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Tese apresentada à Escola de Engenharia de
São Carlos da Universidade de São Paulo
como parte dos requisitos para obtenção do
tı́tulo de Doutor em Ciências, Programa de
Engenharia Elétrica.
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À Deus por me permitir chegar até aqui e sempre me guiar pelo caminho da
educação, pelo caminho do bem.
Aos meus pais Claudio Scheifer Biehl e Regina Maria Valechenski Biehl, à minha avó
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Resumo
Biehl, S.V. (2012 ) Uma Nova Abordagem para Resolução de Problemas de Fluxo
de Carga com Variáveis Discretas. Tese (Doutorado em Ciências, Programa de
Engenharia Elétrica) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2012.

Este trabalho apresenta uma nova abordagem para a modelagem e resolução de
problemas de fluxo de carga em sistemas elétricos de potência. O modelo proposto é
formado simultaneamente pelo conjunto de equações não lineares que representam as
restrições de carga do problema e por restrições de complementaridade associadas com
as restrições de operação da rede, as quais propiciam o controle implı́cito das tensões nas
barras com controle de geração. Também é proposta uma técnica para a obtenção dos
valores discretos dos taps de tranformadores, de maneira que o ajuste dessas variáveis
possa ser realizado em passos discretos. A metodologia desenvolvida consiste em tratar o
sistema misto de equações e inequações não lineares como um problema de factibilidade
não linear e transformá-lo em um problema de mı́nimos quadrados não lineares, o qual
é resolvido por uma sequência de subproblemas linearizados dentro de uma região de
confiança. Para a obtenção de soluções aproximadas desse subproblema foi adotado o
método do gradiente conjugado de Steihaug, combinando estratégias de região de confiança
e filtros multidimensionais para analisar a qualidade das soluções fornecidas. Foram
realizados testes numéricos com os sistemas de 14, 30, 57, 118 e 300 barras do IEEE, e
com um sistema brasileiro equivalente CESP 53 barras, os quais indicaram boa flexibilidade
e robustez do método proposto.

Palavras-chave: fluxo de carga, restrições de complementaridade, mı́nimos quadrados
não lineares, método de região de confiança, método do gradiente conjugado de Steihaug,
técnica de filtros multidimensionais.
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