RESUMO

A área de distribuição de energia elétrica tem sofrido mudanças rápidas e intensas,
fazendo com que os problemas a ela associados se tornem cada vez mais complexos. O problema
de alocação de potência reativa em redes de distribuição tem recebido a atenção de
pesquisadores há bastante tempo. Diversas ferramentas têm sido propostas para a solução deste
problema, envolvendo métodos analíticos e técnicas de otimização. A alocação de capacitores
em redes de distribuição permite um melhor gerenciamento da potência reativa, trazendo
benefícios como redução de perdas elétricas e melhoria do controle do perfil de tensão. A
solução do problema deve indicar a localização e a capacidade de bancos de capacitores a serem
instalados na rede. Tal solução deve ser aquela que contemple objetivos como: minimização das
perdas, controle adequado do perfil de tensão e minimização de custos de investimentos na
aquisição e instalação de capacitores. É fácil perceber que existem objetivos antagônicos a serem
contemplados e a solução ótima deverá ser aquela que corresponde à melhor relação de
compromisso entre eles.
Este trabalho investiga a aplicação de metaheurísticas ao problema da alocação ótima de
bancos de capacitores em redes de distribuição de energia elétrica. Este problema é de natureza
combinatória, tendo como principais objetivos a redução das perdas de energia elétrica e o
controle do perfil de tensão durante o suprimento de energia elétrica. Na investigação aqui
realizada são consideradas diferentes formas de codificação da solução do problema. Além disso,
uma metodologia para representação adequada da demanda é apresentada, sendo também
proposta uma estratégia para considerar, durante a etapa de planejamento, a possibilidade de
ocorrência de alterações topológicas, caracterizadas por transferências de carga entre
alimentadores.
Testes envolvendo a aplicação de diferentes metaheurísticas são realizados utilizando
parte de uma rede de distribuição real. Os resultados obtidos são comparados e discutidos.
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ABSTRACT

The area of electric power distribution has gone through many changes during the last
decades. As a result, problems associated with the management of power distribution networks
have increased in complexity. The problem of reactive power allocation in distribution networks
has been studied by many researchers for a long time. Many tools have been proposed to solve
this problem, including analytical methods and optimization techniques. The placement of
capacitor banks in distribution networks allows a better management of reactive power, bringing
benefits such as the reduction of electric power losses and a better regulation of the voltage
profile throughout the network. The solution for the capacitor placement problem indicates the
location and capacity of the capacitors to be installed. Additionally, it is desired that the obtained
solution meet objectives such as: power losses minimization, adequate voltage profile regulation
and the minimization of investment costs. It can be noted that some objectives are conflicting
and the optimal solution must correspond to a trade-off between them.
This work investigates the application of metaheuristics to solve the problem of optimal
capacitor placement in electric distribution networks. This problem is combinatorial in nature,
being the main goals the minimization of power losses and the regulation of the voltage profile
during power energy supply. In this work different forms for the codification of a given problem
solution are tested. Besides, a methodology for the adequate representation of power demand
variations is presented. A strategy for representing, during planning studies, the possibility of
having different network topologies, characterized by the exchange of loads between feeders, is
also proposed.
Tests involving the application of different metaheuristics are performed using part of a
real distribution system. The obtained results are compared and discussed.
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