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Abstract-This paper proposes the application of interval 

mathematics to a non-linear OPF, in order to consider load 

uncertainties. The idea is to apply in the first order optimality 

conditions of the OPF, the Krawczyk operator, which makes it 

possible to obtain intervals of solutions, considering the load as a 

starting interval parameter from the convergent deterministic 

value of OPF.  It is possible to obtain the optimal intervals of 

active and reactive power generation and voltage magnitude 

through upper and lower ranges through this post-optimization 

process. The simulations and analysis will be presented using 

systems of 3, 30 and 70 buses. 

 
Index Terms— interval mathematics, Krawczyk method, 

optimal power flow, post-optimization 

I.  INTRODUÇÃO 

resolução de problemas físicos em ambientes 

computacionais agregam erros de truncamento, 

arredondamento e de coleta de dados advindos de 

medições e previsões. Estes erros podem contribuir para a 

obtenção de resultados incertos. 

Em estudos relacionados a análise e operação de sistema 

elétricos de potência (SEP) tais como, fluxo de carga (FC), 

fluxo de potência ótimo (FPO), cálculo de curto-circuito e 

outros, as incertezas provêm dos parâmetros dos 

transformadores e linhas de transmissão, da previsão da 

demanda assumida para as barras de carga do sistema, da 

disponibilidade de potência gerada e possíveis falhas nos 

geradores [1]. 

Por exemplo, apesar da solução de um FPO ser 

normalmente tratada com quantidades determinísticas, a 

realidade remete a variações aleatórias ao longo do tempo, 

tornando o problema probabilístico e não determinístico. 

Ao de resolver o FPO de forma determinística, a solução 

do mesmo se aplica apenas para um determinado ponto do 

sistema e um determinado instante de tempo [2]. Mas, devido 

à evolução do sistema ao longo do tempo, é interessante 

considerar toda a gama de possíveis situações que o sistema 

possa assumir em um intervalo de tempo determinado. Dessa 

forma, os parâmetros da carga e da geração não devem ser 

apenas valores únicos e sim intervalos de valores onde a 

solução seria encontrada [2]. 

A exploração de todas as possíveis combinações de 

variações de carga, por exemplo, analisadas segundo uma 

abordagem determinística via FC ou FPO torna a análise 

                                                         
O trabalho teve suporte financeiro da CAPES e CNPq. 

A. C. Monego e Thelma. S. P. Fernandes (thelma@eletrica.ufpr.br) estão 

filiadas ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), 81531-980, Curitiba, PR, Brasil. 

 

exaustiva, pois para que seja possível englobar todas as 

combinações, seriam necessárias diversas simulações e 

estudos exaustivos de viabilidade de todas as condições.  

Além desta abordagem levar a erros, o tempo 

computacional seria muito alto, devido à elevada geração de 

resultados não conclusivos [1].  

Assim, alternativamente, é possível se introduzir incertezas 

através da aplicação da matemática intervalar (MI), tal como 

proposto por [3], que a aplica com sucesso ao FC via 

Algoritmo de Krawczyk, como forma de calcular intervalos 

de soluções. 

Outros trabalhos também introduzem as incertezas de carga 

em estudos de FC através da MI, tais como [4]-[5] e em 

cálculo de correntes de curto-circuito [6], cujos bons 

desempenhos, levaram, neste trabalho, à escolha desta técnica 

matemática para inserir incertezas relacionadas aos 

parâmetros de carga ao FPO. 

Basicamente, a Matemática Intervalar engloba conjunto de 

métodos para manipulação de intervalos numéricos que 

aproximam dados incertos. Estes métodos baseiam-se na 

definição da Aritmética Intervalar e do produto escalar ótimo. 

Esta técnica evita que se realizem simulações e estudos 

exaustivos de viabilidade de todas as condições, a fim de 

garantir que todas as combinações sejam capazes de descrever 

as condições do sistema com precisão [7]. Da mesma forma é 

possível diminuir o esforço computacional, evitando os 

cálculos de inversão e fatoração de matrizes durante o 

processo iterativo, diminuindo o tempo computacional do 

processo e os erros numéricos que podem ser agregados. 

Já o FPO é uma das formulações matemáticas que além de 

resolver a rede elétrica também realiza ajustes e otimiza 

controles. É formado por função objetivo que deve ser 

otimizada, por variáveis de otimização que são ações de 

controles que se ajustam para minimizar a função objetivo, 

para satisfazer balanço de potência e carga e para satisfazer 

restrições operacionais da rede, tais como limites de tensão e 

de fluxo nas linhas. 

Neste artigo, o FPO será modelado utilizando equações de 

balanço de potência ativa e reativa não lineares, denominado 

por FPOAC (Fluxo de Potência Ótimo Não-Linear), que 

otimiza não somente as magnitudes e ângulos de tensão das 

tensões nodais, mas também valores de geração de potência 

ativa e reativa do sistema. A formulação clássica será 

denominada FPOAC determinístico a fim de diferenciar da 

solução a ser obtida pela matemática intervalar. 

Assim, o objetivo principal deste artigo é aplicar a MI via 

operador de Krawczyk ao FPOAC a fim de se obter intervalos 

ótimos de soluções a partir de resultado determinístico, 

supondo incertezas nas cargas. 
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O artigo está organizado da seguinte forma: na seção II 

está apresentada a formulação matemática do FPOAC 

determinístico. Na seção III estão apresentados conceitos 

básicos sobre MI e na seção IV método para solução de 

sistemas de equações não-lineares e intervalares via Método 

de Krawczyk. Na seção V, é descrita a aplicação da MI ao 

FPOAC; na seção VI são apresentados os resultados e por fim 

na seção VII, as conclusões. 

II. FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO 

A formulação matemática do FPOAC a ser utilizado neste 

trabalho é a seguir descrita. 

As equações de balanço de potência ativa e reativa são 

modeladas utilizando-se a representação retangular dos 

fasores de tensão [8]: 

   
iii fjeV               i =1,…, nb         (1) 

onde ei  é a  parte real da tensão iV ,  fi  é a  parte imaginária 

da tensão iV  e nb é  número de barras do sistema em estudo. 

 O fasor tensão na forma retangular é representado como 

um vetor x, cujos elementos são as componentes real e 

imaginária das tensões de barra: 
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O vetor x possui dimensão [2nb  1]. 

 As restrições de igualdade do FPO são as equações de 

balanço de potência ativa e reativa representadas por: 

])()([ *
VYVPdPgP   diagreal        (3) 

])()([ *
VYVQdQgQ   diagimag       (4) 

onde V  é vetor dos fasores de tensão com dimensão (nb  1); 

Y  é  matriz de admitância de barra com dimensão (nb  nb); 

P é vetor de dimensão (nb  1) contendo as injeções de 

potência ativa; Q é vetor de dimensão (nb  1) contendo as 

injeções de potência reativa; Pg é vetor de gerações de 

potência ativa com dimensão [nb1]; Pd é vetor de cargas 

ativas com dimensão [nb1]; Qg é vetor de gerações de 

potência reativa com dimensão [nb  1] e  Qd é vetor de 

cargas reativas [nb1]  

 As restrições de desigualdade envolvem as limitações 

físicas operacionais do sistema como descritas a seguir: 

- potências ativas e reativas geradas devem estar dentro dos 

limites dos geradores 

PgmaxPgPgmin 
                    

(5) 

QgmaxQgQgmin 
                  

(6) 

onde Pgmine Pgmax  são vetores de dimensão (nb  1) 

contendo os limites mínimos e máximos de geração de 

potência ativa, respectivamente; Qgmin  e Qgmax são 

vetores de dimensão (nb  1) contendo os limites mínimos e 

máximos de geração de potência reativa. 

Como não se trabalha com o fasor de tensão na forma 

polar, mas na retangular, é preciso que se faça uma adequada 

representação dos módulos de tensão ao quadrado. Assim, 

para uma determinada barra i, o módulo ao quadrado da 

tensão é: 

222

)()( iii feV        i =1,…, nb.           (7) 

Compactamente, a restrição que indica os limites na 

magnitude de tensão na barra i pode ser escrita como [8]: 

222

iii VmaxVVmin                     (8) 

onde iVmin  e iVmax  correspondem aos valores mínimo e 

máximo das magnitude de tensão permitidos na barra i.  
A função objetivo considerada é a minimização das perdas: 






GCk

kPgPerdas )(                            (9) 

As equações (2-9) formam o problema de otimização: 

FPOAC. 

Existem vários métodos para obtenção da solução de um 

FPOAC, sendo que a busca por soluções de problemas de 

forma rápida, eficiente e viável no âmbito computacional 

evoluiu até o Método dos Pontos Interiores, que utiliza as 

condições de otimalidade de primeira ordem (condições de 

Karush-Kahn-Thucker - KKT) acopladas ao método de 

Newton para a solução ótima do FPO de forma a atender as 

restrições propostas pelo problema [9]. 

Assim, devido à robustez e bom desempenho do Método 

dos Pontos Interiores versão Primal-Dual (MPDPI), este é o 

método a ser utilizada neste trabalho para a obtenção do 

resultado ótimo do FPOAC determinístico. 

III. NOÇÕES BÁSICA SOBRE MATEMÁTICA INTERVALAR  

A Matemática Intervalar (MI) foi introduzida por Moore em 

1966 e é baseada em manipulação de conjuntos de números 

reais na forma de intervalos numéricos, que se apresentam 

como valores superiores e inferiores [7]. 

Esta metodologia tem a proposta de manipular dados 

incertos através de intervalos. 

Esta seção tem como objetivo descrever alguns conceitos 

fundamentais da Matemática Intervalar. 

Seja um intervalo real fechado denotado por ],[ XXX  , 

onde o limite inferior é representado como X  e o limite 

superior  X [7]: 

R XXXX ],,[                    (10) 

Sejam dois intervalos [ , ]X X X  e [ , ]Y Y Y . A 

interseção destes dois intervalos reais é [7]: 

 [(max{X,Y}),(min{X,Y})]X Y  .         (11) 

Já a união de dois intervalos X e Y é [7]: 

 [(min{X,Y}),(max{X,Y})]X Y  .      (12) 
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O intervalo X é considerado degenerado se X X , e 

sendo assim, esse intervalo contém apenas um único número 

real x. Dessa forma, pode-se considerar um intervalo 

[ ,X]X X  apenas como um número real x [7]. 

 Assumindo que os limites inferiores e superiores são 

valores reais que pertencem a x então pode-se considerar que: 

 
x X X x X

y Y Y y Y

   

   

                       (13) 

 A partir deste conceito, pode-se considerar que intervalos 

fechados são uma extensão de números reais, e assim aplicar 

operações algébricas como soma, subtração, multiplicação e 

divisão. 

Considerando que os intervalos X e Y são intervalos 

fechados e pertencentes ao conjunto dos números reais, a 

soma intervalar é [7]: 

 {x y : x X, y Y} [(X Y),(X Y)]X Y        .  (14) 

Considerando que os intervalos X e Y são intervalos 

fechados e pertencentes ao conjunto dos números reais, a 

subtração intervalar é [7]: 

 {x y : x X, y Y} [X,X] ( [Y,Y])X Y        .  (15) 

 

Sejam os intervalos X e Y, a multiplicação intervalar é [7]: 

[min{ , , ,X },max{ , , ,X }]X Y X Y X Y X Y Y X Y X Y X Y Y         

  (16) 

A divisão intervalar é obtida através da multiplicação de um 

intervalo com o inverso do segundo intervalo [7]: 

1
/X Y X

Y
                             (17)  

onde 

1 1 1 1
: ,y Y

Y y YY

   
     

 

.                    (18) 

O diâmetro de um intervalo X é obtido por: 

 ( )diam X X X  .                      (19) 

De posse destes conceitos básicos, pode-se passar à 

próxima seção que trata da solução de sistemas de equações 

intervalares 

 

IV. RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES NÃO-LINEARES 

E INTERVALARES VIA MÉTODO DE KRAWCZYK 

 O método mais comumente utilizado para determinar 

f(x)=0 é o método de Newton Intervalar e suas derivações 

[10]. Como o Método de Krawczyk é derivado do método de 

Newton Intervalar e é o método adotado neste artigo [3], 

deve-se, primeiramente apresentar o método de Newton 

Intervalar como ferramenta de otimização e suas 

propriedades. 

Considere a função f(x)=0 não linear. A aplicação do 

Teorema do Valor Médio resulta em: 

(y) (x) ( )(y )f f c xJ                    (20) 

onde y é valor incremental de x no intervalo de X; c é o ponto 

médio entre o intervalo X=[x,y] e J é a matriz Jacobiana no 

ponto médio. 

Assumindo f(y)=0, tem-se 

)())(( xfxycJ                         (21) 

Suponha o intervalo ],[ yxX  tem-se: 

)())(( xfxXXJ                        (22) 

Define-se então o operador Newtoniano intervalar, 

),( XxN , que fornece um novo intervalo de solução X: 

)()(),( 1 xfXJxXxNX                 (23) 

onde x é o ponto médio do intervalo X, ),( XxN é o 

operador de Newton Intervalar que fornece o intervalo 

solução da equação. 

Introduz-se uma iteração k na equação (23): 

)()(),( 1 kkkkk xfXJxXxN   .               (24) 

Obtém-se um novo intervalo através da interseção dos 

intervalos: 

),(! kkkk XxNXX  .                       (25) 

Este processo iterativo é repetido até que 

1( ) ( )

2

k kdiam X diam X   seja menor que uma tolerância 

estabelecida. 

Da mesma forma, o método de Krawczyk, derivado do 

método de Newton Intervalar utiliza um operador para 

realizar a atualização do novo intervalo a cada iteração, 

através da intersecção com o intervalo anterior.  

A modelagem matemática de Krawczyk é obtida 

adicionando o termo (y-x) nos dois lados da Equação (21). 

Manipulando matematicamente esta equação e assumindo que 

f(y)=0: 

   [ ( )]I J x x y f x x y      .             (26) 

Dessa forma, tem-se o operador de Krawczyk representado 

por:  

( , ) ( ) ( ( ))( )K x X x f x I J X X x     .    (27)      

 Para resolver o problema da inversão da matriz Jacobiana a 

cada iteração, utiliza-se uma matriz de pré-condicionamento 

C, que é o ponto médio da inversa da matriz Jacobiana 

determinística, considerada constante a fim de diminuir o 

tempo computacional [12], da mesma forma que inibe 

problemas numéricos provenientes do mal condicionamento 

da matriz Jacobiana. 

  Para a aplicação intervalar, a equação é reescrita para a 

aplicação do método iterativo:  

( ,  )  - ( ) ( - ( ))( - ) k k k k k k kK x X x f x I X X xC CJ      (28)   

onde 1( (J( )))kC med X   .                   

 A nova solução é encontrada através da intersecção do 

intervalo com o operador de Krawczyk:  
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1 ( , )k k k kX X K x X   .                     (29) 

Assim como proposto no método de Newton Intervalar, o 

valor da atualização de cada intervalo é dado pela intersecção 

do intervalo anterior com o intervalo obtido pelo operador 

K(x,X) no intervalo anterior de acordo com a Equação (25). 

Após cada iteração, é possível fazer o teste de convergência 

de acordo com uma tolerância especificada.  

V. MATEMÁTICA INTERVALAR APLICADA AO FPOAC 

A aplicação do Método de Krawczyk a um FPOAC se dá 

considerando como sistema de equações não lineares, g(z)=0, 

as equações que compõem as condições de otimalidade de 

primeira ordem do problema de otimização. 

 O pré-condicionamento, C, é o inverso do ponto médio da 

matriz, W, que se refere à derivada segundo do Lagrangeano 

(L) do problema de otimização, não sendo necessário inverter 

esta matriz W a cada iteração.  

O método de Krawczyk é aplicado a partir do resultado 

determinístico de um FPOAC (resolvido via MPDPI), onde o 

valor convergido é assumido com sendo o ponto médio do 

intervalo. Ao valor da carga é incorporada uma incerteza de 

± %, formando um intervalo com valores superiores e 

inferiores: 

)]100/(),100/[( ddddi
PdPdPdPdPd       (30) 

)]100/(),100/[( ddddi
QdQdQdQdQd    (31) 

onde Pdi é o vetor de demanda de potência ativa intervalar; 

Qdi é o vetor  de demanda de potência reativa intervalar; Pdd 

é o vetor de demanda de potência ativa determinística; Qdd é 

o vetor de demanda de potência reativa determinística e  é o 

valor da incerteza adotada para o cálculo do intervalo. 
A partir do valor determinístico, calcula-se o valor de 

inicialização do perfil de tensão retangular adicionando uma 

incerteza de ± %: 

)](),[( ddddi
xxxxx               (32) 

onde 
i

x  é vetor referente ao fasor intervalar de tensão 

complexa na forma retangular e 
d

x  é vetor referente ao fasor 

determinístico de tensão complexa. 

Quando se aplica a matemática intervalar ao problema de 

Fluxo de Carga (FC), tal como proposto em [1], a 

inicialização do processo, se faz apenas para o fasor tensão na 

forma retangular, que é o objeto de cálculo de um FC.  Como 

para um FPOAC, objetiva-se calcular também valores de 

geração, a inicialização deve ser aplicada também para a 

geração de potência ativa e reativa: 

)]100/(),100/[( ddddi
PgPgPgPgPg         (33) 

)]100/(),100/[( ddddi
QgQgQgQgQg       (34) 

onde 
i

Pg  é o vetor de geração de potência ativa intervalar; 

i
Qg  é o vetor de geração de potência reativa intervalar; 

d
Pg  é o vetor de geração ótima de potência ativa 

determinística e 
d

Qg  é o vetor de geração ótima de potência 

reativa determinística. 

O vetor que contém as variáveis de otimização calculadas 

pelo processo determinístico  (via MPDPI) é designado de 

vetor 
d

z =[ 
d

Pg  
d

Qg  
d

x ]T. 

Para o método proposto, calculam-se os valores 

intervalares do sistema de equações que compreende as 

condições de KKT do FPOAC apenas uma vez. Este cálculo 

utiliza as variáveis intervalares, resultando assim em um vetor 

intervalar: 



























i
X

i
Qg

i
Pg

i

L

L

L

zg )( .                            (35) 

Para a obtenção dos valores intervalares que resolvem a 

equação (24), passa-se à construção de uma sequência 

convergente5de intervalos, cujo limite é um intervalo que 

contém a solução do sistema de equações.  

O algoritmo proposto, cujo objetivo básico e a obtenção de 

intervalo ótimo de solução de um FPOACI apresenta-se nos 

passos abaixo: 

1. Calcular solução do FPOAC, obtendo despacho de geração 

(
d

Pg , 
d

Qg ) e perfil de tensão (
d

x ) de pontual do 

sistema; 

2. Definir variações percentuais de demanda e das potências 

de geração (δ);  

3. Inicializar o perfil das tensões e gerações intervalares (eq. 

21, 22 e 23); 

4. Calcular as condições de KKT em análise a partir do ponto 

determinístico obtido pelo MPDPI (eq. 24); 

5. Calcular a matriz de pré-condicionamento C a partir da 

matriz W, calculada no ponto médio determinístico e obtido 

a partir do MPDPI; 

6. Calcular o operador de Krawczyk: 

 ( ) ( ) [ ( )]( )
i h i i h

K Z z g z Id Z Z z      C C W   (36) 

onde Zi é vetor intervalar das variáveis do problema; zh é o 

valor médio do intervalo em cada iteração; g (z) é o valor das 

condições de KKT calculadas no ponto médio; Id é matriz 

identidade; C é matriz de pré-condicionamento; Wi  é matriz 

hessiana intervalar, calculada com o vetor intervalar Zi. 

7. Determinar o novo vetor intervalar ótimo a partir da 

aplicação do operador de Krawczyk: 
1

[ ]
k k k

Z Z K


                                   (37) 

8. Obter o novo perfil das tensões intervalares, a nova 

geração de potência ativa e reativa intervalar; 

9. Verificar a convergência do processo: 
1

(Z ) ( )

2

k k
diam diam Z

conv abs tolerância




 
 
 
 

 (38) 

10. Testar convergência: se atingida: pare, se não, retornar 

ao passo 5. 

 

Como resultado final, o intervalo solução irá conter a 

solução determinística do problema, assim como esta solução 
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determinística (valor ótimo determinístico) será o ponto 

médio deste intervalo obtido, independente do diâmetro deste 

intervalo.  

VI. RESULTADOS 

Para ilustrar a aplicação da Matemática Intervalar no 

FPOAC, serão apresentados resultados para sistemas de 3 

barras [13], IEEE-30 barras e 70 barras [14], adotando como 

δ de inicialização ±2%.  

De forma a analisar o comportamento do intervalo ótimo, é 

possível simular através do MPDPI um despacho onde 

considera-se que o incremento δ está presente em todas as 

barras de carga (intervalo determinístico), e assim analisar se 

o valor intervalar afim está englobado ou engloba o despacho 

com ±2% em todas as barras de carga. 

A.  Sistema 3 barras 

Os valores determinísticos resultantes do FPOAC via MPDPI 

estão apresentados na Tabela I. 
 

TABELA I 

         RESULTADO DETERMINÍSTICO DO FPOAC - SISTEMA DE 3 BARRAS 

 
Barra V (pu) Θ (o) Pd 

(pu) 
Qd 

(pu) 
Pg (pu) Qg (pu) 

1 1,0000 0,0000 0,00 0,00 0,2033 -0,0265 

2 0,9919 -0,1150 0,05 0,02 0,0000 0,0000 

3 0,9978 -0,1796 0,15 0,00 0,0000 0,0000 

 

A Tabela II apresenta os valores intervalares de PG
I, QG

I e 

de tensão na forma polar obtidos pela aplicação pós-

otimização da MI.  
TABELA II 

VARIÁVEIS DE OTIMIZAÇÃO INTERVALARES – 3 BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando-se os resultados da Tabela II, percebe-se que o 

valor médio determinístico encontra-se englobado pelos 

valores superiores e inferiores encontrados no processo 

iterativo. 

A seguir, aplica-se o conceito da MI para sistemas maiores, 

como os sistemas de 30 e 70 barras. 

B.  Sistema 30 barras 

Os valores determinísticos resultantes do FPOAC via 

MPDPI para o sistema de 30 barras estão apresentados na 

Tabela III. Foram escolhidas apenas as barras que apresentam 

potência reativa gerada, de forma a apresentar o 

comportamento de Qg com a aplicação da metodologia 

intervalar. 

TABELA III 

         RESULTADO DETERMINÍSTICO DO FPOAC - SISTEMA DE 30 BARRAS 
 
Barra V [pu] Θ (o) Pd [pu] Qd (pu) Pg (pu) Qg (pu) 

1 1,0500 0,0000 0,0000 0,0000 2,4015 -0,2680 

2 1,0383 -0,0889 0,2170 0,1270 0,6000 0,4712 

5 1,0058 -0,2465 0,9420 0,1900 0,0000 0,3586 

8 1,0096 -0,2089 0,3000 0,3000 0,0000 0,4000 

11 1,0500 -0,2535 0,0000 0,0000 0,0000 0,1543 

13 1,0500 -0,2720 0,0000 0,0000 0,0000 0,2379 

 

A Tabela IV apresenta os valores intervalares de geração 

de potência ativa (PG
I), geração de potência reativa (QG

I) e os 

valores intervalares de tensão na forma polar (VI e ΘI) obtidos 

pela aplicação pós-otimização da MI. Nota-se que a potência 

gerada na barra 2 atinge o limite mínimo de geração do 

despacho determinístico, dessa forma, de acordo com as 

regras do despacho econômico, não é possível obter um 

intervalo de valores ótimos, visto que este valor é fixado no 

seu limite mínimo. Da mesma forma, em alguns casos, onde as 

barras do sistema são fixas, não é possível obter um intervalo 

ótimo. 

A Fig. 1 apresenta o intervalo ótimo de geração de 

potência ativa na barra 1 (via lógica afim), o valor 

determinístico ótimo no ponto médio obtido via FPOAC e os 

intervalos determinísticos considerando variação de ±2% em 

todas as barras de carga, obtidos via FPOAC. Estes intervalos 

determinísticos representam cenários extremos de variação de 

carga, ou seja, onde todas as barras aumentam e diminuem a 

carga linearmente. A Fig. 2 apresenta similarmente dados 

referentes à geração de potência reativa também na barra 1.  

 
TABELA IV 

VARIÁVEIS DE OTIMIZAÇÃO INTERVALARES – 30 BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 
Valor inferior  

[pu] 

Valor 

Médio 

[pu] 

Valor 

superior  

[pu] 

PG
I 0,1992 0,1992 0,2074 

QG
I -0,0284 -0,0265 -0,0246 

VI  

1,0000 1,0000 1,0000 

0,9908 0,9919 0,9929 

0,9965 0,9978 0,9990 

ΘI  

0,0000 0,0000 0,0000 

-0,1175 -0,1150 -0,1126 

-0,1834 -0,1796 -0,1758 

Variável 

Valor inferior 

[pu] 

 

Valor 

Médio 

[pu] 

Valor 

superior 

[pu] 

PG
I 

2,3369 2,4015 0,2074 

06000 0,6000 0,6000 

QG
I 

-0,3215 -0,2680 -0,2144 

0,3770 0,4712 0,5655 

0,2869 0,3586 0,4303 

0,3997 0,4000 0,4003 

0,1389 0,1543 0,1690 

0,2208 0,2379 0,2554 

VI 

1,0500 1,0500 1,0500 

1,0344 1,0383 1,0427 

1,0014 1,0058 1,0107 

1,0097 1,0096 1,0099 

1,0500 1,0500 1,0500 

1,0500 1,0504 1,0506 

ΘI 

0,0000 0,0000 0,0000 

-0,0925 -0,0889 -0,0854 

-0,2561 -0,2465 -0,2372 

-0,2171 -0,2089 -0,2009 

-0,2634 -0,2535 -0,2440 

-0,2825 -0,2720 -0,2618 
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Fig. 1.  Potência ativa gerada para o sistema de 30 barras. 

 

Observando-se a Fig. 1, verifica-se que o intervalo 

determinístico engloba o intervalo ótimo, que por sua vez 

engloba o valor médio determinístico. Este resultado valida a 

proposta, pois o intervalo determinístico expressa situação 

extrema de aplicação de valor da incerteza. Os intervalos 

afins, obtidos pela MI, consideram valores probabilísticos ao 

longo das barras de carga, e devem ser englobados ou 

coincidentes aos intervalos determinísticos. 

Na Fig. 2, apesar do intervalo afim ser maior que o 

intervalo determinístico, os valores são bastante aderentes. 
 

 
Fig. 2.  Potência reativa gerada para o sistema de 30 barras. 

 

Da mesma forma, pode-se verificar graficamente o efeito 

da magnitude de tensão da barra 5, segundo a Fig. 3. A 

análise gráfica foi feita para a barra 5, por haver o intervalo de 

tensão mais significativo. 

 

 
Fig. 3.  Magnitude de tensão para o sistema de 30 barras. 

 

Pode-se verificar na análise gráfica que o valor 

determinístico é praticamente o mesmo que o intervalo ótimo 

obtido através da aplicação da MI no FPOAC. 

C.  Sistema 70 barras 

Ao sistema de 70 barras original, optou-se por introduzir 

geração distribuída (GD) nas barras 29, 38 e 68, segundo 

análise de sensibilidade realizada por [15].  

Os valores determinísticos deste sistema, referentes às 

barras 1, 29, 38 e 68, obtidos pela solução do FPOAC via 

MPDPI, estão apresentados na Tabela V. 

 
TABELA V 

       RESULTADO DETERMINÍSTICO DO FPOAC - SISTEMA DE 70 BARRAS 

Barra V (pu) Θ (o) Pd (pu) Qd (pu) Pg (pu) Qg (pu) 

1 0,9800 0,0000 0,0000 0,0000 1,3986 0,7238 

29 0,9800 0,0000 0,0494 0,0353 0,5754 0,6237 

38 0,9801 0,0000 0,0000 0,0000 0,2058 0,2213 

68 0,9831 -0,0018 0,0000 0,0000 1,8386 1,1957 

 

A Tabela VI apresenta os valores intervalares de geração 

de potência ativa (PG
I), geração de potência reativa (QG

I) e de 

tensão na forma polar obtidos após aplicação da MI ao 

FPOAC. 
TABELA VI 

VARIÁVEIS DE OTIMIZAÇÃO INTERVALARES – 70 BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise gráfica, ilustra-se o comportamento da 

aplicação da MI para valores de geração de potência ativa e 

reativa. Nas Fig. 4-7, apresentam-se as potências ativas 

geradas nas barras 29, 38 e 68 (alocação de GD sugerida em 

[15]) e na barra 1 que se refere à injeção e potência na 

subestação que alimenta a rede de distribuição. 

 

Variável 

Valor 

inferior  

[pu] 

Valor 

Médio 

[pu] 

Valor 

superior 

[pu] 

PG
I 

1,3673 1,3986 1,4300 

0,5641 0,5754 0,5866 

0,2024 0,2058 0,2092 

1,8012 1,8386 1,8759 

QG
I 

0,7250 0,7238 0,7390 

0,6239 0,6237 0,6391 

0,2213 0,2213 0,2242 

1,1957 1,1969 1,2251 

VI  

0,9800 0,9800 0,9800 

0,9800 0,9800 0,9800 

0,9801 0,9801 0,9801 

0,9830 0,9831 0,9831 

ΘI  

0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 

-0,0018 -0,0018 -0,0017 
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Fig. 4.  Potência ativa gerada na barra 1 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 5.  Potência ativa gerada na barra 29 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 6.  Potência ativa gerada na barra 38 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 7.  Potência ativa gerada na barra 68 – sistema de 70 barras. 

 

Nas Fig. 8-11, apresentam-se as gerações de potência 

reativa fornecidas pelas GDs e barra 1 (subestação). 

 

 
Fig. 8.  Potência reativa gerada na barra 1 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 9. Potência reativa gerada na barra 29 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 10.  Potência reativa gerada na barra 38 – sistema de 70 barras. 

 

 
Fig. 11.  Potência reativa gerada na barra 68 – sistema de 70 barras. 
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Fig. 12.  Perfil de tensão – sistema de 70 barras com GD. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 

13.  Perfil de tensão para as barras 20 a 26 – sistema de 70 barras com GD. 

 

Observando-se as Fig. 4-11, verifica-se que os intervalos 

determinísticos englobam os intervalos ótimos, que por sua 

vez englobam os valores médios determinísticos. 

Estes resultados validam a proposta, pois o esperado é 

justamente se ter intervalos determinísticos (conservadores) 

englobando intervalos probabilísticos. 

De forma a visualizar o comportamento do perfil de tensão 

para o sistema de 70 barras com GD, o gráfico da Fig. 12 

apresente o resultado do perfil de tensão intervalar. Da mesma 

forma, a Fig. 13 apresenta o detalhe do perfil para as barras 

20-26, visando demonstrar em detalhes o perfil afim e o  

 

intervalo determinístico englobando o valor médio 

determinístico do sistema, que apresenta variação mais 

aparente no gráfico da Fig. 12. 

Nota-se nas Fig 12-13 que o perfil de tensão acompanha o 

comportamento esperado em teoria, onde o valor médio 

determinístico é englobado pelo intervalo afim – obtido 

através do método da MI com aplicação do Operador de 

Krawczyk, e pelo intervalo determinístico (intervalo 

conservador) – obtido através do MPDPI. 
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VII. CONCLUSÕES 

A aplicação da MI ao FPOAC possibilita a obtenção de 

intervalos ótimos de tensão, geração de potência ativa e 

reativa, os quais contemplam incertezas referentes aos dados 

de carga.  

Os intervalos ótimos obtidos apresentam aderência em 

relação aos calculados pela simulação de cenários extremos 

de variação superior e inferior de carga. 

A vantagem do método proposto é que seu processo de 

convergência é equivalente ao tempo de execução de apenas 

um FPOAC determinístico, e ele evita a simulação de vários 

cenários necessários para se cobrir toda uma gama de 

incertezas inerentes às cargas. 

Assim, a aplicação da MI ao FPOAC realiza uma análise 

probabilística obtida a partir de valor determinístico ótimo do 

sistema, e garante que os intervalos mínimos e máximos 

ótimos obtidos contenham o valor médio calculado pelo 

MPDPI. 

 Além disto, a utilização do método de Krawczyk reduz o 

esforço computacional para obtenção da solução pois a matriz 

de pré-condicionamento C é mantida constante a cada 

iteração. Dessa forma, a convergência e erros numéricos 

provenientes de mal condicionamento desta matriz podem ser 

evitados. 

Esta ferramenta, ao oferecer ao operador um intervalo 

ótimo de operação a partir de um intervalo estimado de 

variações carga, fornece subsídios ao operador quanto à 

influência das oscilações das cargas quando da tomada de 

decisões operativas. Além disto, a faixa de despacho de 

geração e de magnitude de tensão satisfaz os limites 

operacionais da rede, o que a torna sensível às restrições 

elétricas. 

VIII AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem o suporte financeiro da CAPES e 

CNPq. 

IX REFERÊNCIAS 

[1]  L. E. S Pereira, V. M. da Costa, “Análise de incertezas em sistemas 

de energia elétrica via fluxo de potência intervalar”, XIX Congresso 

Brasileiro de Automática, pp. 4174–4179, Campina Grande - PB 

2012.  
[2]  Z. Wang, F. L. Alvarado, “Interval arithmetic in power flow 

analysis”, Power Industry Computer Application Conference, v. 7, n. 

3, p. 156–162, 1991. 

[3]  L. E. S Pereira, V. M. da Costa, A. L. S.  Rosa,”Interval arithmetic 

in current injection power flow analysis”, International Journal of 

Electrical Power & Energy Systems, v. 43, n. 1, pp. 1106–1113, 2012. 

 [4]  H. Mori, A. Yuihara,A, “Calculation of multiple Power Flow 

solutions with the Krawczyk Method”. IEEE Transactions on Power 

Systems, v. 94, p. 94–97, 1999. 

[5]  B. M. Araujo, “Aritméticas intervalares aplicadas à solução do 

problema do fluxo de potência via equações de injeção de corrente”, 

Dissertação de Mestrado, UFJF, 2016. 

[6]  R. O Ruback, “Análise de faltas em sistemas elétricos de potência 

considerando dados incertos”, UFJF, 2016. 

[7]  Gwaltney, C. R., Lin, Y., Simoni, L. D. and Stadtherr, M. A. (2008) 

Interval Methods for Non-Linear Equation Solving Applications, in 

Handbook of Granular Computing (eds W. Pedrycz, A. Skowron and 

V. Kreinovich), John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK. 

doi: 10.1002/9780470724163.ch4 

[8]  T. S. P. Fernandes, “Um Modelo de Despacho Ótimo de Potência 

para Sistemas Multi-Usuários”. Tese (Doutorado em Engenharia 

Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2004 

[9]  S. Granville, “Optimal reactive dispatch through interior point 

methods”. IEEE Transactions on Power Systems, v. 9, n. 1, p. 136–

146, 1994. 

[10]  HANSEN, E. R.; WALSTER, G. W. Nonlinear equations and 

optimization. Computers & Mathematics with Applications, v. 25, 

n.10, p. 125–145, 1993. 

[11]  R E. Moore, R. B. Kearfott, M. J. Cloud. Introduction to Interval 

Analysis. SIAM. Philadelphia, PA, 2009. 

[12]  F. da Seta, L. W. de Oliveira; I. C. da Silva Junior; F.V. Gomes B. 

H. Dias, “Reconfiguração Ótima de Sistemas de Distribuição com 

Representação das incertezas da carga através de fluxo de potência 

probabilístico”, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p.1157–

1168, 2013. 

[13]  A. Monticelli, Alcir, “ Fluxo de Carga em Redes de Energia 

Elétrica”, 1. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1983. 

[14]  M. E.  Baran, F.F.WU,”Optimal capacitor placement on radial 

distribution systems”, IEEE Transactions on Power Delivery, v. 4, n. 

1, p. 725–734, 1989. 

[15]  A. R. R. Souza Conexão de geração distribuída em redes de 

distribuição. Disseertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). 

Universidade Federal do Paraná 2009. 

                                           X BIOGRAFIAS 

Andressa C. Del Monego nasceu em Curitiba, 

Paraná, Brasil. É graduada (2015) pela 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná e 

mestranda na Universidade Federal do Paraná em 

Engenharia Elétrica. Seus interesses se concentram 

na aplicação de técnicas de otimização para 

planejamento de operação de Sistemas Elétricos de 

Potência.  

 

Thelma S. Piazza Fernandes nasceu em Curitiba, Paraná, Brasil. É 

graduada (1994) pela Universidade Federal do Paraná, mestrado (1989) e 

doutorado (2004) ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina em 

Engenharia Elétrica. Seus interesses se concentram na aplicação de técnicas 

de otimização para planejamento de operação de Sistemas Elétricos de 

Potência. É docente e pesquisadora no Departamento de Engenharia Elétrica 

da UFPR. 

 


