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Abstract-- This paper proposes an approach to solve the load 

balance (LB) problem which is typical at the  low voltage side of a  

three-phase electrical installation.  The approach is based on the 

application of the metaheuristic optimization algorithm named as 

Harmony Search (HS) to deal with the combinatorial and integer 

programming related to LB. A practical constraint established by 

the Brazilian Standard - NBR5410 of the Brazilian Technical 

Standard Association  - ABNT is considered. The load balance by 

harmony search (LBHS) is applied to   a real case of a residential 

building. The experiments and results by applying the LBHS 

method demonstrate its  promising use for correction of possible 

unbalance of loads at the low voltage side of the electric network . 

 
Index Terms--Load balance, energy distribution system, low 

voltage, optimization, harmony search, power quality. 

I.  INTRODUÇÃO 

ada vez mais os requisitos de qualidade de energia 

elétrica têm sido tratados com maior atenção pelas 

agências e órgãos reguladores do setor elétrico. Tendo em 

vista o aumento da diversidade das cargas nas últimas 

décadas, desde 2009, o Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (PROCEL) estimula a criação de soluções 

tecnológicas energeticamente sustentáveis para melhorar a 

qualidade do fornecimento de energia elétrica, bem como a 

economia do consumo energético nacional. No que tange à 

distribuição de energia elétrica, as concessionárias de energia 

elétrica devem obedecer a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Esta agência, por meio dos Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) estabelece as diretrizes para uma 

prestação de serviço de qualidade. Dentre os vários módulos 

do PRODIST, o módulo #8 trata dos requisitos de qualidade 

de energia e tem por especificidade enumerar as características 

da tensão a ser fornecida às unidades consumidoras em baixa 

tensão (BT).  

 Mundialmente, a maioria dos sistemas de fornecimento 

de energia elétrica em BT ocorre na forma trifásica. Esse fato 

não ocorre por acaso, pois o sistema trifásico oferece 

significativas vantagens econômicas e operativas em relação 
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ao monofásico. Mas, isto requer um carregamento adequado 

nos alimentadores da rede de distribuição. Este procedimento, 

no entanto, impacta diretamente os níveis de tensão da rede 

elétrica [1]. Especialmente, sob a ótica de motores e 

geradores, a distribuição trifásica é altamente atrativa. 

Todavia, um balanceamento adequado entre alimentadores e 

fases é necessário para que estes níveis se enquadrem nos 

requisitos de qualidade [2]-[3]. Embora o balanceamento de 

fases (BF) ideal seja impraticável, o planejamento e a 

operação da rede devem considerar projetos eletrotécnicos 

para maximizá-lo. Adicionalmente, o BF em redes de 

distribuição deve ser considerado como um dos objetivos de 

seu planejamento [4], sobretudo por implicar em redução de 

custos com transporte de energia, crescimento de receita da 

distribuidora devido ao aumento de eficiência operacional [5], 

qualidade de energia e segurança. 

Do lado do consumidor, o balanceamento de cargas (BC) 

auxilia na redução de perdas em equipamentos bifásicos e 

trifásicos, fazendo-o sentir a diferença imediata a seu favor na 

conta de energia elétrica. De acordo com [6], um 

desbalanceamento de apenas 2% na carga contribui para um 

aumento de 10% de perdas em motores elétricos, podendo 

chegar a 54% no caso de um desbalanceamento de 5%. Outra 

consequência importante do BF consiste na redução de 

sobrecarga nos alimentadores. Como resultado, contribui para 

aumentar a vida útil dos equipamentos consumidores 

acoplados ao sistema elétrico de potência (SEP). 

A redistribuição de cargas entre fases tem sido objeto de 

diversas pesquisas [6]-[17]. Vários estudos têm como base a 

solução de problemas de otimização. O problema, 

essencialmente, consiste em se determinar a melhor 

configuração do sistema, como verificado em [6]. Nesse 

trabalho, é utilizado um algoritmo híbrido diferencial 

evolutivo para resolver o problema. Métodos de programação 

matemática [8] e técnicas heurísticas [9] também têm sido 

utilizados para este propósito. Em [10] e [11], técnicas 

inteligentes, envolvendo lógica fuzzy, são aplicadas para 

redistribuição de cargas entre fases visando o máximo BC. 

O balanceamento de fases consiste em um problema de 

programação inteira, de natureza combinatória, associada às 

decisões sobre a alocação de cargas entre fases. Para a 

resolução desta categoria de problemas, técnicas de 

otimização metaheurísticas têm se mostrado promissoras, 

conforme diversos estudos da literatura [12]-[17]. Nesta classe 

de métodos, forrageamento de bactérias é utilizado em [12], 

recozimento simulado em [12], algoritmos genéticos em [14]-

[15] e sistema imunológico artificial em [16]. Em [17], uma 
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metodologia para o BF dinâmico é proposta. Neste trabalho, 

consideram-se todos os instantes do dia nos quais o 

desbalanceamento supera o limite permitido. O estudo é 

realizado no contexto de redes inteligentes ou smart grids com 

chaves automáticas conectadas a barras da rede elétrica.  

Seguindo as linhas de pesquisa anteriormente citadas, o 

presente trabalho propõe a aplicação da técnica de otimização 

metaheurística denominada de Busca Harmônica, do inglês 

Harmony Search (HS), ao problema de balanceamento de 

cargas. O objetivo é maximizar o BC em instalações de baixa 

tensão, sujeito à restrição real estabelecida pela NBR5410, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no item 

4.2.4.7: “Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, 

as cargas devem ser distribuídas entre as fases, de modo a 

obter-se o maior equilíbrio possível”. Na prática, devido às 

dificuldades de se solucionar este problema de programação 

combinatória e obter o máximo balanceamento, muitos 

projetistas adotam 10% como limite máximo de 

desbalanceamento entre as cargas previstas na instalação. A 

técnica HS utiliza um processo de busca estocástico capaz de 

lidar com as variáveis discretas associadas ao problema de BF, 

evitando a explosão combinatória. A metodologia proposta 

para BC baseada em HS (LBHS) é avaliada através de sua 

aplicação a uma instalação residencial real localizada na 

cidade brasileira de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. 

O presente trabalho é organizado da seguinte maneira: A 

Seção II descreve a modelagem do problema de 

balanceamento de cargas em projetos eletrotécnicos. A Seção 

III contém uma robusta elucidação da metaheurística utilizada, 

o HS. A metodologia apresentada e seus os resultados obtidos 

encontram-se respectivamente nas Seções IV e V. Por fim, a 

conclusão está na Seção VI. 

II.  BALANCEAMENTO DE CARGAS 

O balanceamento de cargas de um projeto eletrotécnico é 

um problema de otimização combinatória, não convexo e com 

variáveis inteiras, cuja solução é obtida através da 

minimização do desvio padrão entre as tensões nas fases 

alimentadoras do Quadro Geral de Distribuição (QGD).  

Deve-se respeitar a norma da distribuidora vigente perante 

o enquadramento do fornecimento de energia ao consumidor. 

Isto é, dependendo do cálculo de demanda fornecido em 

projeto pelo engenheiro eletricista, o consumidor poderá ser 

suprido por rede monofásica, bifásica ou trifásica.  

Em instalações onde se faz necessário mais de um Quadro 

de Distribuição (QD) ou de Medição (QM), como em edifícios 

e condomínios, deve ser previsto o microbalanceamento dos 

QDs e QMs, levando em consideração o acoplamento elétrico 

e o macrobalanceamento da instalação. 

Para consumidores multifásicos, a modelagem do problema 

de balanceamento de cargas é formulada como: 


  

QGD

i
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j
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em que  R, S e T são as fases do alimentador da instalação 

trifásica. 

III.   HARMONY SEARCH 

O método Harmony Search, ou Busca Harmônica, foi 

inspirando pela visão de música como sendo a procura pelo 

perfeito estado de harmonia. Ideia análoga a encontrar a 

otimalidade em um processo de otimização matemático. 

Inspirado no processo de improvisação musical de um trio de 

jazz, onde cada músico procura a harmonia perfeita entre eles, 

o HS funciona sob as seguintes premissas: Cada possível 

solução proveniente das variáveis (os músicos) é denominada 

harmonia. O conjunto de harmonias é conhecido por Memória 

Harmônica (MH). Cada harmonia é associada a uma nota de 

performance que mede sua capacidade harmônica. Após cada 

iteração ou ensaio, novas harmonias produzidas através de 

improvisação e/ou mesclagem são avaliadas e ranqueadas. As 

piores harmonias são descartadas e repete-se o ciclo até que 

seja satisfeito o critério de parada [19]. 

Os estágios envolvidos no processo do HS são: (A) 

Inicialização do problema e definição dos parâmetros do 

algoritmo; (B) criação da Memória Harmônica; (C) avaliação 

do processo de Improvisação de Novas Harmonias; (D) 

atualização da Memória Harmônica; (E) checagem da 

satisfação do critério de parada. Em [20], há um exemplo 

numérico detalhado da metaheurística HS em ação. Visando 

um melhor entendimento do HS, neste trabalho, o algoritmo é 

descrito passo a passo nas subseções seguintes. 

A.  Inicialização do Problema e Parâmetros do Algoritmo 

Deve-se especificar o problema de otimização, através de uma 

função objetivo e suas restrições [18], da seguinte forma:  

)(min xf  (2) 

NiXx ii ,...,2,1,   (3) 

onde, f(x) é a função objetivo,    é o conjunto de variáveis de 

decisão, N é o número de variáveis de decisão e    representa 

o domínio de soluções possíveis para cada variável.  

Como exemplo, pode-se aplicar a (2) a equação (1) 

estabelecida na Seção 2. Conforme demonstrado por [18], o 

critério de parada, a Taxa de Consideração da Memória 

Harmônica (TCMH), a Taxa de Ajuste de Tom (TAT), a 

Largura de Banda (lb) e o Tamanho da Memória Harmônica 

(TMH) são os parâmetros a serem definidos para inicialização 

do Harmony Search. 

Para usar a memória harmônica de maneira mais eficaz, o 

programador deve atribuir um parâmetro contínuo entre 0 e 1 

à TCMH. Se essa taxa for muito pequena, o algoritmo 

raramente irá consultar a MH. Desse modo, o processo de 

busca pela harmonia esteticamente perfeita poderá convergir 

muito morosamente. Por outro lado, se esta taxa for 

extremamente alta (próxima de 1), quase sempre as harmonias 

a serem utilizadas, serão provenientes da MH. 

Consequentemente, a probabilidade de exploração de novas 

harmonias diminuirá significativamente, o que potencialmente 

levará o processo de convergência a soluções subótimas, 

dependendo da solução inicial [20]. Sendo assim, [18] e [19] 

sugerem de forma empírica a utilização de TCMH entre 0,70 e 

0,95.  
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Assim como a TCMH, a TAT é um parâmetro contínuo que 

usualmente não trabalha próximo aos seus limites e pode 

variar entre 0 e 1. Se a TAT for muito pequena, raramente as 

soluções existentes na MH serão ajustadas e a única maneira 

de se obter novas soluções será através da randomização. Por 

outro lado, se a TAT for muito alta, o algoritmo pode não 

convergir plenamente devido à falta de comunicação entre as 

soluções [20]. Assim, usualmente a TAT é utilizada entre 0,5 e 

0,8 [18] e [19].  

B.  Criação da Memória Harmônica 

O Tamanho da Memória Harmônica (TMH) corresponde à 

quantidade de soluções que o HS irá acomodar em sua 

memória. Traçando um paralelo com o Algoritmo Genético, 

seria o equivalente à quantidade de indivíduos. A Memória 

Harmônica (MH) deve ser populada com TMH vetores 

aleatórios que representam as N variáveis de decisão. Assim, é 

criada a Memória Harmônica,        .  

C.  Processo de Improvisação de Novas Harmonias 

Nesta parte do algoritmo é onde o HS inicia sua busca pela 

harmonia perfeita. A criação do novo vetor harmonia pode ser 

explicada em mais detalhes com o auxílio da discussão do 

processo de improvisação musical. O novo vetor solução 

      
    

    
      

   é gerado levando em consideração as 

três possibilidades de criação que o músico pré-dispõe para a 

improvisação de uma nova harmonia: (i) Compor novas e 

randômicas notas; (ii) tocar qualquer parte famosa de uma 

música exatamente como veio de sua memória; (iii) tocar algo 

similar a um trecho conhecido (assim ajustando o tom 

levemente). Ao formalizar estas três opções em um processo 

de otimização, obtêm-se três componentes correspondentes: (i) 

aleatoriedade, (ii) uso de memória harmônica através da 

inteligência coletiva e (iii) ajustes de tonalidade [20]. É 

importante salientar, que tanto em (ii) quanto em (iii), o 

algoritmo faz uso da MH para criar o novo vetor harmonia. 

Em uma simulação onde o algoritmo opte pelo ajuste de uma 

solução já conhecida,   
  será a nova solução candidata, regida 

por (5), a ser incorporada à MH. Portanto, assim como a TAT, 

TCMH, TMH,  uma lb adequada é de suma importância para a 

convergência do método. 

 

(7) 

 

D.  Atualização da Memória Harmônica 

Neste ponto, o músico irá analisar se a nova nota está 

esteticamente melhor na harmonia que as notas da frase já 

existente. Já o programador julgará se os novos valores são 

mais atrativos para a função objetivo através da função fitness. 

Se a nova harmonia for melhor que as harmonias previamente 

existentes, então esse novo vetor solução é incluso na MH. 

E.  Checagem da Satisfação do Critério de Parada 

Como ação final de uma iteração, o algoritmo testará se o 

critério de parada foi satisfeito. Em caso de insucesso, deve-se 

improvisar uma nova harmonia, dando sequência ao processo 

de busca. Ao final do processo de otimização, com o critério 

de parada satisfeito e a convergência do método constatada, o 

algoritmo retorna um provável ótimo global.  

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA 

Sob a ótica das distribuidoras, é interessante manter seus 

alimentadores com carregamentos equilibrados. No entanto, o 

problema de balanceamento vai além da simples distribuição 

igualitária das cargas. Há instalações onde há mais de um QD 

e apenas um QM, como em mansões ou fábricas. Já os 

edifícios residenciais possuem normalmente um QD para cada 

QM nos apartamentos e ainda o QD do condomínio. Assim, 

deve-se proceder tanto a uma análise inicial desacoplada dos 

apartamentos quanto uma análise posterior mais detalhada 

levando em consideração a instalação como um todo através 

do balanceamento das fases do QGD. Sendo assim, 

primeiramente, deve-se respeitar a necessidade de cada 

consumidor aliada à NBR5410, para só depois projetar o 

balanceamento dessas cargas.  

Neste trabalho, a proposta de balanceamento de fases parte 

de dentro para fora. Ou seja, do QD para o QM; do QM para o 

QDG. A Fig. 1 apresenta o fluxograma da metodologia 

proposta. Desse modo, é possível atender a NBR5410 e as 

restrições operativas de cada cliente.  

O algoritmo inicialmente analisa e equilibra as cargas dos 

quadros de distribuição sem o acoplamento energético com a 

instalação. Entretanto, o LBHS não define apenas um plano 

ótimo para cada QD, mas guarda em sua memória os melhores 

planos para um reaproveitamento futuro.  

Nesse ponto, o algoritmo propõe o acoplamento elétrico 

entre QDs e QMs. Com a união dos QDs em torno dos seus 

respectivos QMs, é feita uma nova análise reaproveitando os 

planos desacoplados pré-definidos anteriormente para os QDs, 

objetivando os menores desbalanceamentos nos QMs com 

vistas para os QDs. Esta mesma análise é feita para se 

determinar o melhor balanceamento das cargas acopladas ao 

QGD. Rearranja-se os QMs e chega-se ao objetivo final: O 

maior equilíbrio possível entre as fases. 

V.  TESTES, RESULTADOS E ANÁLISES 

O LBHS tem por objetivo principal garantir a isonomia das 

cargas de uma instalação respeitando às normas e necessidade 

do cliente. A fim de comprovar sua eficiência, o LBHS foi 

testado e utilizado em um estudo de caso real: O 

balanceamento de fases do projeto elétrico do Ed. José Bello, 

situado em Juiz de Fora – MG, Brasil. 

Em toda a edificação testada, assume-se que há circuitos de 

Iluminação (ILU), Tomadas de Uso Geral (TUG) e Tomadas 

de Uso Exclusivo (TUE). Em seu projeto foi preconizado os 

conhecimentos ofertados pela NBR5410, onde “Deve-se 

procurar prever circuitos de iluminação e TUGs com corrente 

máxima de 10A"; “Deve-se prever um circuitos isolados para 

TUEs que requisitem correntes superiores a 10A". Como o 

objetivo deste trabalho é o balanceamento das cargas, ou seja, 

o balanceamento da potência ativa projetada, os dados sobre a 

potência aparente dos circuitos foram suprimidos.
1
 

                                                           
1 Para maiores informações sobre projetos elétricos prediais e industriais, 

divisão de circuitos, dimensionamento de disjuntores entre outros, acesse: 
https://sites.google.com/engenharia.ufjf.br/portfolioengenharia 
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Fig. 1.  Fluxograma da Metodologia Proposta LBHS 

Este prédio residencial em estudo tem no nome uma 

homenagem ao chargista e cartunista José Bello
2
. Seus 

projetos estrutural e arquitetônico vislumbram para um 

edifício de sete andares, onde os dois primeiros são garagens; 

os cinco sequentes são residenciais, onde o sétimo andar é a 

cobertura; o último e oitavo andar é uma laje descoberta 

destinada a caixa d‟água e casa de máquinas. No total o prédio 

conta com os circuitos do condomínio e de mais 16 clientes. 

Sendo 4 deles lofts com cobertura e área externa. O prédio é 

bem localizado na cidade e é destinado a um público de maior 

poder aquisitivo, justificando assim a alta previsão de cargas.  

No térreo, para a primeira garagem (G1), foram previstos 

doze circuitos para suprir a área de aproximadamente 580 m². 

Dentre eles, dois são de máquinas trifásicas: Elevador de 

7,5CV; bomba de recalque 5CV. Os demais circuitos são 

todos monofásicos, conforme ilustrado na Tabela I. 

O segundo andar é onde se encontra a segunda garagem do 

edifício (G2). No G2 há apenas circuitos de ILU e TUG. Neste 

patamar todas as cargas são para suprir o condomínio. Na casa 

de máquinas, assim como nos andares residenciais, também 

são previstas pequenas cargas de uso comum para suprimento 

do hall e escada de cada andar. Para todos os andares, exceto o 

último, foram previstos um Quadro de Distribuição de cargas 

do Condomínio (QDC). Portanto, o planejamento ótimo de 

distribuição de cargas deve respeitar essa restrição. 

Os 16 apartamentos do Ed. José Bello foram divididos 

igualmente em quatro andares. Ou seja, entre os terceiro e 

                                                           
2 José Bello da Silva Júnior (1956-2011) foi um famoso chargista e 

cartunista de Juiz de Fora. Engenheiro civil de formação, o Bello se destacou 

pelo olhar afiado com que registrou nos últimos 30 de sua vida diariamente os 
acontecimentos da cidade e do mundo [21].   

sexto andares inclusive, há quatro apartamentos por andar. O 

sétimo patamar é caracterizado por ser as coberturas dos 

apartamentos do sexto andar. Desse modo, o projetista optou 

por criar um QD e um QM para os lofts, anexando assim mais 

quatro restrições de equilíbrio ao problema de otimização 

combinatória. 

No terceiro andar, os apartamentos dispõem de uma área 

descoberta. Do 301 ao 304, respectivamente, essa área 

corresponde a aproximadamente 14m²; 37m²; 14m²; 33m². 

Contendo em área coberta, cada um deles, o equivalente a 

60m². A mesma área interna dos apartamentos tipo. A Tabela 

II evidencia os circuitos de iluminação, assim como o 

acréscimo de carga proveniente das TUGs projetadas para a 

área externa destes apartamentos. 

TABELA I  
CIRCUITOS E CARGAS DE USO COMUM DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito Tipo Descrição Esquema 
Tensão 

(V) 
Potência 

(W) 

G1_01 ILU Área Comum F+N+T 127 1099,0 

G1_02 TUG Área Comum F+N+T 127 1280,0 

G1_03 ILU G1 frente; banh. F+N+T 127 548,0 

G1_04 ILU Garagem fundos F+N+T 127 796,0 

G1_05 TUG G1 frente; banh. F+N+T 127 1240,0 

G1_06 TUG Garagem fundos F+N+T 127 960,0 

G1_07 TUE Portão 1CV F+N+T 127 1100,0 

G1_08 TUE Portão 1CV F+N+T 127 1100,0 

G1_09 TUG Elevador F+N+T 127 880,0 

G1_10 TUE Lava-Jato 2CV F+N+T 127 2070,0 

G1_11 TUE Elevador 7,5CV 3F+N+T 220 6900,0 

G1_12 TUE Recalque 5CV 3F+N+T 220 4780,0 

G2_01 ILU Garagem fundos F+N+T 127 640,0 

G2_02 ILU Garagem frente F+N+T 127 748,0 

G2_03 TUG Garagem fundos F+N+T 127 860,0 

G2_04 TUG Garagem frente F+N+T 127 1090,0 

C3_01 ILU Área Comum F+N+T 127 180,0 

C3_02 TUG Área Comum F+N+T 127 630,0 

C4_01 ILU Área Comum F+N+T 127 180,0 

C4_02 TUG Área Comum F+N+T 127 630,0 

C5_01 ILU Área Comum F+N+T 127 180,0 

C5_02 TUG Área Comum F+N+T 127 630,0 

C6_01 ILU Área Comum F+N+T 127 180,0 

C6_02 TUG Área Comum F+N+T 127 630,0 

CC_01 ILU Área Comum F+N+T 127 304,0 

CC_02 TUG Área Comum F+N+T 127 1340,0 

 

TABELA II  
CIRCUITOS E CARGAS EXTRAS NO TERCEIRO ANDAR DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuitos Tipo Descrição Esquema 
Tensão 

(V) 
Potência 

(W) 

301_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1190,0 

301_12 TUG Área descoberta F+N+T 127 400,0 

303_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1190,0 

303_12 TUG Área descoberta F+N+T 127 400,0 

302_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1010,0 

302_12 ILU Área Comum F+N+T 127 420,0 

302_13 TUG Área descoberta F+N+T 127 400,0 

304_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1010,0 

304_12 ILU Área Comum F+N+T 127 480,0 

304_13 TUG Área descoberta F+N+T 127 400,0 
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 Os quarto e quinto andares são formados por apartamentos 

tipo, ou seja, todos os apartamentos contidos nesses andares 

são exatamente iguais, sem nenhuma diferença de projeto. 

Nestes apartamentos, as cargas e circuitos estão representados 

na Tabela III. Com exceção do circuito Y0X_01, todas as 

cargas e circuitos da Tabela III também fazem parte do projeto 

dos apartamentos do terceiro andar. A nomenclatura Y0X_NN 

tem Y=[3,4,5]; X=[1,2,3,4]; NN é o números do circuito. 

Exemplo: 304_03 significa apartamento 304, circuito 3. 

 Os sexto e sétimo andares são formados por apartamentos 

com cobertura. Em termos de área construída, estes lofts 

possuem 60m² no sexto andar e 30m² no sétimo andar. Soma-

se à área coberta destes apartamentos uma área descoberta de 

aproximadamente 30m², totalizando assim, 90m² de área 

interna e 30m² de área externa para cada apartamento da 

cobertura. Os circuitos e cargas previstos para cada uma das 

coberturas estão disponibilizados na Tabela IV. Os circuitos 

do sétimo andar, ou cobertura, são descritos por 7CX_NN. 

Onde, 7C significa sétimo andar - cobertura; X=[1,2,3,4]; NN 

é o número do circuito. 

TABELA III  

CIRCUITOS E CARGAS DOS APARTAMENTOS TIPO DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuitos Tipo Descrição Esquema 
Tensão 

(V) 
Potência 

(W) 

Y0X_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1010,0 

Y0X_02 TUG Sala e varanda F+N+T 127 700,0 

Y0X_03 TUG Cozinha F+N+T 127 1400,0 

Y0X_04 TUG Banho 1; quarto F+N+T 127 1000,0 

Y0X_05 TUG Var.; suíte e banho 2 F+N+T 127 1100,0 

Y0X_06 TUG Área de Serviço F+N+T 127 1600,0 

Y0X_07 TUE Chuveiro social 2F+N+T 220 6000,0 

Y0X_08 TUE Chuveiro suíte 2F+N+T 220 6000,0 

Y0X_09 TUE Torneira elétrica 2F+N+T 220 2500,0 

Y0X_10 TUE Ar condicionado 1 2F+N+T 220 2600,0 

Y0X_11 TUE Ar condicionado 2 2F+N+T 220 1000,0 

 

TABELA IV  

CIRCUITOS E CARGAS EXTRAS NOS LOFTS DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuitos Tipo Descrição Esquema 
Tensão 

(V) 
Potência 

(W) 

60X_01 ILU Apartamento F+N+T 127 1044,0 

60X_02 TUG Sala e varanda F+N+T 127 700,0 

60X_03 TUG Cozinha F+N+T 127 1400,0 

60X_04 TUG Banho 1; quarto F+N+T 127 1000,0 

60X_05 TUG Var.; suíte e banho 2 F+N+T 127 1100,0 

60X_06 TUE Chuveiro social 2F+N+T 220 6000,0 

60X_07 TUE Chuveiro suíte 2F+N+T 220 6000,0 

60X_08 TUE Torneira elétrica 2F+N+T 220 2500,0 

60X_09 TUE Ar condicionado 1 2F+N+T 220 1000,0 

7CX_01 ILU Cobertura F+N+T 127 960,0 

7CX_02 TUG Área descoberta F+N+T 127 1200,0 

7CX_03 TUE Chuveiro 2F+N+T 220 6000,0 

7CX_04 TUG Quartos; sala F+N+T 127 900,0 

7CX_05 TUE Ar condicionado 2F+N+T 220 2800,0 

7CX_06 TUE Máquina de lavar F+N+T 127 1000,0 

7CX_07 TUG Banheiro F+N+T 127 600,0 

 

A premissa para solução deste problema é definir a 

alimentação de cada cliente. Para os 16 apartamentos e 

condomínio foi observada demanda superior a 15kW
3
, logo a 

alimentação de todos os clientes será trifásica.  

Ao se iniciar a procura pelo melhor balanceamento a 

metodologia dá prioridade aos QDs do sétimo andar. Tendo 

em vista que o critério de parada utilizado foi a estagnação por 

50 iterações da média de todos as soluções conhecidas, foram 

gastos em média 1.09s e 190 iterações para o algoritmo 

estabilizar na solução que julgasse ótima para este patamar. A 

Fig. 2 ilustra o processo de convergência do método em uma 

das simulações para um QD genérico do sétimo andar. 

Conforme preconiza a metodologia, todos os QDs devem 

ser avaliados antes de se avaliar os QMs. Para cada QD da 

cobertura, o algoritmo convergiu com um desvio padrão de 

80,83W entre as fases, o que representa quase 2% de 

desequilíbrio em uma das fases, vide a Tabela V. 

 
Fig. 2.  Convergência do Método para os QDs das Coberturas 

A Tabela V apresenta uma representação genérica para os 

QDs dos lofts. Em análise futura serão definidas as reais fases 

onde cada carga deverá ser alocada. 

Levando em consideração que o problema cresce 

exponencialmente com a adição de novos circuitos, os QMs 

dos apartamentos 60X obtiveram convergência em 16s de 

média e utilizaram em torno de 8300 iterações para convergir 

para o BC ótimo. Quando utilizada todas as linhas da Tabela 

IV para o cálculo dos BCs, o desvio padrão entre as fases foi 

de 8,08W. Em uma estrutura programada para receber 

34202W, este desequilíbrio projetado é quase nulo, o que já 

seria um avanço comparado às técnicas rudimentares 

utilizadas pelos projetistas atualmente. Na Tabela VI é 

possível observar tais resultados.  

TABELA V  
BALANCEAMENTO DE CARGAS DAS COBERTURAS DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

7CX_01 960,0 960,0 - - 

7CX_02 1200,0 - - 1200,0 

7CX_03 6000,0 3000,0 3000,0 - 

7CX_04 900,0 - - 900,0 

7CX_05 2800,0 - 1400,0 1400,0 

7CX_06 1000,0 - - 1000,0 

7CX_07 600,0 600,0 - - 

Total 4560,0 4400,0 4500,0 

Desvio Padrão 80,83 Média 4486,7 

Desequilíbrio 1,63% 1,93% 0,30% 

                                                           
3 Segundo as Normas da Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), consumidores com demanda superior a 15kW deverão ter 
alimentação trifásica [22]. 
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Da mesma maneira como foi executado o balanceamento 

de cargas para os lofts deve-se evitar o desequilíbrio também 

nos apartamentos tipo, assim como nos apartamentos do 

terceiro andar e áreas comuns da edificação. Conforme a 

Tabela VII, para os apartamentos tipo foram previstos 

desbalanceamento de 45,09W para cada cliente.  

TABELA VI  

BALANCEAMENTO DE CARGAS DOS LOFTS DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 
Fase R     

Pot. (W) 
Fase S     

Pot. (W) 
Fase T     

Pot. (W) 

60X_01 1044,0 - - 1044,0 

60X_02 700,0 700,0 - - 

60X_03 1400,0 1400,0 - - 

60X_04 1000,0 - 1000,0 - 

60X_05 1100,0 - - 1100,0 

60X_06 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 

60X_07 6000,0 3000,0 3000,0 - 

60X_08 2500,0 1250,0 - 1250,0 

60X_09 1000,0 500,0 - 500,0 

QD60XC 13460,0 4560,0 4400,0 4500,0 

Total 11410,0 11400,0 11394,0 

Desvio Padrão 8,08 Média 11401,3 

Desequilíbrio 0,08% 0,01% 0,06% 

 

TABELA VII  
BALANCEAMENTO DE CARGAS DOS APARTAMENTOS TIPO DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

Y0X_01 1010,0 1010,0 - - 

Y0X_02 700,0 - 700,0 - 

Y0X_03 1400,0 - - 1400,0 

Y0X_04 1000,0 - - 1000,0 

Y0X_05 1100,0 - - 1100,0 

Y0X_06 1600,0 - 1600,0 - 

Y0X_07 6000,0 3000,0 3000,0 - 

Y0X_08 6000,0 3000,0 - 3000,0 

Y0X_09 2500,0 1250,0 1250,0 - 

Y0X_10 2600,0 - 1300,0 1300,0 

Y0X_11 1000,0 - 500,0 500,0 

Total 8260,0 8350,0 8300,0 

Desvio Padrão 45,09 Média 8303,3 

Desequilíbrio 0,52% 0,56% 0,04% 

 

 Os apartamentos do terceiro andar possuem área externa, 

diferenciando-os dos apartamentos tipo. Apesar de pequena, 

em relação às cargas, esta diferença impacta em seus 

balanceamentos exigindo do algoritmo LBHS a observação de 

tais cargas. Conforme a Tabela II, os apartamentos 301 e 303 

possuem a mesma divisão de cargas em seus circuitos. Já os 

apartamentos 302 e 304 são únicos na edificação. As Tabelas 

VIII, IX e X demonstram o balanceamento sugerido para os 

apartamentos do terceiro andar do Ed. José Bello. 

Especificamente na Tabela VIII, 30Z_NN representa os 

circuitos dos apartamentos 301 e 303, onde Z=[1,2] e NN 

representa os números dos circuitos.  

 

 

TABELA VIII  

BALANCEAMENTO DE CARGAS DOS APARTAMENTOS 301 E 303 DO ED. JOSÉ 

BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

30Z_01 1190,0 - - 1190,0 

30Z_02 700,0 - 700,0 - 

30Z_03 1400,0 1400,0 - - 

30Z_04 1000,0 1000,0 - - 

30Z_05 1100,0 - - 1100,0 

30Z_06 1600,0 - - 1600,0 

30Z_07 6000,0 3000,0 3000,0 - 

30Z_08 6000,0 - 3000,0 3000,0 

30Z_09 2500,0 1250,0 - 1250,0 

30Z_10 2600,0 1300,0 1300,0 - 

30Z_11 1000,0 500,0 500,0 - 

30Z_12 400,0 - - 400,0 

Total 8450,0 8500,0 8540,0 

Desvio Padrão 45,09 Média 8496,7 

Desequilíbrio 0,55% 0,04% 0,51% 
 

TABELA IX  

BALANCEAMENTO DE CARGAS DO APARTAMENTO 302 DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

302_01 1010,0 - - 1010,0 

302_02 700,0 - 700,0 - 

302_03 1400,0 - 1400,0 - 

302_04 1000,0 1000,0 - - 

302_05 1100,0 - - 1100,0 

302_06 1600,0 1600,0 - - 

302_07 6000,0 3000,0 - 3000,0 

302_08 6000,0 3000,0 3000,0 - 

302_09 2500,0 - 1250,0 1250,0 

302_10 2600,0 - 1300,0 1300,0 

302_11 1000,0 - 500,0 500,0 

302_12 420,0 - 420,0 - 

302_13 400,0 - - 400,0 

Total 8600,0 8570,0 8560,0 

Desvio Padrão 20,82 Média 8576,7 

Desequilíbrio 0,27% 0,08% 0,19% 
 

TABELA X  

BALANCEAMENTO DE CARGAS DO APARTAMENTO 304 DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 
Fase R     

Pot. (W) 
Fase S     

Pot. (W) 
Fase T     

Pot. (W) 

304_01 1010,0 - 1010,0 - 

304_02 700,0 700,0 - - 

304_03 1400,0 1400,0 - - 

304_04 1000,0 - - 1000,0 

304_05 1100,0 - 1100,0 - 

304_06 1600,0 - - 1600,0 

304_07 6000,0 3000,0 - 3000,0 

304_08 6000,0 3000,0 3000,0 - 

304_09 2500,0 - 1250,0 1250,0 

304_10 2600,0 - 1300,0 1300,0 

304_11 1000,0 500,0 500,0 - 

304_12 480,0 - - 480,0 

304_13 400,0 - 400,0 - 

Total 8600,0 8560,0 8630,0 

Desvio Padrão 35,12 Média 8596,7 

Desequilíbrio 0,04% 0,43% 0,39% 
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Foi observado na Tabela I que para o condomínio há duas 

cargas trifásicas e onze circuitos monofásicos. Por critérios de 

economia, optou-se por levar somente uma fase para atender 

os circuitos de iluminação e TUGs das áreas comuns dos 

andares residenciais (3º ao 7º) e casa de máquinas. Isto é, 

todos os circuitos CX_NN da Tabela I serão alimentados pela 

mesma fase. Onde em CX_NN, X=[3, 4, 5, 6, C] e NN 

representa o número do circuito. A Tabela VIII demonstra o 

balanceamento de fases proposto para o condomínio. 

TABELA XI  

BALANCEAMENTO DE CARGAS DE USO COMUM DO ED. JOSÉ BELLO 

Circuito 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

G1_01 1099,0 - 1099,0 - 

G1_02 1280,0 1280,0 - - 

G1_03 548,0 - 548,0 - 

G1_04 796,0 - - 796,0 

G1_05 1240,0 - 1240,0 - 

G1_06 960,0 - 960,0 - 

G1_07 1100,0 1100,0 - - 

G1_08 1100,0 1100,0 - - 

G1_09 880,0 880,0 - - 

G1_10 2070,0 2070,0 - - 

G1_11 6900,0 2300,0 2300,0 2300,0 

G1_12 4780,0 1593,3 1593,3 1593,3 

G2_01 640,0 - 640,0 - 

G2_02 748,0 - - 748,0 

G2_03 860,0 - 860,0 - 

G2_04 1090,0 - 1090,0 - 

C3_01 180,0 - - 180,0 

C3_02 630,0 - - 630,0 

C4_01 180,0 - - 180,0 

C4_02 630,0 - - 630,0 

C5_01 180,0 - - 180,0 

C5_02 630,0 - - 630,0 

C6_01 180,0 - - 180,0 

C6_02 630,0 - - 630,0 

CC_01 304,0 - - 304,0 

CC_02 1340,0 - - 1340,0 

Total 10323,3 10330,3 10321,3 

Desvio Padrão 4,73 Média 10325,0 

Desequilíbrio 0,02% 0,05% 0,04% 

 

Conforme a metodologia, após a avaliação de todos os tipos 

de clientes, um por um, é necessário fazer o acoplamento 

energético destes balanceamentos. Nessa etapa do algoritmo, o 

LBHS considera todos os 16 clientes e as cargas do 

condomínio para obter a melhor distribuição de fases para as 

cargas pré-balanceadas. Devido ao fato de todos os 

apartamentso serem clientes trifásicos, estes, assim como o 

condomínio, foram considerados blocos contendo a carga total 

em cada fase dos balanceamentos demonstrados das Tabelas V 

até a XI, inclusive. Desse modo, a Tabela XII demonstra o 

balanceamento de cargas final encontrado pelo LBHS. Nota-se 

que o balanceamento de cargas encontrou desvio padrão 

equivalente a 0,58W, demonstrando assim a eficácia e 

robustez do método LBHS. O desequilíbrio projetado entre as 

fases foi quase nulo. 

 

TABELA XII  
BALANCEAMENTO DE CARGAS DE USO COMUM DO ED. JOSÉ BELLO 

Cliente 
Potência 

Total (W) 

Fase R     

Pot. (W) 

Fase S     

Pot. (W) 

Fase T     

Pot. (W) 

Condomínio 30974,9 10330,3 10321,3 10323,3 

apt. 301 25490,0 8450,0 8540,0 8500,0 

apt. 302 25730,0 8560,0 8600,0 8570,0 

apt. 303 25490,0 8500,0 8450,0 8540,0 

apt. 304 25790,0 8600,0 8560,0 8630,0 

apt. 401 24910,0 8260,0 8350,0 8300,0 

apt. 402 24910,0 8350,0 8260,0 8300,0 

apt. 403 24910,0 8350,0 8300,0 8260,0 

apt. 404 24910,0 8350,0 8260,0 8300,0 

apt. 501 24910,0 8260,0 8350,0 8300,0 

apt. 502 24910,0 8260,0 8300,0 8350,0 

apt. 503 24910,0 8350,0 8300,0 8260,0 

apt. 504 24910,0 8300,0 8350,0 8260,0 

apt. 601 34204,0 11400,0 11394,0 11410,0 

apt. 602 34204,0 11410,0 11394,0 11400,0 

apt. 603 34204,0 11400,0 11394,0 11410,0 

apt. 604 34204,0 11394,0 11400,0 11410,0 

Total 156524,3 156523,3 156523,3 

Desvio Padrão 0,58 Média 156523,6 

Desequilíbrio 0,00043% 0,00021% 0,00021% 

VI.  CONCLUSÃO 

O desequilíbrio entre as fases é algo a ser evitado tanto na 

geração, como transmissão e distribuição.  Além de aumentar 

as perdas, este vilão dos sistemas polifásicos reduz 

substancialmente a vida útil dos equipamentos bifásicos e 

trifásicos acoplados ao Sistema Elétrico de Potência (SEP). 

Sendo assim, foi criado o algoritmo de otimização 

combinatória LBHS que visa projetar instalações elétricas em 

edificações com o máximo balanceamento possível. Para tal é 

utilizado o algoritmo metaheurístico Harmony Search. 

O método de balanceamento de cargas LBHS alcançou um 

desequilíbrio máximo projetado inferior a 1MW e desvio 

padrão entre as fases equivalente a 0,58W. Este resultado é 

bastante significativo, se comparado a resultados em que a 

experiência do engenheiro é o procedimento habitual que rege 

a maioria dos projetos elétricos. 

O método LBHS demonstrou ser eficaz e robusto suficiente 

para balancear todo tipo de carga, para qualquer tipo de 

cliente: monofásico, bifásico ou trifásico. Inclusive, o LBHS 

abre espaço para novos métodos que visem o equilíbrio em 

tempo real das cargas de uma edificação. Não somente no 

campo dos projetos, mas com a utilização de relés inteligentes 

e chaveamentos automáticos da rede transferindo a carga 

demandada entre as fases, evitando assim o desequilíbrio das 

mesmas. 
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metodologia em seus projetos elétricos.  
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