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Abstract-- The growth of intermittent sources participation, 

such as wind and solar, into power grids has increased the need 

of power flow studies that deal with the considerable 

uncertainties associated to them. The Taylor inclusion function, 

which transform the power flow nonlinear equations with 

interval variables into the solution of three equations, can be 

efficiently used. This come only because when using rectangular 

coordinate system to express the set of variables, there is no 

higher order term than the second one in Taylor series 

expansion. In this sense, this paper investigates a method that it is 

not necessary to include interval numbers and operations into 

Newton iterative method, what leads to accurate results. It is 

proved by several tests comparing results from the proposed 

method, regular interval power flow and Monte Carlo 

simulation. The results are also compared to the ones from a 

system with larger loads. 

 

 
Index Terms - Interval Mathematics, Electrical Power 

Systems, Interval Power Flow, Taylor Inclusion Function, 

Uncertainties. 

 

I.  NOMENCLATURA 

 Vr,i , Vm,i Valores referentes à parte real e 
imaginária, respectivamente, da 
tensão da barra i; 
 Gij , Bij Condutância e susceptância da 
matriz admitância de barras j; 
 

Vdet , θdet Módulo e fase da tensão; 
 

ξpi, ξqi Parâmetro do erro referente à 
potência ativa e reativa, 
respectivamente, da barra i; 
 n Número de barras do sistema; 
   

Vr,inf, Vr,sup, Vr,det Limites inferiores e superiores 
referentes à parte real das tensões e  
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seu valor determinístico; 

  
  
Vm,inf, Vm,sup, Vm,det Limites inferiores e superiores 

referentes à parte imaginária das 
tensões e seu valor determinístico; 
 

Dinf, Dsup Desvio dos limites inferiores e 
superiores  

 
 

II.  INTRODUÇÃO 

Análise de fluxo de potência é um campo que vem sendo 
extensivamente estudado nos últimos anos. Entretanto, a 
crescente participação das fontes intermitentes, como solar e 
eólica, nas redes elétricas vêm aumentando a necessidade de 
estudos em fluxo de potência que considerem as incertezas 
associadas. Em resposta a essa necessidade, três métodos se 
destacam: Fluxo de Potência Probabilístico (FPP) [1], Fluxo 
de Potência Fuzzy (FPF) [2] e Fluxo de Potência Intervalar 
(FPI).   

Devido à capacidade de expressar incertezas em uma faixa 
de valores, ao invés de em um único número, o FPI se 
apresenta como um meio bastante confiável para uma análise 
segura. Iniciado na década de 90 [3], os estudos de FPI 
começaram a ganhar espaço, sendo desenvolvidos diversos 
métodos para sua resolução. Dentre eles, a solução com as 
variáveis expressas em termos das coordenadas polares, das 
coordenadas retangulares e através do método de injeção de 
correntes [4-6]. A referência [7] propôs o uso da matemática 
afim, onde as quantidades de interesse são representadas como 
combinações afim de certas variáveis primitivas, que 
representam as fontes de incertezas nos dados ou 
aproximações feitas nos cálculos [8], utilizando o método de 
Krawczyk [9]. 
 Entretanto, devido à relevância do estudo das incertezas no 
problema de fluxo de potência, novos desenvolvimentos têm 
sido apresentados na literatura [10]. Neste caso, não há 
inclusão de números e operações intervalares no método 
iterativo. Assim, a solução do conjunto de equações não 
lineares com variáveis intervalares é substituída pela solução 
de três sistemas de equações lineares e determinísticas. A 
primeira equação soluciona o fluxo de potência determinístico. 
A segunda e terceira equações representam a expansão em 
termos das matrizes Jacobiana e Hessiana, respectivamente. 

Método Intervalar de Fluxo de Potência baseado 
na Expansão Completa em Série de Taylor 

L. M. Quintanilha, e V. M. da Costa 
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Isto é possível apenas porque ao utilizar sistema de 
coordenadas retangulares para expressar o conjunto de 
variáveis, a expansão em série de Taylor se limita apenas até o 
termo de segunda ordem.  
 Dessa forma, o principal objetivo deste artigo é investigar o 
método proposto em [10], verificando sua aplicabilidade e 
eficiência quando o sistema de energia elétrica opera 
sobrecarregado. Para simular esta sobrecarga, as cargas ativas 
e reativas em todas as barras são multiplicadas por um mesmo 
coeficiente, de modo a manter o fator de potência constante.  
 

III.  EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR  

De modo a considerar a expansão completa em termos da 
série de Taylor, as equações do fluxo de potência são 
expressas em termos das coordenadas retangulares. Este 
problema é resolvido a partir das equações de balanço de 
potência ativa e reativa para o caso de barras PQ, além da 
equação de restrição do módulo de tensão, para o caso de 
barras PV, como mostrado em (1):  

 
 

���

����� = ��,�  �(���  ��,� − �

���  ���  ��,�) + ��,�  �(���  ��,� − �
���  ���  ��,�)

 � = ��,�  �(��� ��,� − �
���  ��� ��,�) +  ��,�  �(���  ��,� − �

���  ���  ��,�)
!�" = ��,�" +  ��,�"

 

 
 

  (1) 

  

 De modo a incluir as incertezas associadas às gerações 
intermitentes e cargas, as potências ativas e reativas injetadas 
em uma barra são representadas por uma faixa de valores, ao 
invés de um valor único. Essa faixa é obtida associando raios 
de variações ξp e ξq às potências ativas e reativas, 
respectivamente. Assim, as equações (1) são reescritas da 
seguinte forma: 

 

 
 
As equações (2) representam o modelo matemático de 

fluxo de potência com variáveis intervalares, no qual a 
inserção das incertezas torna mais complexa a solução deste 
problema. A solução de (2) pode ser representada pelo 

conjunto de equações (3). 

#($, %&') = (∆�($, %&')∆ ($, %&')∆!($, %&')* = 0 (3) 

 
  
Seja uma função f de Rn a Rm. A função intervalar [f] pode 

ser definida como uma função de inclusão intervalar se esta 
satisfizer a seguinte condição: 

 
 ∀%-' ∈ /0, 1 (%-')  ⊆ %1'(%-') (4) 

  
 

Em outras palavras, a função de inclusão intervalar [f] 
representa uma função real f, quando f(x) ∈ [f]([a,b]) para 
todo x∈ [a,b]. 

Se a função f é n+1 vezes diferenciável no intervalo [x], 
a n-ésima função de inclusão [f] pode ser expressa como: 
 %1'(%-') = 1(-3) + 14(-3) + %∆-' + ⋯ +  17! 1(�)(-3)%∆-'� 

+ 1(7 + 1)! 1(�9�) : ;<%∆-'(7+1) (5) 

 
onde = ∈ %∆$' e 
 $3 =  $ +  $2  (6) 

 
 %∆$' = @− A$ −  $2 B , A$ −  $2 BC  (7) 

  
 

As equações não lineares de fluxo de potência expressas em 
coordenadas retangulares são quadráticas. Portanto, a 
expansão das equações (3) em relação a ξ resulta no conjunto 
de equações (8), onde N=2n-2 e ξc=0.  
 
 

 
 
 Para que o conjunto de equações (8) seja satisfeita, é 

necessário garantir que suas três parcelas sejam iguais à zero. 
Portanto: 

 #($, ξ3) = 0 (9) 
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���
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 A equação (9) representa a solução do fluxo de potência 

determinístico, onde ξc=0 e xc é a tensão nas barras. Este 
cálculo é feito através do método iterativo de Newton-
Raphson, formulado como em (12): 

 
 U −VW ∆$W = ∆#W$X9� = $W + ∆$W (12) 

 
 

 

Em (12), Jk é a matriz Jacobiana, ou seja, a matriz de 
derivadas das variáveis de entrada em relação às variáveis de 
estado, ∆#W  e ∆$W   são os vetores de resíduos e de correções 
das variáveis de entrada e estado, respectivamente, na iteração 
k. 

A solução de (10) é dada por (13), para j=1,2, …,m 
 

 

Z[[
[[\

] _̂]M_ ] _̂]M` … ] _̂]Ma]^̀]M_ ]^̀]M` … ]^̀]Ma⋮ ⋮ ⋱ ⋮]^a]M_ ]^a]M` ⋯ ]^a]Madee
eef

Z[[
[[[
\]M_]ξg]M_]ξg⋮]Ma]ξg dee

eee
f

+
Z[[
[[[
\ ] _̂]ξg] _̂]ξg⋮]^a]ξg dee

eee
f

= 0  

 
 

(13) 

De forma simplificada: 
 

 −VW9�  ∂x∂ξ� = ∂F∂ξ�  (14) 

  
 

onde Jk+1 é a matriz Jacobiana em coordenadas retangulares, 
calculada a partir  da solução determinística gerada em (9). O 

resultado é a derivada de primeira ordem  ∂x∂Oh. 
Por fim, como na função #($, ξ3) o parâmetro ξ está 

vinculado às potências somente, então 
]`i]jk ]Ol e 

]`i]Ol ]Oh são 

iguais à zero. Portanto, para j=1,2, ...,m, a equação (11) pode  
ser reescrita na seguinte forma matricial: 

 

Z[[
[[\

] _̂]M_
] _̂]M` … ] _̂]Ma]^̀]M_
]^̀]M` … ]^̀]Ma⋮ ⋮ ⋱ ⋮] â]M_
] â]M` ⋯ ] â]Madee

eef

Z[[
[[[
\ ]`M_]Ol ]Oh]`M`]Ol ]Oh⋮]`Ma]Ol ]Ohdee

eee
f

+
Z[[
[[[
[\m ]j]Ohno p(#�) ]j]Ohm ]j]Ohno p(#") ]j]Oh⋮m ]j]Ohno p(#J) ]j]Ohdee

eee
ef = 0  

 

(15) 

 
onde H(Fp) , p=1,2…, N , representa a matriz Hessiana. A 

solução de (15) é a derivada de segunda ordem ]`j]O`. De forma 

simplificada: 
 
 

−VW9�  ∂"x∂ξ� ∂ξ� = @ ∂x∂ξ�Co p(#) ∂x∂ξ�  , qrsr g = 1,2, … , t 

 

(16) 

 
A partir da solução das três equações é possível obter as 

soluções intervalares de tensão [x] da forma apresentada em 
(17). 

 
 

%$' = $3 +  ∂x∂ξ  %∆ξ' + 12 ∂"x∂"ξ u ∆ξ�∆ξ�∆ξ"∆ξ"⋮∆ξ�∆ξ�
v (17) 

 
 

IV.  RESULTADOS NUMÉRICOS 

Esse tópico apresenta os resultados obtidos ao se aplicar a 
metodologia em estudo aos sistemas IEEE-14, IEEE-30 e 
IEEE-57 barras no ponto normal de operação e, em seguida, 
com suas cargas tendo seus valores incrementados em 
porcentagens escolhidas aleatoriamente. Além disso, 
incertezas de 5% nas demandas de potências ativas e reativas 
de cada barra são consideradas.  

A fim de comprovar a eficácia, os resultados são 
comparados com os obtidos através do Monte Carlo (MC) e 
do FPI [8]. A comparação com os outros métodos é feita pelo 
cálculo do desvio, conforme (18): 

 w(%) = yz{| − z�z{| y (18) 

  
onde XMC  são os valores das variáveis obtidas pelo método 
MC e Xi os valores obtidos pelo método estudado e pelo FPI. 

Para validar a metodologia em estudo, 10 mil simulações 
de Monte Carlo são geradas para cada caso e o FPI é simulado 
considerando as mesmas incertezas nas potências ativa e 
reativa. A metodologia é desenvolvida no ambiente 
MATLAB. A tolerância de 10-6 é utilizada para convergência 
do fluxo de potência determinístico. 
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A.  Sistema 14 Barras 

As tabelas I a III apresentam os resultados obtidos pelo 
método em estudo, denotado neste artigo por FPIT, para três 
barras escolhidas aleatoriamente no sistema. O carregamento 
refere-se ao caso base. 
     Os módulos determinísticos das tensões nas barras 10, 13 e 
14 são 1,051, 1,050 e 1,035 pu, respectivamente. Os ângulos 
de fase determinísticos das tensões nas barras 2, 7 e 10 são -
4,983º, -13,360º e -15,097º, respectivamente.  
 
 

TABELA I 
 SISTEMA IEEE 14 BARRAS - FAIXA DE VALORES RETANGULARES DAS 

TENSÕES 
 

Barra 
Vr (pu) Vm (pu) 

Vr,inf Vr,det Vr,sup Vm,inf Vm,det Vm,sup 
10 1,021 1,015 1,009 -0,260 -0,274 -0,287 
13 1,019 1,014 1,009 -0,260 -0,274 -0,287 
14 1,002 0,995 0,988 -0,272 -0,286 -0,300 

 
 

TABELA II 
 SISTEMA IEEE 14 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES 

 

Barra Método 
Vinf 
(pu) 

Vsup 
(pu) 

Dinf 

(%) 
Dsup 
(%) 

10 
FPI 1,040 1,067 0,858 1,330 
MC 1,049 1,053 -  -  
FPIT 1,042 1,060 0,667 0,665 

13 
FPI 1,040 1,061 0,858 0,951 
MC 1,049 1,051 -  -  
FPIT 1,042 1,059 0,667 0,761 

14 
FPI 1,023 1,048 0,968 1,061 
MC 1,033 1,037 -  -  
FPIT 1,020 1,046 1,258 0,868 

 
 

TABELA III 
 SISTEMA IEEE 14 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE 

 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

2 
FPI -5,373 -4,592 2,656 3,102 

MC -5,234 -4,739 -   - 

FPIT -5,262 -4,705 0,535 0,717 

7 
FPI -14,244 -12,478 2,239 2,500 

MC -13,932 -12,798 -   - 

FPIT -14,070 -12,654 0,991 1,125 

10 
FPI -16,101 -14,098 2,385 2,638 

MC -15,726 -14,480 -   - 

FPIT -15,901 -14,300 1,113 1,243 

 
  
    Tomando o método MC como referência, os maiores 
desvios para o módulo da tensão são 1,258% (FPIT – barra 
14) e de 1,330% (FPI – barra 10). Para os ângulos de fase, os 
maiores desvios são 1,243% (FPIT - barra 10) e 3,102% (FPI 
– barra 2).  

 As tabelas IV e V apresentam os resultados intervalares 
para um incremento de 55% nas cargas ativas e reativas. Os 
novos módulos determinísticos das tensões nas barras 10, 13 e 
14 são 1,024, 1,036 e 1,003 pu, respectivamente. Os novos 
ângulos de fase determinísticos das tensões nas barras 2, 7 e 
10 são -8,841º, -21,950º e -24,748º, respectivamente.  
 

 
TABELA IV 

 SISTEMA IEEE 14 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método Vinf (pu) Vsup (pu) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

10 
FPI 1,000 1,049 2,124 2,111 
MC 1,021 1,027 -  -  
FPIT 1,011 1,046 1,018 1,800 

13 
FPI 1,012 1,060 2,155 2,164 
MC 1,035 1,038 -  -  
FPIT 1,016 1,057 1,846 1,850 

14 
FPI 0,976 1,030 2,371 2,375 
MC 1,000 1,006 -  -  
FPIT 0,980 1,027 1,961 2,007 

 
 

TABELA V 
 SISTEMA IEEE 14 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

2 
FPI -9,441 -8,241 1,567 1,858 
MC -9,296 -8,397 - - 
FPIT -9,351 -8,336 0,600 0,719 

7 
FPI -23,368 -20,541 1,938 1,948 
MC -22,923 -20,949 - - 
FPIT -23,171 -20,747 1,079 0,963 

10 
FPI -26,382 -23,125 2,147 2,122 
MC -25,827 -23,627 - - 
FPIT -25,700 -22,991 0,494 2,691 

 
 

Tomando o método MC para cargas incrementadas em 55% 
como referência, os maiores desvios para o módulo da tensão 
são 2,007% (FPIT – barra 14) e de 2,375% (FPI – barra 14). 
Para os ângulos de fase, os maiores desvios são 2,691% (FPIT 
- barra 10) e 2,147% (FPI – barra 10). 
    Uma forma alternativa muito utilizada para avaliar a 
qualidade dos intervalos é através do diâmetro. Assim, para os 
módulos da tensão, a relação entre diâmetros do FPI e MC das 
barras 10, 13 e 14 no caso base é, respectivamente, 6,75, 10,5 
e 6,25. No caso com maior carregamento, tais relações são 
8,35, 15,92 e 8,00. Por outro lado, a relação do FPIT e MC em 
tais barras no caso base é 4,50, 8,50 e 6,50. No caso com 
maior carregamento, tais relações são 2,17, 13,77 e 6,85. 
 Para os ângulos de fase, a relação entre diâmetros do FPI e 
MC nas barras 2, 7 e 10 no caso base é, respectivamente, 1,58, 
1,56 e 1,61. No caso com maior carregamento, tais relações 
são 1,34, 1,43 e 1,48. Por outro lado, a relação do FPIT e MC 
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em tais barras no caso base é 1,12, 1,25 e 1,28. No caso com 
maior carregamento, tais relações são 1,13, 1,23 e 1,23. 

B.  Sistema 30 Barras 

As tabelas de VI a VIII apresentam os resultados obtidos 
para três barras escolhidas aleatoriamente no sistema IEEE 30 
barras. O carregamento refere-se ao caso base. 
     Os módulos determinísticos das tensões nas barras 18, 19 e 
30 são 1,028, 1,026 e 0,992 pu, respectivamente. Os ângulos 
de fase determinísticos das tensões nas barras 2, 5 e 8 são 
5,350 º, -14,167º e -11,814º, respectivamente.  

 
 

TABELA VI 
 SISTEMA IEEE 30 BARRAS - FAIXA DE VALORES RETANGULARES DAS 

TENSÕES 
 

Barra 
Vr (pu) Vm (pu) 

Vr,inf Vr,det Vr,sup Vm,inf Vm,det Vrm,sup 
18 0,995 0,986 0,979 -0,279 -0,293 -0,308 
19 0,992 0,982 0,975 -0,281 -0,295 -0,310 
30 0,956 0,945 0,936 -0,286 -0,301 -0,316 

 
 

TABELA VII 
 SISTEMA IEEE 30 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES 

 

Barra Método 
Vinf 
(pu) 

Vsup 
(pu) 

Dinf  
(%) 

Dsup 
(%) 

18 
FPI 1,014 1,043 1,242 1,262 
MC 1,026 1,030  -  - 
FPIT 1,017 1,041 0,877 1,107 

19 
FPI 1,011 1,041 1,269 1,285 
MC 1,024 1,027 -  -  
FPIT 1,015 1,039 0,879 1,139 

30 
FPI 0,975 1,009 1,365 1,397 
MC 0,989 0,995 -   - 
FPIT 0,979 1,007 0,971 1,186 

 
 

TABELA VIII 
 SISTEMA IEEE 30 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE 

 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

2 
FPI -5,791 -4,909 3,718 3,959 
MC -5,583 -5,111  - -  
FPIT -5,654 -5,047 1,275 1,264 

5 
FPI -15,157 -13,177 2,492 2,669 
MC -14,788 -13,538 -   - 
FPIT -14,957 -13,378 1,141 1,183 

8 
FPI -12,698 -10,931 3,437 3,964 
MC -12,276 -11,383 -   - 
FPIT -12,487 -11,144 1,720 2,096 

 
 
     Tomando o método MC como referência, os maiores 
desvios para o módulo da tensão são 1,186% (FPIT – barra 
30) e de 1,397% (FPI – barra 30). Para os ângulos de fase, os 

maiores desvios são 2,096% (FPIT - barra 8) e 3,964% (FPI – 
barra 8).  

As tabelas IX e X apresentam os resultados intervalares 
para um incremento de 35% nas cargas ativas e reativas. Os 
novos módulos determinísticos das tensões nas barras 18, 19 e 
30 são 1,001, 0,997 e 0,960 pu, respectivamente. Os novos 
ângulos de fase determinísticos das tensões nas barras 2, 5 e 8 
são -7,954º, -20,195º e -16,971º, respectivamente. 
 

 
TABELA IX 

 SISTEMA IEEE 30 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método Vinf (pu) Vsup (pu) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

18 
FPI 0,976 1,026 2,203 2,250 
MC 0,998 1,004 -  -  

FPIT 0,983 1,025 1,502 2,122 

19 
FPI 0,972 1,023 2,239 2,293 
MC 0,994 0,999 -   - 

FPIT 0,979 1,022 1,494 2,178 

30 
FPI 0,927 0,984 2,488 2,493 
MC 0,951 0,960 -  -  

FPIT 0,934 0,981 1,724 2,240 
 
 

TABELA X 
 SISTEMA IEEE 30 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

2 
FPI -8,543 -7,365 3,086 3,325 
MC -8,287 -7,618 -   - 
FPIT -8,414 -7,494 1,531 1,621 

5 
FPI -21,527 -18,863 2,210 2,459 
MC -21,062 -19,338 -  -  
FPIT -21,335 -19,054 1,294 1,473 

8 
FPI -18,171 -15,771 3,190 3,560 
MC -17,610 -16,353 -   - 
FPIT -17,950 -15,991 1,929 2,217 

 
 

Tomando o método MC para cargas incrementadas em 35% 
como referência, os maiores desvios para o módulo da tensão 
são 2,240% (FPIT – barra 30) e de 2,493% (FPI – barra 30). 
Para os ângulos de fase, os maiores desvios são 2,217% (FPIT 
- barra 10) e 3,560% (FPI – barra 10). 

Para os módulos da tensão, a relação entre diâmetros do FPI 
e MC das barras 18, 19 e 30 no caso base é, respectivamente, 
8,36, 7,89 e 5,35. No caso com maior carregamento, tais 
relações são 9,74, 9,12 e 6,17. Por outro lado, a relação entre 
FPIT e MC em tais barras no caso base é 6,83, 6,45 e 4,40. No 
caso com maior carregamento, tais relações são 8,11, 7,59 e 
5,11.  
    Para ângulos de fase, a relação entre diâmetros do FPI e MC 
nas barras 2, 5 e 8 é, respectivamente, 1,87, 1,58 e 1,98. No 
caso com maior carregamento, tais relações são 1,76, 1,54 e 
1,91. Já a relação entre FPIT e MC em tais barras no caso base 
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é 1,29, 1,26 e 1,50. No caso com maior carregamento, tais 
relações são 1,37, 1,32 e 1,55. 
 

C.  Sistema 57 Barras 

As tabelas de XI a XIII apresentam os resultados obtidos 
para três barras escolhidas aleatoriamente no sistema IEEE 57 
barras. O carregamento refere-se ao caso base. Os módulos 
determinísticos das tensões nas barras 30, 31 e 33 são 0,963, 
0,936 e 0,948 pu, respectivamente.    Os ângulos de fase 
determinísticos das tensões nas barras 2, 3 e 15 são -1,1882 º, -
7,6014º e -4,478º, respectivamente. 

 
 

TABELA XI 
 SISTEMA IEEE 57 BARRAS - FAIXA DE VALORES RETANGULARES DAS 

TENSÕES 
 

Barra 
Vr (pu) Vm (pu) 

Vr,inf Vr,det Vr,sup Vm,inf Vm,det Vrm,sup 
30 0,902 0,912 0,935 -0,325 -0,309 -0,297 
31 0,873 0,883 0,909 -0,327 -0,311 -0,300 
33 0,892 0,898 0,925 -0,320 -0,301 -0,292 

 
 

TABELA XII 
 SISTEMA IEEE 57 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES 

 

Barra Método 
Vinf 
(pu) 

Vsup 
(pu) 

Dinf 

(%) 
Dsup 
(%) 

30 
FPI 0,926 1,000 3,243 3,299 
MC 0,958 0,968  - -  
FPIT 0,950 0,990 0,799 2,287 

31 
FPI 0,898 0,975 3,459 3,505 
MC 0,930 0,942 -   - 
FPIT 0,923 0,966 0,742 2,624 

33 
FPI 0,913 0,983 3,133 3,288 
MC 0,942 0,952  - -  
FPIT 0,938 0,978 0,407 2,782 

 
 
TABELA XIII 

 SISTEMA IEEE 57 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE 
 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) Dinf (%) Dsup (%) 

2 
FPI -1,491 -0,886 11,130 13,581 
MC -1,341 -1,025 - - 
FPIT -1,295 -1,079 3,437 5,247 

3 
FPI -7,241 -4,734 9,290 9,278 
MC -6,625 -5,219 - - 
FPIT -6,428 -5,437 2,972 4,183 

15 
FPI -8,476 -5,909 7,744 8,476 
MC -7,867 -6,456 - - 
FPIT -7,860 -6,610 0,084 2,381 

 
 
     Tomando o método MC como referência, os maiores 
desvios para o módulo da tensão são 2,782% (FPIT – barra 
33) e de 3,505% (FPI – barra 31). Para os ângulos de fase, os 

maiores desvios são 5,247% (FPIT - barra 15) e 13,581% (FPI 
– barra 2).  

As tabelas XIV e XV apresentam os resultados intervalares 
para um incremento de 25% nas cargas ativas e reativas. Os 
novos módulos determinísticos das tensões nas barras 30, 31 e 
33 são 0,898, 0,864 e 0,883 pu, respectivamente. Os novos 
valores de ângulos de fase determinísticos das tensões nas 
barras 2, 3 e 15 são -1,188º, -7,601º e -4,478º, 
respectivamente. 
 

 
TABELA XIV 

 SISTEMA IEEE 57 BARRAS -  MÓDULOS DAS TENSÕES COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método Vinf (pu) 
Vsup 
(pu) 

Dinf (%) 
Dsup 
(%) 

30 
FPI 0,837 0,960 6,004 6,020 
MC 0,890 0,905 -   - 
FPIT 0,885 0,955 0,612 5,545 

31 
FPI 0,801 0,927 6,384 6,329 
MC 0,855 0,872  - -  
FPIT 0,854 0,927 0,140 6,271 

33 
FPI 0,824 0,942 5,927 5,889 
MC 0,876 0,890 -   - 
FPIT 0,878 0,949 0,377 6,631 

 
 

TABELA XV 
 SISTEMA IEEE 57 BARRAS -  ÂNGULOS DE FASE COM CARGAS 

INCREMENTADAS 
 

Barra Método θinf  (º) θsup (º) 
Dinf 
(%) 

Dsup 
(%) 

2 
FPI -3,184 -2,277 7,537 8,528 
MC -2,961 -2,489 - - 
FPIT -2,857 -2,490 3,514 0,020 

3 
FPI -14,071 -10,548 6,413 7,230 
MC -13,223 -11,370 - - 
FPIT -12,871 -11,432 2,662 0,545 

15 
FPI -15,398 -11,694 6,319 6,734 
MC -14,483 -12,538 - - 
FPIT -14,214 -12,910 1,857 2,967 

 
 
Tomando o método MC para cargas do sistema 

incrementadas em 25% como referência, os maiores desvios 
para o módulo da tensão são 6,631% (FPIT – barra 33) e de 
6,384% (FPI – barra 31). Para os ângulos de fase, os maiores 
desvios são 3,514% (FPIT - barra 2) e 8,528% (FPI – barra 2). 

Para os módulos da tensão, a relação entre diâmetros do FPI 
e MC das barras 30, 31 e 33 no caso base é, respectivamente, 
7,16, 6,67 e 7,22. No caso com maior carregamento, tais 
relações são 8,17, 7,45 e 8,34. Já a relação entre FPIT e MC 
em tais barras no caso base é 3,91, 3,75 e 4,10. No caso com 
maior carregamento, tais relações são 4,70, 4,29 e 4,92.  
 Para os ângulos de fase, a relação entre diâmetros do FPI e 
MC nas barras 2, 3 e 15 é respectivamente 1,91, 1,78 e 1,82. 
No caso com maior carregamento, tais relações são 1,92, 1,90 
e 1,90. Já a relação entre FPIT e MC em tais barras no caso 
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base é 0,68, 0,70 e 0,88. No caso com maior carregamento, 
tais relações são 0,78, 0,77 e 0,67. 

 

V.  CONCLUSÃO 

O presente artigo avalia um método para solução de fluxo 
de potência intervalar através da expansão completa da série 
de Taylor. Tal método permite cálculos simples e resultados 
com faixas mais estreitas e, portanto, mais precisos, quando 
comparados ao fluxo de potência intervalar convencional 
baseados na matemática intervalar.   
    De forma geral, o FPIT em estudo é adequado à inserção de 
incertezas no cálculo do problema de fluxo de potência, 
devido à boa qualidade dos resultados, que apresentam erros 
consideravelmente menores que o FPI. Dessa forma, o FPIT 
apresenta faixas muito próximas às do MC, demandando, 
entretanto, um tempo computacional expressivamente menor 
que este. 
   Tanto o FPI quanto o FPIT são ferramentas adicionais 
importantes na análise de incertezas. Um comentário 
conclusivo a respeito do melhor método ainda é prematuro, 
pois ainda carece de mais testes em diferentes situações. Nos 
testes efetuados neste artigo, o FPIT apresentou um 
desempenho melhor que o FPI.  
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