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Resumo — Este trabalho apresenta proposta de aprendizagem 

de máquina voltada à predição de ajuste de taps de 

transformadores de sistema elétrico de potência para minimizar 

as perdas energéticas, em vista da complexa análise direta do 

circuito em si. A identificação do comportamento do sistema é 

realizada por rede neural supervisionada, com as condições atuais 

de tensão nas barras como atributos de entrada, a fim de avaliar 

situações de contingência de perda de linhas e carregamentos 

diferentes do valor avaliado de carga, em simulação de variações 

comuns em possível sistema real. Como na transmissão e na 

distribuição de energia elétrica, a quantidade de barras do 

sistema, em geral, é demasiada, propõe-se, ainda, a redução de 

entradas da rede por meio da poda dos atributos, estudando-se a 

correlação entre estes, eliminando-se os que exibem proximidade 

na informação que carregam do comportamento estudado. A rede 

utilizada, o perceptron de múltiplas camadas, treinado por 

retropropagação do erro é repetidamente testado para obter 

resultado estatisticamente mais preciso. 

 
Index Terms — Correlation, Multilayer perceptrons, 

Optimization, Power system dynamics, Power transformers. 

I.  INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico de potência (SEP) que forma o Sistema 

Interligado Nacional (SIN), no Brasil, como também os 

presentes em diversos outros países, está sujeito aos mais 

diversos tipos de contingências. O sistema deve ser capaz de 

suportar a existência de determinadas contingências, além de 

variações na carga demandada, para se obter um bom nível de 

confiabilidade, mantendo o atendimento à demanda de energia 

elétrica dos consumidores ou de parte deles e evitando danos 

aos outros equipamentos do sistema. 

De acordo com [1], as contingências são muito comuns no 

dia-a-dia da operação. Elas estão sempre ocorrendo por 

diversos motivos, tais como fenômenos da natureza, desgaste 

de equipamentos, atuação indevida de proteções, falha de 

equipamentos, entre outros. A operação de qualquer sistema 

elétrico também convive diariamente com pedidos de 

intervenções na fase de programação ou em tempo real; estas 
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solicitações devem ser analisadas de forma que a rede não 

sofra nenhum prejuízo com a nova topologia.  

A estabilidade de um SEP deve ser mantida mesmo diante 

de contingências ou variações de cargas: desligamentos devem 

se referir estritamente a cargas e geradores que afetam a 

continuidade de operação [2]. Estas mudanças alteram o fluxo 

de potência ótima do sistema; por exemplo, linhas de 

transmissão e distribuição com altas perdas energéticas para 

uma baixa demanda podem oferecer menos perdas para o 

fluxo de potência em uma configuração de carga mais elevada. 

A proteção dos sistemas evoluiu, ao longo dos anos, de 

dispositivos relativamente primitivos com capacidade limitada, 

para sistemas complexos que envolvem hardware extensivo. 

Estes sistemas de proteção modernos são mais seletivos em 

sua detecção e operação e, muitas vezes, exigem maior esforço 

analítico em sua aplicação. 

Quanto maior a robustez do sistema elétrico, mais confiável 

o sistema, uma vez que existem mais alternativas para 

contornar contingências ou variações do carregamento. Uma 

topologia simples não oferece esses recursos para solução da 

transferência de carga por outras barras e isolamento dos 

equipamentos que sofreram contingência, apesar de apresentar 

análise comportamental simplificada; em um sistema mais 

robusto, entretanto, a dinâmica de propagação de qualquer 

alteração ao longo do sistema é complexa e possivelmente de 

difícil predição precisa. 

O ajuste dos taps dos transformadores visa alcançar o 

melhor nível de funcionamento do sistema, garantindo a 

qualidade da energia elétrica no atendimento da demanda e 

possivelmente procurando minimizar as perdas ao longo da 

transmissão e distribuição. Isso justifica o estudo de métodos 

de otimização aplicados a SEPs; as técnicas utilizadas para a 

solução do problema de otimização passam pela utilização de 

programação matemática a fim de maximizar ou minimizar 

funções objetivo do sistema sujeitas a um conjunto de 

restrições técnicas, econômicas ou de outra natureza. 

Porém, segundo [3-4], técnicas computacionais, como as de 

Inteligência Artificial, vêm sendo crescentemente aplicadas em 

SEPs por conta da grande quantidade de variáveis de controle 

em sistemas abrangentes. Entre elas, as redes neurais baseiam-

se na reprodução de alguns processos conhecidos do 

funcionamento do cérebro humano, dos neurônios e de suas 

interligações. O aprendizado ocorre pelo treinamento da rede, 
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que é o ponto chave para o seu bom funcionamento, 

normalmente, em um tempo considerável; alterações no 

sistema em análise podem requerer um novo processo de 

treinamento. Quando bem aplicadas, podem produzir 

resultados muito rápidos para problemas bastante complexos. 

O presente trabalho propõe o ajuste dos taps dos dois 

transformadores de um sistema elétrico que apresenta 8 barras 

de forma a reduzir as perdas energéticas do sistema. O sistema 

utilizado serve como modelo para averiguar a eficácia de redes 

neurais supervisionadas para solver a situação problema, 

sobretudo para sistemas que sofram poucas variações em sua 

topologia. Em virtude da notável quantidade de entradas da 

rede que seriam necessárias em se tratando principalmente de 

SEPs reais, de maiores proporções, pretende-se não só avaliar 

a capacidade de tomada de decisão da rede em quantidade de 

acerto, mas também sua robustez, mesmo diante da redução da 

quantidade entradas (poda). 

II.  REDES NEURAIS 

Uma rede neural artificial (RNA) é uma máquina de 

aprendizado organizada à inspiração do cérebro humano para 

processar dados a partir de vários estímulos de entrada, 

apresentando uma ou mais saídas em resposta. Sua 

implementação (virtual, por algoritmo, ou física, por meio de 

componentes eletrônicos) é capaz de modelar um sistema ou 

uma tarefa, em geral, de classificação de padrões ou dedução 

comportamental, por vezes, conseguindo predições mais 

otimizadas que métodos convencionais para se obter a 

dinâmica de sistemas diversos [5]. 

A aprendizagem de uma RNA, simplificadamente, pode ser 

baseada em duas estratégias distintas: o aprendizado 

supervisionado e o não supervisionado [6]; e, para cada um 

dos dois tipos, inúmeros modelos específicos já foram 

implementados. Fundamentalmente, esses dois paradigmas 

diferem entre si pelo modo como a rede se relaciona com o 

ambiente, isto é, como suas entradas e saídas se comportam 

entre si. 

O aprendizado supervisionado, como o próprio nome 

sugere, pode ser descrito pelo treinamento da rede com um 

supervisor, ou “professor”, comumente pelo método de 

retropropagação do erro. A Referência [7] afirma que a 

supervisão implica que um conjunto conhecido de entradas e 

saídas correspondentes é apresentado à rede e o resultado 

obtido para cada entrada é comparado à sua respectiva saída 

desejada: a característica essencial do sistema de modelagem, 

neste caso, é a realimentação com laço fechado; no entanto, 

desconhece-se o ambiente, ou seja, o processo a ser 

identificado, e, portanto, utiliza-se o erro obtido para adequar 

o processo de obtenção de resposta a partir da entrada.  

O viés do aprendizado com supervisão é que a RNA não 

consegue adquirir novo conhecimento na ausência de um 

professor e, portanto, dinâmicas não presentes nos dados de 

treinamento da rede são ignoradas no reconhecimento de 

padrões de novas amostras. Este aprendizado, porém, é o 

método mais utilizado em RNAs [6]. 

A.  Neurônio Artificial 

A unidade fundamental da RNA é denominada de neurônio, 

que funciona como elemento mais simples de seu 

processamento. Assim como a versão biológica, que recebe 

diversos impulsos elétricos pelos dendritos, processa-os e 

passa a informação adiante por outro impulso no axônio, o 

neurônio artificial, como mostra Fig. 1, recebe várias entradas 

ponderadas por pesos sinápticos previamente definidos; o 

resultado desses produtos é somado e então aplicado a uma 

função de ativação [5]. 

 

 
Fig. 1.  Esquemático de neurônio artificial. 

 

Além das entradas pré-existentes, admite-se um bias 

unitário, que multiplicado a seu respectivo peso, representa um 

deslocamento linear fixo. O comportamento matemático do 

neurônio artificial pode ser descrito matematicamente de (1) a 

(4). 

             (1) 

             (2) 

            (3) 

        (4) 

 
Os pesos garantem que cada entrada do neurônio será 

avaliada com um grau de importância diferente, de acordo com 

sua influência na saída (já supondo a aprendizagem com 

supervisão). Por outro lado, a função de ativação caracteriza o 

reconhecimento de padrões por modelo não necessariamente 

linear; a complexidade da aplicação pode exigir funções de 

ativação com suavidade contínua: em geral, em redes 

multimacadas, utilizam-se funções sigmoides, como a 

logística, apresentada em (5), em que a é um coeficiente real 

positivo. 

       (5) 
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B.  Perceptron de Múltiplas Camadas 

O perceptron de múltiplas camadas (do inglês, multi-layer 

perceptron, MLP) é uma rede neural supervisionada, com três 

características bem visíveis: função de ativação não-linear, 

diferenciável em qualquer ponto; uma ou mais camadas que 

não pertencem nem a entrada nem a saída, isto é, camadas 

intermediárias, ou ocultas; e alto grau de conectividade [6]. As 

camadas ocultas permitem a extração progressiva de 

informação das entradas, acelerando o processo de 

aprendizagem, no entanto, apenas a camada escondida mais 

próxima da saída tem seus pesos atualizados diretamente, as 

demais, se existirem, são ajustadas por estimativas que podem 

implicar em imprecisão com um número maior de camadas; 

geralmente não se recomenda mais de duas ocultas. 

As camadas intermediárias e a saída são formadas por 

neurônios artificiais como descritos anteriormente; as entradas 

da rede são as próprias entradas dos neurônios da primeira 

camada intermediária; as respostas desta vão para a camada 

seguinte, até a última camada intermediária: as respostas desta 

representam a entrada da camada de saída. As respostas 

fornecidas por esta já são as saídas propriamente ditas da rede. 

Os pesos sinápticos da rede MLP, tipicamente, são 

ajustados a valores que solucionem o problema desejado pelo 

algoritmo de retropropagação do erro (error back-

propagation). Como o próprio nome sugere essa 

aprendizagem consiste em calcular a diferença (erro) entre a 

saída desejada da rede e a obtida, a partir dos dados de entrada 

e pesos sinápticos atuais, e utilizar esse valor para modificar os 

pesos em camadas anteriores de modo a minimizá-lo. 

Inicialmente, os pesos são declarados aleatoriamente e a 

resposta da rede possivelmente diverge bastante da esperada; 

no entanto, após algumas ou várias épocas de treinamento, as 

respostas desejadas e da rede tendem a convergir e o erro a 

diminuir. O aprendizado da rede em relação ao erro é 

ponderado por uma taxa de aprendizagem η, que evita a 

ocorrência de oscilações da saída da rede em torno da saída 

desejada durante o treinamento, culminando em um resultado 

mais preciso. Essas oscilações decorrem de atualizações 

abruptas dos pesos a cada nova iteração. 

III.  METODOLOGIA 

No presente trabalho, propôs-se a identificação da melhor 

configuração dos taps dos transformadores do sistema elétrico 

de potência de pequeno porte apresentado na Fig. 2, de forma 

a obter o menor valor de perdas energéticas. O sistema 

apresenta 10 linhas distribuídas entre 8 barras, conforme as 

especificações das Tabelas I e II, respectivamente; o circuito é 

composto ainda de dois geradores (barras 1 e 2), um 

compensador síncrono (5) e sete cargas (em todas as barras, 

exceto na de referência).  
 

TABELA I 

ESPECIFICAÇÕES DAS LINHAS DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

ESTUDADO. 

Barra 

Início 

Barra 

Final 
Resistência 

Reatância 

Série 

Reatância 

Shunt 
Trafo 

1 2 0,01938 0,05917 0,0528 — 

1 4 0,05403 0,22304 0,0492 — 

2 3 0,05811 0,17632 0,0340 — 

2 4 0,05695 0,17388 0,0346 — 

3 4 0,01335 0,04211 0 T1 

3 6 0 0,55618 0 T2 

4 5 0 0,25202 0 — 

5 8 0,09498 0,19890 0 — 

6 7 0,03181 0,08450 0 — 

7 8 0,08205 0,19207 0 — 

 
 

 
Fig. 2. Esquemático do sistema elétrico de potência estudado no software ANAREDE. 
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TABELA II 

ESPECIFICAÇÕES DAS BARRAS SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA ESTUDADO. 

Barra Tipo 
Tensão 

Fixa (pu) 

Ângulo 

Fixo 

Geração Carga1 

Capacitância 

Shunt (MVAr) 
Ativa (MW) Reativa (MVAr) Ativa 

(MW) 

Reativa 

(MVAr) Máxima Mínima Máxima Mínima 

1 Referência 1 0° 332,4 0 10 0 — — — 

2 PV 1 — 40 40 50 −40 30 16 — 

3 PQ — — — — — — 11.95 5.09 — 

4 PQ — — — — — — 20 −6.4 — 

5 PV 1 — 0 0 24 −6 4.8 1.4 — 

6 PQ — — — — — — 7.5 5.625 19 

7 PQ — — — — — — 2.25 0.74 — 

8 PQ — — — — — — 15 6.39 — 
1Valor de carga para carregamento em 100%. Nos outros percentuais, deve-se multiplicar o fator do carregamento pelo descrito. 

 

 Para fins de reprodução do estudo, está exposto na Tabela 

I, a resistência e reatância de cada uma das linhas, bem como a 

capacitância shunt associada às de grande extensão. Como 

apresenta a Tabela II, adotou-se como referência (módulo e 

ângulo de tensão constantes, 1 pu e 0°, respectivamente) a 

barra 1, cujo gerador pode alcançar até 332,4 MW de potência 

ativa e até 10 MVAr de reativa; as outras estão dispostas em 

duas barras PV (potência ativa e módulo de tensão constantes, 

2 e 5) e cinco PQ (potências ativa e reativa constantes).  

A carga apresentada na Tabela II e na Fig. 2 em cada uma 

das barras se refere ao valor de um carregamento em 100%; 

prevendo as variações constantes de carga, foram incluídos 

nos dados analisados carregamentos entre 70 e 110% do valor 

apresentado, em intervalos discretos de 5%. Por fim, 

simularam-se contingências em todas as linhas do sistema, 

exceto nas que apresentam transformador, ou seja, entre os 

dados entregues a rede neural, estão indistintamente valores 

em operação normal do sistema e em contingência. 

A Tabela III resume as especificações da coleta de dados 

referente ao SEP da Fig. 2. Restringiram-se os taps de ambos 

os transformadores ao intervalo de 0,8 a 1,2, em intervalos 

discretos de 0,05, uma vez que, na prática, essa variação 

também não é contínua e deve ser evitada em alterações muito 

pequenas de forma a reduzir o desgaste do comutador. 

Os dados coletados foram adquiridos de simulações 

propostas no ambiente de programação MATLAB, com 

descrição matemática do sistema da Fig. 2, além da adaptação 

de algumas funções da toolbox MATPOWER do software. O 

mesmo ambiente foi utilizado para programação da rede neural 

supervisionada MLP. 

As especificações da RNA estão expostas na Tabela IV. Os 

atributos de entrada da rede originalmente são 13: os dois taps 

atuais dos transformadores, os módulos da tensão nas cinco 

barras PQ (nas PV, são constantes e unitárias) e os ângulos da 

tensão em todas as barras menos na de referência (constante e 

nulo); a quantidade de neurônios escondidas admitida é 10 em 

apenas uma camada escondida. 

As especificações variáveis são a quantidade de épocas e de 

nós na entrada: o primeiro denota o estudo de quanto 

treinamento é necessário para a aprendizagem do 

comportamento do sistema e o segundo, da possibilidade de 

realização da poda de atributos (prunning), já se prevendo que 

em sistemas de potência reais, a quantidade de barras é muito 

grande e a poda seja inevitável. Realizaram-se duas reduções 

de atributos, inicialmente para dez e, então, para sete, 

eliminando-se os atributos de maior correlação com os demais. 

Entre as configurações de taps avaliadas, apenas oito 

representam casos de mínima perda energética, conforme 

Tabela V, que também apresenta a quantidade de amostras 

para cada classe, correspondente a cada uma das 

configurações. Ressalta-se que se colheu uma amostra para 

cada contingência e para o caso normal em cada carregamento 

em cada configuração possível do tap de ambos os 

transformadores, resultando em um total de 6561 amostras.  
 

TABELA III 

ESPECIFICAÇÕES DA COLETA DE DADOS. 

Característica Especificação Observação 

Variações de 

tap (1:a) 
a = 0,8 a 1,2 

Intervalos discretos 

de 0,05 

Variações de 

carregamento 
70 a 110% 

Intervalos discretos 

de 5% 

Contingências 
Perda de 

linhas 

Linhas: 1-2, 1-4, 2-

3, 2-4, 3-4, 5-8, 6-7, 

7-8 
 

TABELA IV 

ESPECIFICAÇÕES DA REDE NEURAL. 

Parâmetro Especificação 

Nós de entrada Nin
 = [7, 10, 13] 

Neurônios de saída Nout = 8 

Quantidade de repetições 100 

Função de ativação Logística 

Inclinação da função de 

ativação 
α = +1 

Camadas escondidas 1 

Neurônios escondidos Nhid = 10 

Parametrização dos dados [0, +1] 

Quantidade de épocas E = [1000, 4000, 10000] 

Taxa de aprendizagem η = 0,1 

Percentual de treinamento 70% 
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TABELA V 

QUANTIDADE  DE AMOSTRAS POR CLASSE. 

Classes 
Tap 

Trafo 1 

Tap 

Trafo 2 

Quantidade de 

amostras 

1 0,80 0,95 567 

2 0,85 0,95 162 

3 1,00 0,95 243 

4 1,05 0,95 3402 

5 1,05 1,00 729 

6 1,10 0,95 324 

7 1,15 0,95 324 

8 1,20 0,95 810 

Quantidade total 

de amostras 
6561 

 

Repetiu-se cada rede em configuração diferente 100 vezes a 

fim de se obter o resultado médio; a função de ativação 

adotada foi a logística, ideal para saídas no intervalo [0, +1]. O 

percentual de treinamento dos dados é de 70%, restando-se 

30% em cada repetição para teste da rede. 

IV.  RESULTADOS 

Os resultados obtidos em quantidade de acertos para cada 

uma das configurações propostas para a rede neural estão 

resumidos na Fig. 3: o gráfico apresenta o valor médio de 

acertos (em porcentagem) para cada disposição de atributos — 

13, como no banco de dados original, e 10 e 7, com poda dos 

atributos que apresentam maior correlação com os demais — 

para cada treinamento da rede — com quantidade de épocas 

em 1000, 4000 e 10000. Além dessa informação constam, 

ainda, os valores superior e inferior de acertos percentuais: a 

denominação no gráfico de máximo e mínimo simplifica o 

intervalo, no entanto, estes se referem ao valor médio, 

respectivamente, acrescido e decrescido do desvio padrão 

obtido no conjunto das 100 repetições. De qualquer forma, 

essas medidas dizem respeito ao espalhamento, ou seja, à 

probabilidade de um treinamento qualquer da rede, o resultado 

obtido estar próximo ao da média: quanto menor o desvio 

padrão, maior essa probabilidade. 

A Tabela VI apresenta os mesmos valores de percentual 

médio da Fig. 3, além dos valores percentuais de desvio 

padrão para cada configuração de atributos e épocas. Em 

geral, o aumento da quantidade de épocas elevou o valor 

médio de acertos — pois permitiu mais iterações da rede com 

os dados para ajuste dos pesos sinápticos e, portanto, maior 

aprendizado da dinâmica —, bem como a maior quantidade de 

atributos permitiu maiores acertos — uma vez que há mais 

informação em cada amostra. 

No entanto, individualmente, o maior acerto médio ocorre 

para a disposição de entrada com dez atributos e de 

treinamento com 10000 épocas, apesar do valor de desvio 

padrão ser superior às outras configurações de treinamento 

com 10000 épocas. Obviamente, a diminuição de atributos não 

aumenta a quantidade de informação a ser aprendida pela rede, 

no entanto, essa redução proporciona menos informação 

repetitiva e, portanto, a rede pode concentrar-se em aprender o 

essencial. 

De forma mais técnica, a provável justificativa, para essa 

quantidade maior de acertos mesmo com menos atributos, 

seria que a porção de informação repetida contida na relação 

de entrada-saída da rede tenha “atrasado” a atualização  dos 

neurônios durante o treinamento, ou seja, o ajuste dos pesos 

tenha precisado de mais épocas para transpor um mínimo local 

da minimização da energia do erro ou por uma região em que a 

função custo dele tenha apresentado uma drástica redução da 

derivada, sem, no entanto, haver a inversão de sinal desta e a 

consequente caracterização de mínimo local propriamente 

dito. A Fig. 4 apresenta a médias das curvas de erro quadrático 

médio (mean squared error, MSE) ao longo das 100 

repetições: os menores valores de MSE são alcançados para a 

configuração de entrada com 10 atributos já por volta de 1000 

épocas. 

 
Fig. 3.  Comparação entre os acertos médio, máximo e mínimo para 1000, 

4000 e 10000 épocas e para 7, 10 e 13 atributos. 

 
Fig. 4.  Erro quadrático médio de treinamento ao longo das épocas (curva 

média entre as 100 repetições). 
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TABELA VI  

QUANTIDADE  DE AMOSTRAS POR CLASSE 

Quantidade 

de atributos 

Quantidade 

de épocas 

Percentual 

médio de 

acertos (%) 

Desvio 

padrão 

(%) 

7 

1000 86,47 1,56 

4000 89,18 1,88 

10000 91,30 2,45 

10 

1000 90,36 2,37 

4000 93,81 2,27 

10000 95,12 3,09 

13 

1000 91,33 3,44 

4000 94,32 2,32 

10000 94,52 2,61 

V.  CONCLUSÃO 

A poda de atributos realizada de forma a obter sete 

atributos implicou em resultados inferiores de acerto médio 

para todas as quantidades de épocas analisadas e de curva 

média do MSE. Nesse caso, a quantidade de atributos podados 

foi excessiva e alguns que apresentaram correlação mais 

elevada poderia conter informação essencial para o 

reconhecimento de alguns padrões; ou ainda a correlação 

aparentemente elevada não era propriamente alta para o caso 

específico: uma análise cuidadosa da correlação deve ser feita 

antes de se atestar analiticamente o benefício de poda. 

Por outro lado, a poda de apenas três atributos, resultando 

em uma configuração com dez atributos na entrada da rede, 

apresentou resultados próximos ou superiores ao da disposição 

com a quantidade de atributos original. No entanto, o desvio 

padrão foi ligeiramente maior após a poda, nesse caso, o que 

implica em treinamento mais distantes da média atestada. 

Os resultados positivos do perceptron de múltiplas 

camadas indicam as redes neurais artificiais como uma 

alternativa aos métodos tradicionais para obtenção do melhor 

ajuste dos taps de transformadores após variações na carga 

demandada ou mesmo o sistema em contingência. Possíveis 

futuros trabalhos incluem analisar SEPs maiores e analisar e 

ajustar também a potência reativa injetada pelos 

compensadores síncronos para minimização das perdas 

energéticas. 
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