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Descrição: Os programas de fluxo de potência utilizados pelas concessionárias, na maioria das vezes, 

utilizam uma base dados determinísticos, pois suas variáveis, que só admitem valores fixos de demanda e dos 

parâmetros elétricos dos componentes, são modeladas desconsiderando as incertezas associadas a cada uma 

delas (situação real dos sistemas). Desta forma, caso precisemos analisar uma situação devido à variação de 

um parâmetro qualquer, será necessário processar o fluxo de potência determinístico mais uma vez 

(Borkowska, 1974). Para o planejamento da evolução dos sistemas elétricos de potência é fundamental que 

tenhamos variáveis como demandas de cada consumidor, como também de possíveis gerações, modeladas 

levando-se em consideração as incertezas existentes devido a erros de medição, e fatores como variáveis 

políticas, sociais e econômicas, além do clima, sendo impossível calcularmos os seus valores futuros exatos. 

O desenvolvimento da tecnologia para geração fotovoltaica e a redução do custo destas instalações tem 

potencializado o uso destes sistemas em consumidores industriais, comerciais e residenciais, tornando o 

impacto da modelagem deste tipo de geração cada vez mais relevante para que tenhamos uma análise de fluxo 

de potência, e consequentemente, um planejamento de evolução dos sistemas cada vez mais preciso. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de processamento do fluxo de potência probabilístico, 

onde cada tipo de carga (residencial, rural, comercial, industrial e de iluminação pública), como também as 

crescentes gerações fotovoltaicas (Conti and Raiti, 2007 e Conti et al., 2007), sejam modeladas utilizando-se a 

função de distribuição de probabilidade continua que mais se aproxime de cada perfil de carga ou geração, 

onde as mais empregadas são normal, lognormal, exponencial, Weibull, gama, beta (Billinton; Allan, 1992). 
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