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 Abstract-- The maximum amount of energy that a hydroelec-

tric power plant can commercialize in a year is named as Assured 

Energy. Some conditions are unknown at the moment this energy 

is contracted, such as its power plant generation, which is dis-

patched by the Brazilian Independent System Operator (ONS) in 

a centralized way, the energy demand of the system and the price 

of the energy on the market.  Therefore, the strategy employed to 

seasonalize this assured energy, or physical guarantee, has fun-

damental importance to the power generation agent, once a cor-

rect strategy implies to maximize the average of its revenues or 

minimize its risks. This work aims to apply the Flower Pollination 

Algorithm metaheuristic (FPA) in order to obtain an optimal 

strategy of assured energy's seasonalization. Ultimately, a com-

parison between two different methods is proposed, FPA and 

Adaptive Coordinate Descent search heuristic (ACiD). Both 

methodologies are compared and a series of analyzes were per-

formed based on the processing time, optimality of the solutions 

and best revenues obtained. In order to deal with the uncertain-

ties of the problem at the moment of contract, synthetic scenarios 

are generated by the Hydrothermal Dispatch Model (MDDH), 

which contemplates the uncertainties on generation, energy de-

mand and price of the energy. 

 
Index Terms-- Adaptive Coordinate Descent, hydroelectric power 

plant, Flower Pollination Algorithm, commercialize. 

I.  NOMENCLATURA 

ACiD      Adaptive Coordinate Descent 

ANEEL  Agência Nacional de Energia Elétrica 

EA     Energia Assegurada 

EPE    Empresa de Pesquisa Energética 

FOB    Função Objetivo 

FPA    Flower Pollination Algorithm 

GSF        Generation Scalling Factor 

MDDH     Modelo de Despacho Hidrotérmico 
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MME   Ministério de Minas e Energia 

MRE       Mecanismo de Realocação de Energia 

ONS    Operador Nacional do Sistema  

PLD     Preço de Liquidação de Diferenças 

SIN     Sistema Interligado Nacional 

II.  INTRODUÇÃO 

matriz energética brasileira é basicamente  

hidrotérmica, com a predominância de usinas 

hidrelétricas e as usinas térmicas operando em regime 

complementar. O despacho de cada usina é feito de 

forma centralizada, sendo de responsabilidade do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) [1]. Uma vez que o 

despacho é feito de forma a garantir a operação adequada do 

sistema, não são consideradas as contratações para o despacho 

de cada usina e, consequentemente, a energia gerada por uma 

usina não é necessariamente aquela que foi contratada. Diante 

disso, caso alguma usina não gere o contratado, outras usinas 

complementarão sua geração através do Mecanismo de 

Realocação de Energia (MRE) de forma a garantir a 

comercialização de toda a garantia física da usina. 

A energia assegurada representa a garantia física de 

contratação de energia que um agente gerador possui e é 

calculada anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), seguindo critérios estabelecidos pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME) e a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) [2]. Dessa forma, vários fatores são 

desconhecidos no momento em que são firmados os contratos 

como, por exemplo, a real produção de energia de uma usina 

ao longo dos anos, o comportamento dos demais agentes de 

geração, o custo da energia no mercado livre, entre outros. 

Essas incertezas levam a uma complexidade no cálculo da 

sazonalização da energia assegurada tornando-se necessária a 

realização de estudos que visem obter a melhor estratégia de 

sazonalização por parte do agente gerador de forma a 

maximizar a receita ou reduzir os riscos de seu 

empreendimento.  

Diante do problema apresentado, o objetivo desse trabalho é 

a obtenção de uma estratégia ótima de sazonalização da 

Energia Assegurada (EA) de forma a maximizar a média das 

receitas possíveis, considerando vários cenários de geração, 

demanda e preço de energia. A metodologia de otimização 

analisada será a metaheurística Flower Pollination Algorithm 

(FPA) e, para comparar os resultados encontrados, será 

utilizada a heurística de busca Adaptive Coordinate Descent 

(ACiD). Os cenários de geração, demanda e preço de energia 
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são obtidos a partir de simulações utilizando o Modelo de 

Despacho Hidrotérmico (MDDH) [3], baseado em 

programação dinâmica dual estocástica e serão considerados 

um total de 10.000 cenários para as simulações, que auxiliarão 

na obtenção da estratégia ótima de sazonalização da Energia 

Assegurada. 

O Generation Scalling Factor (GSF), também conhecido 

por “Fator de Ajuste da Garantia Física”, é definido como a 

relação entre a geração de todo o Sistema Interligado Nacional 

(SIN) e a sua respectiva Energia Assegurada. Tal relação está 

representada em (1). 

MRE

MRE

EA

GH
GSF   (1) 

onde:  

   

MREGH : Soma da energia gerada pelas usinas 

participantes do MRE; 

MREEA : Soma das Energias Asseguradas 

(contratadas) das usinas participantes do 

MRE. 

Diante dos possíveis valores que o GSF pode assumir, 

podem ser realizadas as seguintes análises: 

 

GSF < 1: Produziu-se menos do que o que foi 

contratado; 

GSF = 1: Produziu-se exatamente o que foi 

contratado; 

GSF > 1: Produziu-se mais do que foi contratado, 

gerando excedente. 

 

III.  METODOLOGIA 

A.  Flower Pollination Algorithm  

No presente trabalho é proposta como técnica de otimização 

a utilização do método Flower Pollinization Algorithm (FPA) 

[4], algoritmo validado e difundido, por exemplo, para 

problemas de despacho econômico em sistemas de potência 

[5], [6] e [7], dentre outras áreas. Em tal método, cada flor 

representa uma possível solução para o problema em análise. 

A motivação da implementação de um algoritmo [4] que 

simule o comportamento das flores advém do fato das mesmas 

serem característica chave da reprodução das plantas, sendo 

esta feita através do fenômeno da polinização. 
Esta polinização, caracterizada pela transferência de 

pólen/gameta, pode ser de dois tipos: biótica e abiótica. Na 

polinização biótica, da qual fazem parte 90% das 

angiospermas, essa transferência ocorre através de agentes ou 

vetores polinizadores, como pássaros e insetos. A polinização 

abiótica é caracterizada pela ausência de agentes 

polinizadores, em que a difusão de pólen é realizada através 

do vento, água e até mesmo a grama [8]. Assim, a polinização 

biótica é diretamente associada ao mecanismo de polinização 

cruzada ou alogamia. Esta polinização é dita cruzada uma vez 

que o gameta de uma flor fertiliza a flor de uma outra planta. 

A fim de atingir tal objetivo, alcançar longas distâncias torna-

se necessário para o pólen, quando então se revela essencial o 

papel dos agentes polinizadores. As trajetórias deles 

comportam-se de acordo com os voos de Lévy [4], sendo esta 

uma busca randômica e global. Já a polinização abiótica está 

relacionada à autopolinização, quando o gameta de uma flor 

fecunda a mesma flor ou outra flor, mas pertencente à mesma 

planta. 

É ainda válido ressaltar o conceito de constância floral, que 

consiste na lealdade dos polinizadores a uma determinada 

espécie, uma vez que eles passam a visitar apenas uma espécie 

exclusiva de flores e ignora as demais. Isso tende a maximizar 

a reprodução de uma mesma espécie, sendo então uma 

vantagem evolutiva com menor exploração espacial e garantia 

da obtenção de néctar [9], [10]. Isso pode ser utilizado para 

incrementar o tamanho do passo utilizado no método, uma vez 

que corresponde à probabilidade de reprodução sendo 

proporcional à similaridade ou diferença entre duas flores. 

 

B.  Busca global e busca local 

Reitera-se algumas conclusões da modelagem original do 

FPA: (i) cada flor é considerada uma solução do problema; (ii) 

cada planta possui apenas uma única flor e um único gameta; 

(iii) a polinização biótica e cruzada é considerada uma busca 

global que obedece aos voos de Lévy gerando uma maior 

variabilidade para a flor; (iv) a polinização abiótica e 

autopolinização é considerada uma busca local por não gerar 

grandes variações na flor; (v) as chances de ocorrência de 

polinização global ou local é controlada através do parâmetro 

de probabilidade de cruzamento p, que é representado por um 

valor aleatório, o qual pode variar de 0 a 1. Assim sendo, o 

processo segue duas etapas: global e local [4], as quais estão 

ilustradas na Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Representação da otimização global e local quando comparadas com a 

bioinspiração. 

 

Na polinização global, o pólen pode cumprir longas 

distâncias a fim de fecundar flores de outras plantas, 

originando assim um novo descendente, conforme (2), que 

corresponde à primeira regra do método, considerando a 

constância floral. 

 

 1

*

t t t

i i ix x L x g     
(2) 

onde: 
t

ix  representa o pólen i ou vetor solução na iteração t , 

*g é a melhor solução encontrada até iteração-geração atual.  
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Esta forma de polinização é responsável pela geração da 

variabilidade de soluções e garante a reprodução da melhor 

solução até então. Para definir e simular tais trajetórias 

aleatórias que seguem um padrão probabilístico, cumpridas 

pelos agentes polinizadores com diferentes tamanhos de passo, 

utiliza-se os voos de Lévy, cuja base probabilística utiliza as 

equações da distribuição de Lévy. O parâmetro L , em 

que 0L  , conhecido por força da polinização, é um vetor que 

corresponde ao tamanho do passo, s, utilizado no voo, como 

visto em (3). 

 

 

   
01

sin / 2 1
 ~    ,     ( 0)L s s

s 

  

 


              (3) 

 

onde ( ) representa a função gama padrão, cuja validade da 

distribuição é para passos largos de 0s  , sendo 0s  um passo 

mínimo. O   aqui utilizado foi de l =1,5, conforme a 

proposta original do método.  

A segunda etapa do método, consiste na busca local. A 

regra para essa busca e sua constância floral é representada por 

(4). 

 

 1  t t t t

i i j kx x x x     
    (4) 

 

onde:
t

jx  e 
t

kx  representam pólens de plantas diferentes, 

entretanto da mesma espécie. Dessa forma, utiliza-se a 

constância floral aplicada a uma vizinhança restrita. Uma vez 

que
t

jx  e 
t

kx  representam flores em uma mesma iteração, (4) 

representa uma busca aleatória local (local random walking) 

ao utilizarmos a distribuição uniforme  em [0,1]. 

A probabilidade p, também chamada de probabilidade de 

proximidade ou de cruzamento, comuta entre a ocorrência de 

polinização global ou local. Nas simulações originais do 

método, o valor de p adotado é 0,8p  , valor bem ajustado 

para diversas aplicações.  

C.  FPA aplicado ao problema  

O Algoritmo 1 apresenta o pseudo-código relativo à 

implementação do problema. Tem-se que: (i) Nmax é o 

número de plantas analisadas simultaneamente (tamanho da 

população); (ii) tmax é o número de estagnações para a 

convergência do programa; (iii) p é a probabilidade de 

cruzamento de cada planta, representando as chances entre 

busca global e local. 

Após a inicialização dos parâmetros de entrada (linha 1), 

cria-se, na linha 2, uma população inicial de tamanho Nmax. A 

linha 3 do pseudo-código referente à inicialização da resposta 

ótima pode ocorrer como representado, diante de uma 

inicialização flat, que foi a maneira mais explorada neste 

artigo, ou pode ocorrer com a inicialização do melhor valor 

dentre os Nmax aleatórios gerados inicialmente. A 

inicialização flat consiste em distribuir de forma igualitária o 

total da EA entre os 12 meses, ou seja, alocar um montante de 

aproximadamente 8,33% da EA em cada uma das posições do 

vetor solução.   

Dentro do loop do enquanto (linha 4), cada uma das flores 

da população é testada para realizar a polinização global ou 

local a partir da comparação do valor de p com um valor 

aleatório r gerado (linhas 6 e 7) a cada análise. Sendo r menor 

que p, ocorre a polinização global, caso contrário faz-se a 

polinização local. Ao final, a melhor solução deve ser 

atualizada e armazenada em 
*g (linhas 12 e 13). Caso um novo 

valor seja armazenado em
*g , o valor da variável Estagnação 

deve ser reinicializado (linha 14), uma vez que ela armazena a 

quantidade de vezes que o valor 
*g  sofre estagnação.  Feito 

isso para uma solução (ou flor), prossegue-se analisando as 

soluções seguintes para o problema (linha 15).   

 

Algoritmo 1 – Flower Pollination Algorithm (FPA) 

1: Inicializar dos parâmetros Nmax, tmax, p 

2: Gerar Nmax soluções aleatórias iniciais 

3: Gerar uma solução inicial flat, considerando este 

vetor a melhor solução inicial (
*g ) 

4: Enquanto o número de estagnações for menor do 

que tmax 

5:       Para a flor N = 1 até Nmax 

6:              Gerar um valor aleatório para r entre 0 e 1 

7:              Se r < p 

8:                                  Otimização global por voo de Lévy 

9:              Senão 
10:                    Otimização local por Random Walking 

11:             Ajuste do vetor solução 

12:             Se o valor da função objetivo para a 

solução for maior do que a melhor solução 

armazenada 

13:                    Atualizar a melhor solução
*g  

14                    Estagnação = 0 

15:              N = N+1 

16:       Fim - Para     

17:       Estagnação = Estagnação +1. 

18: Fim - Equanto 

 

D.  Modelagem do problema 

Considerando o modelo clássico do FPA, o presente artigo 

tem como parâmetro flor um vetor de 12 posições as quais 

representam cada uma um mês como demonstrado na Fig. 2 e 

devem atender aos requisitos de: (i) armazenar um valor de 

0,07 a 0,12 representando porcentagens do montante total da 

EA alocada em cada mês. Tais limites impostos estão baseados 

no critério de alocação da EA segundo o MRE. (ii) O 

somatório desse vetor deverá atingir o valor de 1, garantindo 

que 100% da EA foi sazonalizada, evitando prejuízos para o 

agente hipotético. 

Nmax, que representa o número máximo de flores presentes 

no processo de otimização, indica com quantas possíveis 

soluções o FPA irá trabalhar simultaneamente, podendo 
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melhorar a resposta final encontrada, pois irá proporcionar 

uma maior variabilidade de flores no espaço de busca. Dentre 

essas flores, a que possuir melhor resposta ao problema será 

armazenada até que outra atinja um resultado melhor e a 

substitua. A Fig. 2 exemplifica uma população de 9 flores, 

sendo que a flor de cor vermelha está representando a melhor 

resposta dentro desta população. Cada flor representará um 

vetor de 12 posições (cada um dos meses do ano), como 

indicado, e cada posição representa o valor de EA alocada 

para aquele mês. 

  

 

 
 

Fig. 2.  Exemplificação de uma população com 9 flores e demonstração do 

que é uma flor no problema. 

 

Outra diferença em relação ao FPA padrão envolve a 

convergência do problema. Enquanto o método clássico 

converge quando atinge o número máximo de iterações 

especificadas [4], o método implementado neste artigo utiliza 

como critério de convergência o número máximo de 

estagnações estipuladas. É considerada uma estagnação do 

processo quando, após todas as flores serem analisadas e 

gerarem uma flor em destaque como melhor solução, esta flor 

ótima se repita da análise anterior da população por tmax 

vezes.  

IV.  ESTUDO DE CASO 

Uma das parcelas da receita de um agente gerador pode ser 

obtida a partir da venda da energia não contratada no mercado 

de curto prazo. A energia não contratada é igual à diferença 

entre a energia assegurada alocada e a energia contratada. 

Dessa forma, a formação das receitas anuais dos agentes de 

geração é dependente do total de energia alocada em cada 

mês. Essa energia alocada é o que caracterizará a estratégia 

adotada e será o parâmetro que sofrerá variação visando 

otimizar a função objetivo (FOB) do problema em análise. A 

FOB a ser considerada neste trabalho é referente a 

maximização da média das receitas obtidas para os 

cenários/incertezas considerados de: chuva, preço da energia e 

sazonalização dos agentes competidores.  

De forma a contemplar as incertezas referentes à geração, à 

demanda e ao preço da energia no mercado de curto prazo, foi 

utilizado o MDDH [3] para a geração de tais cenários. Após 

estabelecidas as condições de cada cenário, pode ser calculada 

a parcela da receita para os cenários considerados e 

posteriormente a obtenção da média das receitas para os 

mesmos. As receitas podem ser calculadas a partir de (5). 

 

PLDXEAAlocadaEnergiaceita **)(Re                        (5) 

 

onde: a Energia Alocada corresponde à energia que será 

distribuida para o gerador diante do MRE; o PLD é o preço da 

energia no mercado livre (obtido através de 

simulação/histórico) e X é a variável de otimização, que 

corresponde ao perfil mensal de sazonalização da EA e deve 

variar, seguindo critérios do MRE, entre 7%-12%. 

V.  RESULTADOS 

Para fins de comparação foram simulados 240 vezes o 

processo de otimização, relacionando diferentes combinações 

de Nmax, tmax (ambos com variações entre 15 e 50), p e a 

forma de inicialização do problema. Entretanto, serão aqui 

abordadas somente as combinações que apresentaram uma 

melhora na solução para a função objetivo em questão, tanto 

em relação aos valores numéricos da FOB quanto em relação 

ao tempo computacional.  

Para estipular a média dos valores obtidos nas simulações, a 

mesma combinação de parâmetros foi utilizada para o 

problema ser executado por dez vezes. Realizou-se então uma 

média destes dez valores para obter um valor médio de 

resposta dessas combinações. As Tabelas I e II apresentam os 

valores médios dos resultados simulados para as melhores 

combinações entre os parâmetros iniciais do programa. A FOB 

representa o valor médio das receitas obtidas nas simulações e 

o Tempo representa o tempo médio em minutos. 

Resultados com médias extremamente boas de função 

objetivo foram obtidos quando utilizados valores de Nmax e 

tmax acima dos que serão apresentados aqui. Por exemplo, 

com Nmax=50, tmax=50 e p=0,7, foi possível encontrar uma 

receita média de 71,7 milhões. Esta melhora na resposta deve-

se ao fato de que: (i) aumentou-se o número de possíveis 

resultados que estão sendo trabalhados simultaneamente 

(Nmax grande), o que garante uma busca maior pelo espaço de 

soluções; (ii) pela maior exigência no critério de estagnação 

(tmax grande). Porém, o tempo computacional médio atingido 

para realizar o processo de otimização foi de 51,47 minutos, o 

que não compensou o estudo com valores ainda maiores. 

A seguir serão apresentados os outros resultados com os 

valores mais coerentes na relação do valor médio da FOB e 

tempo médio de simulação. 

A.  Variação de Nmax e tmax com p fixo  

Para uma primeira análise, considerou-se uma inicialização 

flat, que é uma estratégia comum adotada pelas empresas que 

comercializam energia. A probabilidade de cruzamento foi 

considerada como sendo de 0,7, diferentemente do valor de 

0,8 que o FPA clássico aconselha [4], pois neste problema o 

valor padrão não apresentou bons resultados. Para que o 

problema possuísse uma maior probabilidade de cruzamento 

global, mas sem deixar de realizar o local, escolheu-se o 

parâmetro p de 0,7 para atender a estes requisitos. 
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TABELA I 

MÉDIA DOS VALORES DE RECEITA E SEUS RESPECTIVOS TEMPOS PARA 

DIFERENTES COMBINAÇÕES DE PARÂMETROS 

 

  p Nmax tmax FOB (R$) Tempo (min) 

1 0,7 20 20 6,71E+07 8,94 

2 0,7 20 35 6,86E+07 15,36 

3 0,7 25 25 6,97E+07 14,78 

4 0,7 30 20 6,76E+07 13,06 

5 0,7 30 25 6,96E+07 14,29 

6 0,7 35 20 6,75E+07 13,81 

 

A Fig. 3 apresenta o boxplot referente aos resultados da 

Tabela I.  

 

 
Fig. 3.  Boxplot da receita referente aos dados da Tabela I. 

 

Diante dos resultados da Fig. 3, pode-se observar que o 

resultado que obteve melhor resposta foi a combinação 3 

(Nmax = 25, tmax = 25). Esta melhor resposta deve-se ao fato 

de que a combinação 3 proporcionou uma menor dispersão 

dos resultados e além disso, eles encontram-se mais 

concentrados para valores mais elevados de receita. A 

combinação 5 foi a que conseguiu encontrar um melhor valor 

de receita, porém sua distribuição também encontrou valores 

mais distribuídos e menores do que a combinação 3, o que 

acarretou numa diminuição de seu valor médio final. 

Comportamento semelhante ocorreu com a combinação 4, 

entretanto, essa ainda possui uma dispersão de quartil ainda 

inferior à combinação 5.   

Um segundo critério analisado é referente ao tempo 

computacional de cada combinação de parâmetros. É possível 

verificar a partir da Fig. 4 que a melhor combinação observada 

na Fig. 3 (combinação 3) é uma das que apresentou maior 

dispersão em relação ao tempo computacional. 

 

 
 

Fig. 4.  Boxplot referente ao tempo de simulação da Tabela I 

 

A combinação 1 da Fig.4 (Nmax = 20, tmax = 20) apresenta 

um melhor resultado quando se analisa a questão tempo 

computacional, uma vez que sua dispersão está mais 

concentrada em valores menores. Entretanto, quando se 

analisa a média dessas combinações, é vantajoso a escolha da 

combinação 3 como a melhor uma vez que a diferença em 

relação à média computacional das demais é pouco 

significante quando comparada com a diferença das receitas 

médias. As simulações 4, 5 e 6 apresentam uma dispersão 

menor que 3, porém encontraram valores elevados em 

simulações isoladas como indicado pelas marcações em 

vermelho. 

 

B.  Variação de p com Nmax e tmax fixos  

Considerando agora a combinação 3 escolhida como a 

melhor do passo anterior, variou-se o p para analisar qual 

probabilidade de cruzamento se adequa mais ao problema. 

 
TABELA II 

MÉDIA DOS VALORES DE RECEITA E SEUS RESPECTIVOS TEMPOS PARA 

DIFERENTES P 

 

  p Nmax tmax FOB (R$) Tempo (min) 

1 0,5 25 25 6,73E+07 15,17 

2 0,6 25 25 6,46E+07 12,13 

3 0,7 25 25 6,97E+07 14,78 

4 0,8 25 25 6,40E+07 11,57 

5 0,9 25 25 6,91E+07 13,36 

 

A Fig. 5 apresenta o boxplot referente aos resultados da 

Tabela II. 

 

 
Fig. 5.  Boxplot da receita referente aos dados da Tabela II 

 

Diante dos resultados da Fig. 5, pode-se observar que o 

resultado que obteve melhor resposta continua sendo a 
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combinação 3 (Nmax = 25, tmax = 25 e p = 0,7), indicando 

que o valor ideal dentro destas comparações para o p é de 0,7. 

A combinação 5 (p = 0,9) foi a que conseguiu encontrar um 

melhor valor de forma pontual, porém sua distribuição também 

encontrou valores mais dispersos e menores do que a 

combinação 3, o que acarretou numa diminuição do valor 

médio final.  

 

 
Fig. 6.  Boxplot referente ao tempo de simulação da Tabela II 

 

Ao analisar a Fig. 6, que demonstra o boxplot referente ao 

tempo de simulação das combinações da Tabela II, observa-se 

que aquela que possui uma menor dispersão, sendo esta 

acumulada na região inferior é a combinação 2. Porém, a 

menor média de tempo é referente à combinação 4 (p = 0,8), 

pois esta além de possuir mesma característica da combinação 

2, não apresenta um valor isolado mais elevado para elevar sua 

média. A combinação 3 será escolhida como a melhor, pois 

mesmo apresentando o segundo pior tempo computacional, 

seguem as vantagens analisadas anteriormente para a Fig. 4. 

Define-se assim, a combinação 3 como a melhor solução 

média encontrada (Nmax = 25, tmax = 25 e p = 0,7). 

 

C.  Comparação com o ACiD  

Nesta seção serão comparados os resultados obtidos via 

FPA, ACiD e quando se utiliza o vetor flat sem otimizá-lo.  

O valor referente ao vetor flat foi obtido através da 

substituição do vetor X na FOB como sendo um vetor de 12 

posições com o valor de aproximadamente 0,0833 em cada 

uma das posições. 

O ACiD é um método heurístico baseado em um processo 

de busca. O método apresenta como parâmetros uma variável 

denominada passo, parâmetros indicadores de sucesso ou falha 

na busca e uma matriz de mudança de coordenadas.  

Neste problema, por apresentar 12 variáveis referentes às 

parcelas de energia assegurada alocada em cada mês, o 

método apresentará inicialmente uma solução inicial, sendo, 

neste caso, o vetor flat, com 12 posições, assim como no FPA. 

Em seguida, são obtidos 2 candidatos à solução a partir do 

vetor flat e da variável passo. Cada candidato é avaliado e o 

melhor é armazenado, bem como o valor de sua função 

objetivo. Em seguida, o melhor candidato gera outros dois, a 

partir da variável passo, e o processo se repete até que se atinja 

um total de 12 iterações. Após essas 12 iterações, há um 

tratamento de todos os candidatos criados, bem como dos 

resultados obtidos para cada um deles e então é criada uma 

matriz de mudança de coordenadas conforme mostrado em 

[12], [13]. 

A matriz de mudança de coordenadas possui a função de 

fazer com que o sistema se aproxime mais rápido do ponto 

ótimo, através de ajuste na variável passo, que causará as 

modificações no melhor candidato da iteração anterior. 

O processo de parada do algoritmo ACiD já adotado [12] 

consiste na estagnação da melhor solução. Ou seja, após um 

total de 15 iterações seguidas sem alterações significativas na 

melhor variável. 

 Na Tabela III estão apresentados os melhores valores 

encontrados durante as simulações isoladas tanto para o FPA 

quanto para o ACiD. 
TABELA III 

COMPARAÇÃO ENTRE A MELHOR RESPOSTA ENCONTRADA PELOS MÉTODOS 

 

Método Melhor Receita (R$) Tempo (min) 

FPA 82.392.252,05 9,24 

ACiD 79.253.023,32 8,72 

  

 Para a melhor resposta encontrada para o FPA foram 

utilizados os parâmetros Nmax = 25, tmax = 25 e p = 0,9. A 

Fig. 7 apresenta a estratégia de sazonalização encontrada para 

esses parâmetros. 

Analisando a Fig. 7 observa-se que a estratégia de 

sazonalização obtida para a maximização da receita média 

consiste em alocar o máximo possível de EA nos meses de 

janeiro, março e abril, ressaltando que nem o limite superior e 

nem o inferior foram violados. 

 

 
Fig. 7.  Parcela da EA alocada em cada mês, sazonalização, do melhor 

resultado. 

 

A Fig. 8 demonstra que o requisito imposto para o problema 

em que a EA deveria fechar seu valor em 1 foi atendido, uma 

vez que quando calcula-se a distribuição acumulada dos dados 

da Fig. 7, em dezembro tem-se a totalização em 1. 
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Fig. 8.  Distribuição acumulada da receita sazonalizada. 

 

  

 A Tabela IV apresenta os valores médios obtidos pelo 

problema otimizado via FPA e pelo ACiD bem como o 

resultado obtido com uma distribuição flat. 

 
TABELA IV 

COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DE RECEITA OBTIDAS PELOS MÉTODOS E PELO 

VETOR FLAT 

 

Vetor de Sazonalização Média das Receitas (R$) 

Obtido via FPA 69.679.102,37 

Obtido via ACiD 68.728.779,99 

Flat 52.000.000,00 

 

VI.  CONCLUSÕES 

Através dos resultados apresentados e a partir de uma 

análise mais detalhada do ACiD [12] é possível concluir que: 

 

o O método bioinspirado FPA aqui abordado apresentou 

resultados satisfatórios para o problema de 

sazonalização da Energia Assegurada; 

o Os resultados do FPA dependem diretamente de quatro 

parâmetros: (i) inicialização flat ou aleatória; (ii) 

número máximo de flores Nmax; (iii) número de 

estagnações para a convergência tmax e (iv) a 

probabilidade de cruzamento p; 

o Os melhores resultados para o FPA foram oriundos da 

combinação de parâmetros Nmax = 25, tmax = 25 e p 

= 0,9, com inicialização flat; 

o Tanto o FPA quanto o ACiD conseguiram obter média 

das receitas superiores ao valor da sazonalização flat, 

o que sinaliza o benefício de processos de otimização 

ao problema da sazonalização da EA; 

o Os valores médios de receita e de tempo foram 

próximos para ambos os métodos, porém a média das 

simulações para o FPA atingiu um valor maior do que 

a do ACiD, enquanto o ACiD obteve uma média de 

tempo menor. 

o O FPA conseguiu obter uma melhor resposta isolada 

do que o ACiD; 
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