de alocação ótima de bancos de capacitores em redes de distribuição elétrica. Este 
problema se caracteriza por ser não linear inteiro misto, difícil de resolver, pois apresenta o 
fenômeno da explosão combinatória. Assim, a primeira proposta consiste na aplicação de um 
método de pontos interiores para resolver um problema não linear mais a aplicação de um 
algoritmo heurístico construtivo para resolver o problema inteiro. Também foram utilizadas duas 
técnicas metaheurísticas, o algoritmo genético especializado de Chu-Beasley e uma variante do 
algoritmo particle swarm (PSO) proposto aqui e chamado de PSO especializado. Ambas as 
metaheurísticas aplicam uma etapa de melhoria local, a qual intensifica a busca de soluções 
próximas das vizinhanças em que soluções de qualidade são encontradas. Os resultados dos testes 
são comparados em relação ao tempo de processamento, qualidade de solução e memória 
utilizada.  

PALAVRAS CHAVE. Metaheurísticas. Alocação de capacitores. Redes de distribuição elétrica. 
Aplicações a Energia 

 

ABSTRACT 

This work presents three proposals of heuristic algorithms applied to solve the optimal capacitor 
placement problem in electric distribution systems. This subject is characterized to be as a non-
linear mixed integer problem that is very difficult to solve because it exhibits combinatorial 
explosion phenomena. The first proposal is based on the interior points method to solve the non-
linearity and then in the application of a heuristic algorithm to solve the integer problem.  
Another two metaheuristic techniques were also applied: the Chu Beasley specialized genetic 
algorithm and a particle swarm algorithm variation, which in this work is called specialized PSO. 
Both metaheuristics apply a local improvement step, which intensifies the search for solutions 
near the neighborhood where qualified solutions were found. The results of the algorithms tests 
were classified by: computation time, memory utilization and their accuracy and precision. 

KEYWORDS. Metaheuristic. Capacitor placement. Distribution network. Energy Application. 
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1. Introdução 
 
As empresas de distribuição de energia elétrica são obrigadas a atender todos os clientes que, 

de acordo com a legislação vigente, se encontram cativos ou livres em sua área de concessão no 
que diz respeito à confiabilidade, segurança, qualidade e proteção ao meio ambiente.  

Para tornar isso possível é necessário que o sistema opere de uma forma segura e com um 
alto nível de confiabilidade. Este objetivo é assegurado pelo investimento em equipamentos e em 
sistemas de controle cada vez mais caros e sofisticados. Entretanto, isso deve ser executado 
visando um custo operacional baixo, a fim de que as margens de lucro se tornem atrativas para as 
empresas de energia elétrica e os custos de energia para os consumidores sejam adequados. A 
qualidade do produto fornecido pelas concessionárias está relacionada com a freqüência e a 
magnitude de tensão, sendo que estas devem ser mantidas dentro dos limites de operação, 
estabelecidos pela resolução ANEEL no. 505 de 2001, para os níveis de tensão em regime 
permanente e um alto nível de continuidade de serviço também deve ser garantido. 

Uma das possíveis soluções, para cumprir com estas exigências, é a instalação dos bancos de 
capacitores em barras adequadas e com um controle ótimo de seus pontos de operação. Em ABB 
(1997) relatam-se algumas vantagens do uso de capacitores em sistemas de potência. Porém, 
mediante a alocação ótima de bancos de capacitores, nos sistemas de distribuição, algumas das 
exigências estabelecidas pela ANEEL para a operação destes sistemas podem ser conseguidas. 

Estas fontes de potência reativas devem ser alocadas e dimensionadas de tal forma que 
minimizem os custos de operação, reduzindo as perdas do sistema, sujeito a uma série de 
restrições operacionais. Além disso, a operação deve considerar vários patamares de 
carregamento. 

Uma formulação matemática adequada é requerida a fim de representar todas as 
possibilidades mencionadas acima. Esta formulação é conhecida como o problema de alocação 
ótima de bancos de capacitores (PAOBC) e é de interesse de muitos pesquisadores da área de 
otimização. 

O problema geral de alocação ótima de bancos de capacitores é estudado desde os anos 60. 
Inicialmente foram formulados modelos relaxados e técnicas heurísticas de solução. Nos anos 80 
foram formulados os modelos matemáticos usados atualmente. Assim, Grainger (1982) e Baran 
et al. (1989) formularam o problema de alocação de bancos como sendo um problema de 
programação não linear inteiro misto (PNLIM). Entretanto, para resolver esse modelo, Baran et 
al. (1989) aproximaram a função objetivo não diferenciável por uma função linear e assim foi 
possível resolver o problema usando técnicas de otimização matemáticas com variáveis 
contínuas. 

Na década de 90 apareceram novos algoritmos heurísticos, também chamados de 
metaheurísticas, como ferramentas importantes na otimização de sistemas elétricos. Assim, 
foram aplicadas metaheurísticas para otimizar o PAOBC em sistemas de distribuição e na 
literatura aparecem algoritmos como Simulated Annealing, algoritmos evolutivos como Particle 
Swarm Optimization - PSO e Algoritmos Genéticos, Tabu search, Grasp, etc. Uma classificação 
das técnicas utilizadas pode ser encontrada em Salama et al. (2000) e Carlisle et al. (1997). 

A escolha do método a utilizar depende da complexidade do problema, de sua formulação e 
da qualidade da solução requerida. 

Neste trabalho se propõe utilizar três métodos para resolver o PAOBC, um heurístico e duas 
metaheurísticas. O objetivo é comparar o desempenho de cada método e avaliar a vantagem e 
desvantagem de cada um deles em termos de tempo de processamento, qualidade de solução, 
desempenho computacional e também de sua simplicidade para incorporar vários cenários de 
operação dos sistemas de distribuição.  

   
Método Heurístico: 
O primeiro método empregado está baseado no método de Pontos Interiores (MPI) como 

motor de busca. Deve-se observar que se, no problema de alocação ótima de bancos de 
capacitores, for relaxado à integralidade (ou caráter discreto) da variável de alocação de bancos, 
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o problema se transforma em um problema de programação não linear (PNL). Os MPIs têm sido 
aplicado com sucesso na otimização da operação de sistemas elétricos de potência, Quintana 
(2000), em problemas como: Fluxo de potência ótimo, estimação de estado, estabilidade de 
tensão, minimização de corte de carga, máximo carregamento, operação de sistemas hidro-
térmicos,  despacho econômico com restrições de segurança, etc. 

O MPI primal-dual de barreira logarítmica (MPI-PDBL) é usado na maioria das aplicações 
em sistemas de potência. Entretanto, o MPI-PDBL precisa de um maior número de iterações para 
a convergência e pode apresentar problemas de divergência, devido ao cálculo das direções de 
busca utilizada no método de Newton. Em Mehrotra (1992) conseguem-se melhores direções de 
busca, resolvendo dois sistemas de equações lineares. Estes dois sistemas definem as etapas 
preditor e corretor, que gera o método de pontos interiores primal-dual barreira logarítmica 
preditor-corretor (MPI-PDBL-PC). 

O primeiro método adotado para resolver o PAOBC foi um algoritmo heurístico construtivo 
(AHC) e o MPI-PDBL-PC, juntos. A técnica se denomina AHC – MPI.  

 
Métodos Metaheurísticos: Algoritmo Genético e Particle Swarm 
O algoritmo genético está baseado na evolução das espécies proposta por Darwin, que 

basicamente prega que o indivíduo mais forte sobrevive. Este indivíduo passa à sua descendência 
sua herança genética, de tal modo que estes descendentes competirão entre si até que seja 
definido qual o indivíduo mais forte ou o melhor adaptado. Os estudos dos algoritmos genéticos 
começaram a ser realizados na década de 60/70, sendo que a primeira aplicação é encontrada em 
Goldberg (1989). 

Fazendo uma analogia rude da evolução das espécies, se propôs um algoritmo de otimização, 
que de acordo com um determinado critério, consegue maximizar ou minimizar uma determinada 
função objetivo. Assim, os passos básicos do algoritmo genético (AG) consistem em: geração da 
população inicial, critério de avaliação associado a cada indivíduo, seleção, cruzamento e 
mutação. No final de uma quantidade de iterações, que pode ser chamada de gerações, se obtém 
uma solução muito próxima da ótima.   

O segundo método utilizado neste trabalho foi um algoritmo genético especializado (AGE) 
proposto por Chu et al., (1997). Diferente dos AG tradicionais, este AGE permite um controle 
adequado da diversidade permitindo eliminar inicialmente as topologias infactíveis e, 
posteriormente, as topologias factíveis de baixa qualidade. Este tipo de estratégia é reconhecido 
como eficiente em muitos trabalhos como em Silva et al. (2006). 

O terceiro método implementado foi uma variação do algoritmo Particle Swarm (PSO) que 
aqui será chamado de Algortimo Particle Swarm Especializado (PSOE).  Esta técnica da 
inteligência computacional, que não é influenciada pelo tamanho e/ou pela não-linearidade do 
problema, pode convergir para a uma ótima solução em muitos problemas onde a maioria dos 
métodos determinísticos poderiam falhar na convergência. Portanto, podem ser efetivamente 
aplicados a diferentes problemas de otimização de sistemas de energia elétrica. 

Do ponto de vista sociológico, o PSO é uma metodologia de otimização que emula a 
habilidade que as sociedades têm de desenvolver a aprendizagem, principalmente a capacidade 
de influência que o sucesso de um determinado elemento provoca perante os membros da 
sociedade, Eberhart (1995). Essa característica, de evoluir em sociedade, distingue o PSO de 
outros modelos de computação evolutiva, devido à segurança em “lembrar” os melhores valores 
para encontrar uma solução ótima. 

O PSO utiliza uma "população" de partículas que se deslocam através do espaço de busca do 
problema numa dada velocidade. Em cada iteração, a velocidade de cada partícula é 
estocasticamente ajustada de acordo com o histórico, isto é, a sua posição encontrada na busca e 
da melhor posição da vizinhança. Tanto a melhor partícula e a melhor vizinhança são 
determinadas de acordo com a função de aptidão definida pelo problema. O movimento de cada 
partícula evolui naturalmente para uma ótima ou quase-ótima solução. 

Em virtude do PSO e o AG serem técnicas evolutivas, muito das implementações realizadas 
no AG podem ser aproveitadas no PSO e vice-versa.  
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A complexidade do PAOBC pode aumentar dependendo das hipóteses adotadas com o 
propósito de obter um modelo mais real. Desta forma, são necessárias técnicas de solução cada 
vez mais eficientes, com o objetivo de encontrar soluções mais próximas às soluções globais, ou 
melhor, encontrar a solução ótima global. 

 
2. Descrição do Problema  

Nos sistemas de distribuição devem ser instalados bancos de capacitores para reduzir as 
perdas de potência e energia, corrigir o fator de potência, melhorar o perfil de tensão e aliviar a 
capacidade do sistema, ABB (1997). A decisão de onde alocar os bancos, os tipos de potências e 
o ponto de operação destes, sujeito a um conjunto de restrições operacionais, de forma a 
minimizar os custos do sistema, gera um problema de programação não linear inteiro misto e que 
apresenta características de explosão combinatória para sistemas de médio e grande porte. A 
restrição dos limites de tensão nas barras e o objetivo de reduzir as perdas tornam-se conflitantes, 
isto especialmente quando o sistema está operando em horas ponta, faz com que o problema seja 
ainda mais difícil de resolver. 

 
2.1 Modelagem do Problema de Otimização 
A modelagem do PAOBC, como já informado é um problema não linear inteiro misto cuja 

função objetivo é não diferenciável, já que o custo dos capacitores varia de maneira discreta e as 
cargas variam continuamente ao longo do dia. Desta forma, comumente adota-se um número 
discreto de níveis de carregamento, normalmente, carregamento leve, médio e pesado e para cada 
um desses níveis o esquema de controle dos capacitores chaveados é determinado.  

O objetivo do PAOBC é minimizar os custos com perdas de energia e os investimentos com 
a alocação dos bancos de capacitores para um ambiente de operação de T anos. O modelo 
matemático assume a seguinte forma descrita em Baran et al. (1989).: 

 

€ 

Min f (x) = ke Ti pi (xbi) +
i= 0

nt

∑ f ( ˆ u k
0)

k=1

nc

∑
s.a.

Bi (xbi , ˆ u i) = 0

H i (xbi) ≤ 0

0 ≤ ˆ u 0 ≤ ˆ u max

0 ≤ ˆ u k
i ≤ ˆ u k

0; k ∈ C1

0 ≤ ˆ u k
i = ˆ u k

0; k ∈ C2

Vmin ≤ V1 ≤ Vmax

i = 0,1, ..., nt
k = 0,1, ..., nc

 (2-1) 

 
Em que: 
 

 Perdas de potência no período de tempo  para o nível de carga ; 
 Função discreta que representa os custos dos bancos de capacitores fixos e 

chaveados; 
 Equações do fluxo de carga do sistema em função das variáveis de estado, xbi, 

e controle, ; 
 Variáveis do problema; 
 Restrições de operação do sistema: Para este estudo são as magnitudes de 

tensão em todas as barras que devem estar entre Vmin e Vmax; 
, nc Número de níveis de carregamento e barras candidatas a alocar capacitores, 
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respectivamente; 

€ 

ˆ u k
0 Potência nominal, discreta, do capacitor alocado na barra k para o nível de 

carga elevado; 
 Ponto de operação, discreto, do capacitor alocado na barra k para o nível de 

carga i; 

€ 

ˆ u 0,  Potência nominal dos capacitores fixos e chaveados, e máxima potência  dos 
capacitores por barra; 

V1 Tensão na subestação do sistema de distribuição; 
 e  Conjuntos de bancos chaveados e fixos, respectivamente; 

 Custo de energia elétrica em USD/kWh; 

  
Para fins de comparação dos métodos propostos, as soluções encontradas incluem a alocação 

de bancos fixos, chaveados e também o cálculo da melhor posição do tap de controle da tensão 
da subestação. 

 
3 Implementações dos Métodos Propostos 

 
3.1 Método Heurístico: 
 
O Algoritmo Heurístico Construtivo (AHC) foi desenvolvido para resolver o PAOBC. O 

algoritmo proposto resolve o problema nas variáveis de localização e nas potências discretas 
padrões dos capacitores, para todos os níveis de carga. O tipo de banco, fixo ou chaveado, é 
definido pelo algoritmo em função dos resultados. Para que o MPI aplicado possa resolver o 
problema (2-1) a parcela não linear da função objetivo, os custos dos capacitores, será relaxada 
considerando, temporariamente, as potências dos bancos como variáveis contínuas. 

O algoritmo heurístico proposto inicia recebendo o resultado do MPI, isto é, as potências dos 
capacitores, mas em valores contínuos. Assim, inicialmente, à exceção das barras de geração e de 
referência, todas as demais barras são consideradas como candidatas a receber capacitores.  

Uma avaliação da existência de barras com uma distribuição exageradamente baixa de 
reativos é feita pelo AHC, no caso de estas existir serão excluídas do conjunto de barras 
candidatas. Estas barras descartadas têm potências reativas capacitivas injetadas muito próximas 
à zero. 

Novamente se retorna ao MPI para resolver o problema relaxado, desta vez, com menos 
barras candidatas. 

No caso em que as potências contínuas dos capacitores, da nova solução do MPI, estejam 
acima da potência mínima para se integralizar (pmi), então se localiza a barra com a maior 
injeção de reativos capacitivos para alocar nela o capacitor de potência padrão mais próxima. O 
novo banco alocado deixa de ser parte do conjunto de barras candidatas e se executa novamente 
um MPI, mas desta vez, a barra em que se alocou o último banco deixa de ser variável do 
problema relaxado. 

Os dois passos anteriores são repetidos até conseguir que todas as barras candidatas 
consigam bancos com potências maiores a pmi. Depois de alocar um capacitor em uma barra do 
sistema, sempre é executado um MPI para direcionar excessos ou resíduos de reativos após a 
integralização da potência dos capacitores para barras vizinhas. Isto garante que as tensões em 
todas as barras do problema relaxado e discreto estejam dentro dos limites estabelecidos.  

O MPI tem como objetivo minimizar os custos do sistema para o problema relaxado, 
entretanto a integralização da potência de um capacitor numa determinada barra nem sempre 
pode manter o resultado conseguido pelo MPI. Assim, toda vez que é alocado um novo capacitor 
no sistema, é executado um fluxo de carga com o objetivo de verificar sempre a minimização dos 
custos do problema discreto, e com isto avalia-se se o novo banco é aceito ou não.  

O algoritmo proposto termina quando todas as barras forem analisadas e não existam mais 
barras candidatas a alocar bancos. 
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O sistema opera com limites de tensão ativos e a potência mínima para integralizar as 
variáveis de controle não devem ser muito elevadas comparadas com os casos onde o sistema 
opera com limites de tensão abertos e/ou a subestação apresente um regulador de tensão para 
contornar o problema da queda excessiva de tensão, em algumas áreas do sistema. 

O algoritmo se dá pelos seguintes passos: 
 

1. Leitura de dados do sistema e inicialização do contador de iterações i em zero. 
2. Inicializar as variáveis do problema; vetor de decisão , vetor que contém a 

potência discreta dos bancos de capacitores , potência mínima para 
integralizar as variáveis contínuas pmi e número de barras candidatas, nc = nbr. 

3. Executar um fluxo de carga para . Calcular o perfil de tensão,  e o custo,  
do sistema para esta configuração. Este custo  será o custo inicial do sistema, 
em reais, sem bancos. 

4. Se  é maior que zero, então ir ao passo 5. Caso contrário ir ao passo 13. 
5. Para a configuração corrente  e  resolver o problema relaxado com o MPI  
6. Na solução do MPI, , identificar e descartar as barras com bancos menores a 

 pu como candidatas, atualizar a lista de barras candidatas e e nc, ir ao passo 
4. Se todas as barras contem bancos que estão acima desta potencia ir ao passo 7. 

7. Em  identificar a barra  que não atinge pmi, descartar esta barra como candidata e 
atualizar a lista de barras candidatas e e nc, ir ao passo 4. Se todas as barras em   
estão acima desta potência ir ao passo 8. 

8. Índice de sensibilidade: Na solução do MPI, , identificar a barra  que injeta mais 
reativos no sistema, alocar um banco de capacitores padrão,  nesta barra. 
Atualizar o vetor  com um novo banco adicional. Para a primeira iteração, , 
salvar as barras descartadas, até o momento, no vetor . 

9. Se o banco de capacitores na barra  atinge o limite máximo, , então descartar 
esta barra para receber mais bancos. Atualizar a lista de barras candidatas e e nc. 

10. Processar um f1uxo de carga para . Calcular o custo  e o vetor de tensões  
para esta configuração. Atualizar a melhoria na função objetivo ; 

11. Se  é menor que zero e as tensões nas barras estão dentro dos limites 
estabelecidos, então remover o banco alocado no passo 8, fazer . Atualizar 
os vetores , e e nc. 

12. Acrescentar o contador de iterações do AHC, . 
13. A solução ótima local  foi encontrada . 

 
Finalmente, o AHC proposto é repetido várias vezes, acrescentando em cada iteração externa 

o valor de pmi, assim para cada valor de pmi se obtém uma solução ótima local. Do conjunto de 
soluções obtidas escolhe-se a melhor como a ótima global encontrada pelo AHC.  

O algoritmo de pontos interiores utilizado neste trabalho não foi apresentando por falta de 
espaço, mas pode ser encontrado em detalhe em Segura, et al. (2009). 

 
3.2 Algoritmos Genético Especializado 
 
O algoritmo genético especializado (AGE) utilizado difere da proposta de Chu-Beasley, Chu, 

et al. (1997), na geração da população inicial e na fase de melhoria local do descendente gerado. 
Neste artigo, a população inicial é gerada usando uma estratégia aleatória controlada que leva em 
conta as características específicas do problema. A fase de melhoria local consiste de duas 
estratégias de busca através da vizinhança que, também, leva em conta as características 
específicas do problema. Foi usada a codificação inteira para as variáveis que representam os 
bancos de capacitores alocados em cada barra, para cada nível de carregamento.  
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O algoritmo genético proposto utiliza um conjunto de configurações (população de 
indivíduos) para resolver o problema complexo e segue os seguintes passos: 

 
1. Especificar os parâmetros de controle (tamanho da população npop, taxa de 

recombinação tr, taxa de mutação tm, ... etc.); 
2. Gerar a população inicial usando uma estratégia aleatória controlada. Calcular os valores 

dos vetores fitness e unfitness associados a cada individuo; 
3. Implementar a seleção por torneio e escolher apenas duas soluções geradoras; 
4. Implementar a recombinação e preservar apenas um descendente; 
5. Implementar a mutação do descendente preservado; 
6. Implementar a fase de melhoria local do descendente preservado; 
7. Decidir se o descendente melhorado pode entrar na população substituindo um elemento 

da população atual depois de verificar a prova de substituição; 
8. Se o critério de parada não foi cumprido voltar ao passo 3. Caso contrário terminar o 

processo de otimização.  
 
A prova de substituição consiste em verificar se o descendente gerado não está presente 

dentro da população atual, logo se substitui apenas um elemento da população, a mais infactível, 
ou se todas são factíveis, a de pior qualidade. Portanto, a incumbente e as melhores soluções 
permanecem na população atual porque sempre é trocada apenas a pior configuração e desde que 
o descendente gerado seja diferente de todas as configurações contidas na população atual. Este 
mecanismo dá um controle absoluto da diversidade, evitando que na população atual existam 
soluções repetidas.  

O processo de melhoria local é realizada em duas fases; a primeira procura melhorar a 
infactibilidade do descendente mutado e logo depois, a segunda pretende melhorar sua qualidade. 
A segunda fase está definida pelas etapas de adição, deslocamento e retirada de bancos. Assim, 
as duas vantagens principais deste algoritmo com respeito a um AG tradicional são: (1) o 
controle absoluto da diversidade, e (2) uma otimização local do descendente gerado, além de 
tratar de forma diferente o problema das infactibilidades. 

 
3.3 Algoritmo Particle Swarm Especializado 
 
O PSOE apresentado neste trabalho se diferencia dos PSOs tradicionais, pois após a 

atualização das posições das partículas é realizada uma etapa de melhoria local da melhor 
partícula da iteração atual. A idéia está baseada em que uma melhoria na melhor posição da 
partícula atual ajudará o enxame de forma global e também às partículas vizinhas a encontrar 
melhores posições dentro do espaço de busca. A característica principal do PSO, de ser uma 
sociedade coletiva, ajuda na eficiência desta proposta. 

A etapa de melhoria local é a mesma que a aplicada no AGE descrito na seção 3.2. 
A codificação do PAOBC, usada pelo AGE, será utilizada para representar as partículas do 

PSOE. 
Está codificação do tipo inteira, que representa a posição da partícula no espaço de busca, 

apresenta vantagens na hora de resolver o problema. A dimensão da partícula representa a 
quantidade total de barras da rede em que bancos podem ser instalados. Um valor diferente de 
zero, em determinada posição da partícula, representa um banco de capacitores com uma 
potência estabelecida. 

As velocidades inicialmente também são codificadas de forma inteira, levando em conta os 
limites máximos e mínimos dados pelos valores de suas respectivas posições. Isto prevê as 
partículas de espaçar das fronteiras do espaço de busca do problema. 

 (3-1) 
 
Na equação (3-1) o fator kv controla os limites da velocidade das partículas, variando 

normalmente de 0,1 até 1. 

XLI SBPO 2009 - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento Pág. 304



O PSO básico utiliza as equações 3-2 e 3-3, propostas por Kennedy et al. (2001), para a 
atualização das velocidades e posições das partículas dentro do espaço de busca. 

 

€ 

v j
i+1 = w j ⋅ v j

i + c1 ⋅ r1(p i j − x j
i ) + c2 ⋅ r2 (p g j − x j

i )  (3-2) 

€ 

x j
i+1 = x j

i + v j
i  (3-3) 

Em que: 

€ 

v j
i  e  Representa o vetor velocidade e inércia, respectivamente da partícula j na iteração i; 

€ 

x j
i  representa a posição da partícula j na iteração i; 

,  são os coeficientes de ponderação, selecionados entre 0 e 2; 

€ 

p i j  melhor posição encontrada pela partícula j no processo de busca; 

€ 

p g j  melhor posição encontrada pela partícula j dentro de sua vizinhança durante tudo o 
processo; 

 e  Números aleatórios entre 0 e 1. 
O arredondamento das partículas é realizada após a atualização das posições e não nas 

velocidades, Laskari, et al. (2000). 
A função de ponderação inercial, w, introduz a preferência para a partícula continuar 

movendo-se na mesma direção que estava seguindo na iteração anterior. Valores elevados de w 
facilitam uma exploração global enquanto que, pequenos valores de w tendem a facilitar uma 
exploração local. Assim, resultados experimentais sugerem que ao início a inércia deve ser 
grande e, deve-se reduzir segundo aumentam as iterações. 

 (3-4) 

Em que: 
cont Contador de iterações 
itermax Número total de iterações do PSO 

 
Para representação da vizinhança que interliga o enxame utilizou-se a topologia de Von 

Newmann (VN). Esta topologia é usada para representar vizinhanças em Computação Evolutiva 
e Celular e foi testada por Kennedy e Mendes (2006), onde descobriram que está topologia se 
comporta muito melhor que a vizinhança global e local para determinados problemas.  

 
A seguir se mostram os passos do algoritmo PSOE: 
 

1. Definir os parâmetros do PSOE a utilizar, as formas de atualizar as velocidades das 
partículas, tamanho da população, npop, tipo de vizinhança, velocidades e posições 
máximas e mínimas, etc.; 

2. A partir da codificação inteira, inicializar as velocidades e posições das partículas de 
forma aleatoriamente controlada, de tal forma, que todas as partículas sejam diferentes e 
estejam espalhadas no espaço de busca do problema; 

3. Avaliar a função de aptidão de cada partícula para a iteração k; 
4. Inicializar o contador de iterações k = 0; 
5. Atualizar as velocidades e posições das partículas de acordo com (3-2) e (3-3); 
6. Verificar a diversidade das partículas de tal forma que todas sejam diferentes; 
7. Avaliar a função de aptidão de cada partícula para a iteração k; 
8. Executar a etapa de melhoria local da melhor partícula da iteração k; 
9. Para cada partícula encontrar a melhor posição encontrada por ele, pi, e dentro de sua 

vizinhança, pg no processo de busca; 
10. Fazer k = k +1; 
11. Se o critério de convergência foi cumprido terminar o processo, caso contrário, ir no 

passo 5. 
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Observação: Pelo fato que o PSOE inclui a etapa de melhoria local (exploração local) o valor de 
wmax é 0,95 e wmin é igual a 0,8. 
 

Na Figura 1 se mostra um exemplo de codificação de cromossomo, no caso do AG ou de 
uma partícula no caso do PSOE. Considerando-se três níveis de carregamento. Na barra 2 se 
observa que, para os níveis de carregamento pico, médio e baixo, se têm três, dois e um bancos 
de capacitores de 300 kVAr, respectivamente. Portanto, para se atender a todas as condições de 
carregamento especificadas se pode usar um banco fixo de 300kVAr mais dois bancos chaveados 
de 300 kVAr. 

 

 
Figura 1: Codificação inteira dos capacitores para o AGE e PSOE 

 
A função usada para se encontrar o valor da tensão na subestação é dada por: 

 

, onde o limite superior de X é dado por:  

 
Em que nb representa o número de barras menos um. No exemplo dado acima a tensão na 

subestação é V1 = 1pu já que Vmin = 0,95 pu, Vmax = 1,05 pu, step = 0.05 e X = 10. 
 

4 Resultados 
 
Com o objetivo de testar os métodos propostos foi utilizado um sistema teste de 69 barras 

reportado em Baran et al. (1989). A parcela referida ao custo dos bancos tem duas parcelas, a 
primeira de 1000 dólares pela infra-estrutura em cada barra mais o custo dos capacitores fixos 
em 900 e 1200 dólares por cada 300 kVAr instalado de capacitores fixos e chaveados, 
respectivamente. O custo da energia é de 0,06 dólares/kWh. A potência máxima do banco por 
barra foi limitada em 2400 kVAr. Os limites de tensão foram estabelecidos em 0,95 – 1,05 pu. 

O objetivo dos testes é comparar os tempos de processamento, custos das melhores soluções, 
uso de memória e, no caso das técnicas metaheurísticas, a recorrência no fluxo de carga. 

Para executar os programas foi utilizado um computador com processador Pentium IV, 3.0 
Ghz, 2 MB de RAM e sistema operacional Windows XP, o compilador foi o Matlab 2007. 

Fatores de carga decrescentes foram aplicados na rede para três níveis de carregamento, 
mostrados na Tabela 1. 

 
 Elevado Médio Baixo 
S1 2,0 1,0 0,5 
S2 1,8 1,0 0,5 
S3 1,6 1,0 0,5 
S4 1,2 0,8 0,5 
S5 1,0 0,8 0,5 

Tabela 1: Fatores de carregamento testados 
 
Na Figura 2, são mostrados os tempos de processamento, em minutos, aumentando estes 

segundo os fatores de carregamento aplicados. Para todos os casos testados, exceto para S1, o 
AGE e o PSOE se mostraram praticamente iguais nos tempos de convergência. Entretanto, para o 
caso S1, com alto carregamento, o AGE destaca sobre o PSOE. 
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A Tabela 2 mostra que o AGE utiliza, em todos os casos, uma maior quantidade de 
resoluções de fluxos de carga que o PSOE. O fato do PSOE precisar gerar  
= 8400 números aleatórios por iteração, faz com que ele seja ligeiramente mais lento que o AGE, 
este último somente gera 2 números aleatórios por iteração, na recombinação e na mutação. O 
algoritmo de fluxo de carga utilizado em ambas as metaheurísticas está baseado no fluxo de 
carga especializado reportado em Teng (2003) e não utiliza inversão de matrizes.  

 

 
Figura 2: Tempos de processamento das propostas. 

 
O motivo do AHC-MPI ser o mais lento é que ele precisa resolver duas matrizes - no 

preditor e corretor do MPI, por iteração, vide Segura, et al. (2009) - na solução de um PNL. 
 

 AGE PSOE 
S1 160 684 294 970 
S2 121 433 109 837 
S3 110 236 101 169 
S4 29 402 25 498 
S5 26 301 25 501 

Tabela 2: Números de fluxos de carga utilizados pelas metaheurísticas 
 
A qualidade da solução encontrada por cada proposta é comparada na Tabela 3. Os menores 

custos encontrados, em quatro casos, correspondem ao AGE. A maior diferença entre os valores 
das funções objetivo encontrados se dá para o carregamento máximo S1. A habilidade de 
resolver problemas com restrições ativas e fortemente carregadas faz com que o AGE seja 
superior aos outros dois métodos, nesse caso. O PSOE, entretanto encontra as mesmas soluções 
S2, S4 e S5, e para o caso S3 supera ao AGE, assim também pode ser considerado como uma 
técnica muito eficiente, mas como foi mostrado na Figura 1, sua desvantagem está dada na 
geração de muitos números aleatórios por iteração e que crescem com a dimensão do problema.  

 
 AGE PSOE AHC-MPI 
S1 134 528,5 135 153,4 136 407,8 
S2 108 307,6 108 307,6 108 461,7 
S3 91 787,9 91 637,6 92 617,3 
S4 53 700,0 53 700,0 53 809,3 
S5 49 162,7 49 162,7 49 391,5 

Tabela 3: Melhores custos encontrados pelas propostas 
 

Deve-se destacar que a etapa de intensificação aplicada por meio da melhoria local, em 
ambas as metaheurísticas, permite a obtenção de resultados de melhor qualidade que no caso do 
algoritmo heurístico construtivo. 
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O uso de memória mais eficiente faz com que os programas se executem de forma mais 
rápida. A Tabela 4 mostra o uso de memória RAM pelo programa Matlab, para cada um dos 
casos analisados e concorda com os tempos reportados na Figura 2. 

 AGE PSOE AHC-MPI 
S1 84 93 95 
S2 83 93 95 
S3 84 94 95 
S4 83 94 95 
S5 84 93 96 

Tabela 4: Uso de memória RAM em MBytes 
 

Finalmente, na Tabela 5, são mostradas as configurações dos bancos de capacitores para 
cada caso e por cada método empregado. 

 AGE PSOE AHC-MPI 

S1 
19 (300); 
57(1800,300,300); 
62(2400,900,600); 
65(2100,300,300); 

19 (300);  
57(900,300,300); 
58(600,0,0); 
62(2400,1200,900); 
65(2100,0,0); 

57 (1500,600,600); 
58(300,0,0); 

62(2400,900,600); 
65(2100,300,300)  

S2 
19(300); 

62(2400,900,900); 
65(1500,300,0) 

19(300); 
62(2400,900,900); 

65(1500,300,0) 

19(300); 
62(2400,1200,900); 

65(1500,0,0) 

S3 
18(300); 

62(2400,900,900); 
65(300,300,0) 

13(600); 
62(900); 

65(1500,300,0) 

13(900,600,600); 
62(1200,1200,900); 

65(1200,0,0) 

S4 18(300);62(900) 18(300);62(900) 22(300);62(900) 

S5 62(900) 62(900) 22(300);62(900) 

Tabela 5: Propostas de localização de capacitores pelas heurísticas estudadas 
 

Tensão na subestação: Pelo fato que as cargas foram modeladas como sendo dependentes 
da tensão, uma forma de reduzir o fluxo de corrente da rede é aumentando o perfil de tensão. Isto 
eleva o valor da tensão na subestação a seu máximo valor. Assim, as três propostas, para todos os 
casos ajustam o valor da tensão da subestação em 1,05 pu. 

 
4 Conclusões 
 

As soluções encontradas são bastante próximas e indicam que, desde o ponto de vista 
aplicativo, as três propostas são viáveis e satisfatórias.  

A melhor solução encontrada pelo AHC-MPI, para o caso de máximo carregamento, tem um 
erro de 1,4% em relação a melhor solução encontrada pelo AG para o mesmo caso. Isto 
demonstra que pesquisas com aplicação de métodos de otimização clássica, como a aplicada aqui 
devem ser continuadas.  

No caso do AGE e do PSOE, para carregamento leve e alto (casos S1, S2, S3 e S4), se pode 
afirmar que ambas se comportam de forma muito eficiente. O fato do AGE contornar melhor o 
caso S1, de carregamento muito alto, se deve a uma melhor característica de exploração da 
fronteira entre as soluções infactíveis e factíveis. O esforço computacional refletido no tempo de 
processamento e no número de problemas de fluxos de carga resolvidos mostra as dificuldades 
do PSOE para contornar este caso, mas que finalmente, encontra uma solução muito próxima à 
solução do AGE (com erro de 0,46%). 

Embora o AGE resolva um maior número de problemas de fluxo de carga que o PSOE, este 
último precisa da geração de mais números aleatórios que o tornam ligeiramente mais lento que o 
AGE, isto pode levar a uma dificuldade maior quando o PSOE for aplicado na solução de redes 
de grande porte. 
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Em relação as metaheurísticas tradicionais, foram observadas que as metaheurísticas 
especializadas propostas neste trabalho tem a habilidade de explorar melhor um espaço de busca 
promissório através das fases de melhoria local. 

De acordo com o exposto aqui, o AGE é o método que apresenta a melhor relação 
custo/beneficio e desta forma é aconselhado para obter soluções quase ótimas, diante da 
impossibilidade de se usar métodos determinísticos eficientemente. 

Pesquisas que considerem a comparação destes métodos frente a redes de diferente porte 
serão realizadas em trabalhos futuros para completar este trabalho. 
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