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RESUMO 

 

 

 

 

O problema do planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica consiste em 

determinar as condições topológicas, estruturais e físicas necessárias para que o sistema seja 

capaz de operar, nos cenários de demanda atual e futuros, segundo os critérios técnicos 

exigidos pelas agências reguladoras. Visando atender tais condições de operação, algumas 

ações podem ser realizadas no sistema as quais dividem-se em ações de médio e longo prazo. 

As ações de médio prazo são aquelas realizadas sem que haja a expansão do sistema, e neste 

trabalho são consideradas como tais: a alocação de banco de capacitores, reguladores de 

tensão e recondutoramento de linhas. Por outro lado, as ações de longo prazo possuem custos 

mais elevados, pois visam à expansão do sistema considerando os futuros cenários de 

operação. Neste trabalho, além das tradicionais ações adotadas para a expansão do sistema de 

distribuição, considera-se também a alocação de geração distribuída a fim de avaliar os seus 

impactos sobre a expansão do sistema. Os modelos matemáticos propostos para os problemas 

de planejamento de médio e longo prazo são multiobjetivo e resolvidos através das 

metaheurísticas algoritmo genético multiobjetivo e busca tabu multiobjetivo, respectivamente. 

No modelo de médio prazo, os objetivos tratados são a regulação de tensão e os custos de 

investimento e operação. São utilizadas técnicas de redução do espaço de busca baseadas em 

lógica fuzzy, para melhorar o desempenho do algoritmo genético proposto. Para o modelo de 

longo prazo, os objetivos são os custos de investimento e operação considerando as opções de 

compra de energia (gerador distribuído e subestações) e a confiabilidade da rede planejada, 

através dos custos de energia não suprida. No modelo de longo prazo considera-se a 

existência de vários estágios dentro do horizonte de planejamento, tornando o modelo 

multiestágio e resolvido através do modelo de planejamento dinâmico. A inserção da geração 

distribuída no modelo matemático aumenta a complexidade do problema e exige que 



 

 

ferramentas mais complexas, como fluxo de potência ótimo, sejam utilizadas na solução do 

problema. Os modelos e técnicas de solução são testados em diversos sistemas testes da 

literatura, apresentando resultados de qualidade e eficiência computacional. 

 

Palavras chaves – Planejamento de sistemas de distribuição, Otimização multiobjetivo, 

Metaheurísticas multiobjetivo, Geração Distribuída. 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The electric power distribution systems planning problem consists of determining the 

topological, structural and physical conditions necessary for the system to be able to operate, 

in the current and future scenarios of demand, according to the technical criteria required by 

regulatory agencies. Aiming to meet these operating conditions, some actions can be 

performed on the system, they can be divided into short and long term actions. Short-term 

actions are the ones performed without the system expansion. In this work the following 

actions are is treated as such short-term actions: the capacitor banks and voltage regulators 

allocation and the change of cables in the system. On the other hand, the long-term actions 

have higher investment costs, because they aim to expand the system, considering the future 

operation scenarios. In this work, in addition to the traditional actions taken to expand the 

distribution system, we also consider the allocation of distributed generation, in order to 

assess its impacts on system expansion. The mathematical models proposed for short and long 

term planning problem are multiobjective and solved by the metaheuristics multiobjective 

genetic algorithm and multiobjective tabu search, respectively. In the short-term model the 

goals addressed are: voltage regulation and the investment and operation cost. Techniques for 

search space reducing based on fuzzy logic are used to improve the performance of the 

proposed genetic algorithm. In the long-term model the goals are: the investment and 

operation costs, entertaining the options of power purchase (distributed generator and 

substations) and the reliability of the planned network, through the costs of energy not 

supplied. In the long-term model, we take into account the existence of various stages within 

the planning horizon, making the model multi-stage, which is solved by utilizing the dynamic 

planning model. The integration of distributed generation in the mathematical model increases 

the problem complexity and requires that more complex tools such as optimal power flow, are 



 
 
 

 

used to solve the problem. Models and solution techniques are tested in several test systems 

from the literature, presenting computational efficiency and quality results. 

 

Keywords - Distribution systems planning, multi-objective optimization, multi-objective 

metaheuristics, Distributed generation. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

Figura 1 Ilustração das definições 1 a 4. ............................................................................................. 45 

Figura 2 Iteração do NSGA-II................................................................................................................... 47 

Figura 3 Estrutura de vizinhança e classificação das soluções no algoritmo BT 

Multiobjetivo. ........................................................................................................................................ 51 

Figura 4 Formação da fronteira de Pareto pelo algoritmo BT-MO. ......................................... 51 

Figura 5 Estrutura simplificada dos RTs tipo A e tipo B. .............................................................. 56 

Figura 6 Regulador o tipo B na posição de redução. ...................................................................... 57 

Figura 7 Codificação do problema de PSDEE de médio prazo. .................................................. 64 

Figura 8 Funções de pertinência para a variável de entrada tensão nas barras. ................ 67 

Figura 9 Funções de pertinência para a variável de entrada potência do regulador. ....... 67 

Figura 10 Funções de pertinência para a variável de saída índice. ......................................... 68 

Figura 11 Representação da rede. ........................................................................................................ 69 

Figura 12 Funções de pertinência para a variável de entrada tensão na barra. ................. 70 

Figura 13 Funções de pertinência para a variável de entrada potência reativa injetada 

na barra. .................................................................................................................................................. 70 

Figura 14 Funções de pertinência para a variável de saída índice. ......................................... 71 

Figura 15 Representação da recombinação – (a) e (b) indivíduos paternos, (c) e (d) 

indivíduos recombinados. ................................................................................................................ 72 

Figura 16 Mecanismo de mutação: (a) indivíduo gerado pela recombinação (figura 15-

d); (b) indivíduo com as mutações; (c) indivíduo com as correções de 

infactibilidades. .................................................................................................................................... 74 

Figura 17 Topologia alimentador 135 barras. ................................................................................. 75 



 
 
 

 

Figura 18 Conjunto de Soluções (Fronteiras). ................................................................................. 78 

Figura 19 Perfil de tensão para o alimentador no carregamento de pico. ........................... 80 

Figura 20 Fronteiras encontradas pelo AG-MO. ............................................................................. 81 

Figura 21 Sistema de codificação para o planejamento de longo prazo. .............................. 98 

Figura 22 Sistema exemplo para análise da estrutura de vizinhança do algoritmo BT.101 

Figura 23 Ilustração da vizinhança de retirada de SE. ............................................................... 102 

Figura 24 Sistema de codificação para os períodos p e p+1. ................................................... 104 

Figura 25 Ilustração de um sistema com gerador distribuído. ............................................... 105 

Figura 26 Representação de um sistema de distribuição com GD. ....................................... 106 

Figura 27 Codificação FPO AG – Chu-Beasly. ................................................................................. 106 

Figura 28 Sistema de 54 barras utilizado nos testes. ................................................................. 108 

Figura 29 Fronteira de Pareto - Modelo1, sistema de 54 barras. ........................................... 111 

Figura 30 Proposta de solução para o período 1 - Solução B, sistema de 54 barras. ..... 113 

Figura 31 Proposta de solução para o período 2 - Solução B, sistema de 54 barras. ..... 113 

Figura 32 Proposta de solução para o período 3 - Solução B, sistema de 54 barras. ..... 114 

Figura 33 Sistema de 24 barras. .......................................................................................................... 115 

Figura 34 Caso de estudo sem GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) período 3, sistema 

24 barras. ............................................................................................................................................. 118 

Figura 35 Caso de estudo com GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) período 3, sistema 

24 barras. ............................................................................................................................................. 119 

Figura 36 Sistema 182 barras. ............................................................................................................. 123 

Figura 37 Processo de convergência da busca tabu, sistema 182 barras. .......................... 124 

Figura 38 Topologia do período 3 da solução sem (a) e com (b) GDs, sistema 182 barras.

.................................................................................................................................................................. 126 

Figura 39 Fronteira de Pareto – Modelo2, sistema de 24 barras. .......................................... 127 

Figura 40 Caso de estudo multiobjetivo com GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) 

período 3, sistema 24 barras ........................................................................................................ 129 

Figura 41 Fronteiras de Pareto com e sem GD para o modelo 2, sistema 24 barras. ..... 130 

Figura 42 Numeração das linhas para o cálculo de fluxo de potência. ................................ 147 

Figura 43 Representação de uma linha da rede. .......................................................................... 148 

Figura 44 Representação de uma rede com GD e um laço. ....................................................... 150 

Figura 45 Representação da rede da figura A.3 com pontos de quebra. ............................. 151 

Figura 46 Curvas de custos para a construção das linhas. ....................................................... 157 



 
 
 

 

Figura 47 Sistema de distribuição dividido em seções. ............................................................. 167 

Figura 48 Representação do sistema de distribuição pós-falta.............................................. 168 

Figura 49 Sistema de Codificação....................................................................................................... 168 

Figura 50 Codificação da solução inicial. ......................................................................................... 169 

Figura 51 Representação do sistema para a codificação da Figura 43. ............................... 169 

Figura 52 Codificação dos possíveis vizinhos da Figura 44. .................................................... 170 

Figura 53 Sistema teste, com representação das faltas analisadas. ...................................... 172 

Figura 54 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 3. .................... 173 

Figura 55 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 11. ................. 174 

Figura 56 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 14. ................. 175 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

Tabela 1 Relações de tensão e corrente no regulador de tensão. ............................................. 58 

Tabela 2 Tensões nominais padronizadas entre 1 e 69 KV. ....................................................... 66 

Tabela 3 Barras candidatas a alocação de BC e RT......................................................................... 75 

Tabela 4 Dados técnicos e financeiros dos BCs e RTs. .................................................................. 76 

Tabela 5 Dados técnicos e financeiros dos cabos. .......................................................................... 77 

Tabela 6 Fatores de carregamento, tempo de operação, fator de potência e custo da 

energia. .................................................................................................................................................... 77 

Tabela 7 Potência reativa injetada pelos BCs - solução 1. ........................................................... 79 

Tabela 8 Potência injetada pelo BCs e Taps do regulador de tensão - solução 2. .............. 79 

Tabela 9 Troca de cabos para as soluções 1 e 2. ............................................................................. 80 

Tabela 10 Características de algumas tecnologias de GD. ........................................................... 85 

Tabela 11 Dados dos cabos, sistema 54 barras. ........................................................................... 109 

Tabela 12 Custo de construção e recondutoramento de linhas (103 $/km), sistema de 54 

barras. ................................................................................................................................................... 109 

Tabela 13 Dados das subestações existentes e propostas, sistema de 54 barras. .......... 109 

Tabela 14 Custos de interrupção, sistema de 54 barras. .......................................................... 110 

Tabela 15 Custos das soluções A, B e C presentes na fronteira de Pareto, sistema de 54 

barras. ................................................................................................................................................... 111 

Tabela 16 Investimentos e tensão mínima para cada período da solução B, sistema de 

54 barras. ............................................................................................................................................. 112 

Tabela 17 Dados de cabos, sistema de 24 barras. ....................................................................... 115 



 

 
 

 

Tabela 18 Custos de instalação e recondutoramento de linhas (103 $/km), sistema de 24 

barras. ................................................................................................................................................... 116 

Tabela 19 Dados subestações, sistema 24 barras. ....................................................................... 116 

Tabela 20 Dados de produção do GD, sistema de 24 barras. ................................................... 116 

Tabela 21 Dados operacionais do sistema teste, sistema de 24 barras. ............................. 117 

Tabela 22 Custos de investimento ($103), sistema de 24 barras. .......................................... 117 

Tabela 23 Despacho de potência dos GDs, sistema de 24 barras. ......................................... 120 

Tabela 24 Custos operacionais e perdas, sistema 24 barras. .................................................. 120 

Tabela 25 Demanda máxima (MVA) das subestações, sistema de 24 barras. .................. 120 

Tabela 26 Dados de cabos, sistema de 182 barras. ..................................................................... 122 

Tabela 27 Custos de instalação e recondutoramento de linhas (103 $/km), sistema de 

182 barras. .......................................................................................................................................... 122 

Tabela 28 Dados subestações, sistema de 182 barras. .............................................................. 123 

Tabela 29 Dados de produção do GD, sistema de 182 barras. ................................................ 124 

Tabela 30 Custos de investimento ($103), sistema de 182 barras. ....................................... 125 

Tabela 31 Custos operacionais, sistema 182barras. ................................................................... 125 

Tabela 32 Demanda máxima (MVA) das subestações, sistema de 182 barras. ................ 125 

Tabela 33 Despacho de potência dos GDs, sistema de 182 barras. ....................................... 125 

Tabela 34 Custos ($103) de investimento, operação e CENS em valores presentes, 

sistema de 24 barras. ...................................................................................................................... 128 

Tabela 35 Dados dos reguladores de tensão monofásicos. ...................................................... 154 

Tabela 36 Dados dos cabos. .................................................................................................................. 157 

Tabela 37 Custo de recondutoramento de linhas. ....................................................................... 158 

Tabela 38 Correntes de transição para os cabos com dados apresentados nas Tabelas 36 

e 37. ........................................................................................................................................................ 159 

Tabela 39 Dados sistema 135 barras. ............................................................................................... 161 

Tabela 39 Dados sistema 135 barras – continuação. ................................................................. 162 

Tabela 39 Dados sistema 135 barras – continuação. ................................................................. 163 

Tabela 40 Dados de cabos. .................................................................................................................... 175 

Tabela 41 Carregamento das subestações. ..................................................................................... 176 

Tabela 42 Dados de barra sistema restauração............................................................................ 176 

Tabela 43 Dados de linha – sistema restauração. ........................................................................ 176 

Tabela 44 Dados de linha sistema 54 barras. ................................................................................ 179 



 

 
 

 

Tabela 45 Dados de barra sistema 54 barras. ............................................................................... 180 

Tabela 46 Crescimento de carga anual para cada barra (%) do sistema 54 barras. ...... 182 

Tabela 47 Dados de barra sistema 24 barras. ............................................................................... 183 

Tabela 48 Dados de barra sistema 24 barras - continuação. .................................................. 184 

Tabela 49 Dados de linha sistema 24 barras. ................................................................................ 184 

Tabela 50 - Dados de barra - Sistema 182 barras ........................................................................ 185 

Tabela 51 Dados de linhas - Sistema 182 barras. ........................................................................ 191 

Tabela 52 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. ............................................ 192 

Tabela 53 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. ............................................ 193 

Tabela 54 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. ............................................ 194 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

SUMÁRIO ........................................................................................................................................... 21 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 25 

2. O PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ...... 29 

2.1 Planejamento de Médio Prazo .......................................................................................................... 30 

2.1.1 Banco de Capacitores (BCs) ............................................................................................................. 30 

2.1.2 Reguladores de Tensão (RTs) .......................................................................................................... 33 

2.1.3 Recondutoramento ............................................................................................................................. 33 

2.1.4 Ações de Planejamento de Médio Prazo Consideradas Simultaneamente....................... 34 

2.2 Planejamento de Longo Prazo .......................................................................................................... 36 

3. METAHEURÍSTICAS APLICADAS À OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO ......................... 43 

3.1 Otimização multiobjetivo ................................................................................................................... 43 

3.2 NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) ............................................................ 46 

3.3 Busca Tabu (Tabu Search) multiobjetivo (BT-MO) .................................................................. 48 

4. PSDEE DE MÉDIO PRAZO ........................................................................................................ 53 

4.1 Modelos Matemáticos Propostos .................................................................................................... 54 

4.1.1 Bancos de Capacitores (BCs) ........................................................................................................... 54 

4.1.2 Reguladores de Tensão (RTs) .......................................................................................................... 54 

4.1.3 Recondutoramento de Circuitos ..................................................................................................... 59 

4.1.4 Obtenção do Modelo Matemático .................................................................................................. 59 

4.2 Algoritmo Genético Multiobjetivo (AG-MO) para Solução PSDEE de Médio Prazo ..... 64 

4.2.1 Codificação ............................................................................................................................................ 64 

4.2.2 Redução do Espaço de Busca ........................................................................................................... 65 



 

 
 

 

4.2.2.1 Reguladores de Tensão (RT) ....................................................................................................... 65 

4.2.2.2 Banco de Capacitores (BCs) ......................................................................................................... 69 

4.2.3 Seleção (Crowded Tournament Selection Operator).............................................................. 71 

4.2.4 Recombinação e Mutação ................................................................................................................ 72 

4.2.5 Critério de Convergência .................................................................................................................. 74 

4.3 Testes e Resultados ............................................................................................................................... 74 

4.4 Conclusões ................................................................................................................................................ 81 

5. PSDEE DE LONGO PRAZO ........................................................................................................ 83 

5.1 PSDEE de Longo Prazo e a Geração Distribuída (GD). ............................................................. 84 

5.1.1 Impactos Técnicos da Geração Distribuída (GD). ................................................................. 85 

5.2 Formulação matemática para o PSDEE de Longo Prazo......................................................... 86 

5.3 Algoritmo Busca Tabu Multiobjetivo para o Problema de PSDEE de Longo Prazo ..... 97 

5.3.1 Codificação ............................................................................................................................................ 97 

5.3.2 Geração da Configuração Inicial ................................................................................................... 99 

5.3.3 Estrutura de Vizinhança ................................................................................................................ 100 

5.3.4 Processo de Intensificação – Fluxo de Potência Ótimo (FPO) ........................................... 105 

5.3.5 Lista Tabu (LT) .................................................................................................................................. 107 

5.3.6 Critério de Convergência ................................................................................................................ 107 

5.4 Resultados PSDEE de Longo Prazo .............................................................................................. 107 

5.4.1 Modelo1 ............................................................................................................................................... 108 

5.4.2 Modelo2 ............................................................................................................................................... 115 

5.4.2.1 Resultados mono-objetivo (  ) – sistema 24 barras ......................................................... 115 

5.4.2.2 Resultados mono-objetivo (  ) – sistema 182 barras ...................................................... 122 

5.4.2.3 Resultados multiobjetivo – sistema 24 barras .................................................................... 127 

5.5 Conclusões ............................................................................................................................................. 130 

6. CONCLUSÕES  FINAIS ............................................................................................................. 133 

7. PRODUÇÃO BIBLIOIGRÁFICA ............................................................................................. 137 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 139 

APENDICE A – FLUXO DE POTÊNCIA ..................................................................................... 147 

APENDICE B – DADOS DOS REGULADORES DE TENSÃO ................................................ 153 

APENDICE C – HEURÍSTICA PARA A SELEÇÃO DE CONDUTORES NO PSDEE ........... 155 

APENDICE D – DADOS ALIMENTADOR 135 BARRAS ....................................................... 161 



 

 
 

 

APENDICE E – SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE RESTAURAÇÃO APLICADO AO CÁLCULO 

DO CENS .......................................................................................................................................... 165 

E.1. Sistema de Codificação e Configuração Inicial ....................................................................... 166 

E.2. Estrutura de Vizinhança ................................................................................................................. 169 

E.3. Lista Tabu (LT) e Critério de Aspiração .................................................................................... 171 

E.4.  Critério de Convergência ............................................................................................................... 171 

E.5. Resultados ............................................................................................................................................ 171 

E.5. Dados sistema teste .......................................................................................................................... 175 

APENDICE F – DADOS SISTEMA 54 BARRAS ....................................................................... 179 

APENDICE G – DADOS SISTEMA 24 BARRAS ....................................................................... 183 

APENDICE H – DADOS SISTEMA 182 BARRAS .................................................................... 185 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

A busca por soluções otimizadas para o problema de planejamento de sistemas de 

distribuição de energia elétrica (PSDEE), não é uma tarefa simples, uma vez que, 

matematicamente este problema é combinatorial e altamente complexo contendo variáveis 

reais e binárias. O PSDEE tem por objetivo determinar onde, quando e que tipos de 

componentes devem ser instalados e/ou construídos ao longo do período de planejamento de 

modo a satisfazer as necessidades do serviço de distribuição de energia elétrica, o qual está 

sujeito às especificações técnicas e operacionais referentes à qualidade e continuidade do 

serviço de fornecimento de energia. 

Além de ser matematicamente complexo, o problema de PSDEE também apresenta 

natureza multiobjetivo a qual deve ser tratada corretamente a fim de evitar que elementos de 

tomada de decisão sejam implicitamente incorporados ao modelo, deixando a 

responsabilidade de escolha para o planejador (decision-maker). A utilização de técnicas 

multiobjetivo para a solução deste tipo de problema, não fornece uma única solução, mas sim 

um conjunto de soluções que possibilitam ver claramente a relação de compromisso (trade-

1 
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off) entre os objetivos analisados, a qual pode auxiliar o planejador a escolher a melhor 

solução para problema sob estudo. 

O PSDEE é um problema complexo e de grande importância para as empresas de 

distribuição e devido a tais características tem sido um importante tema de estudos e 

pesquisas nos últimos anos e uma grande variedade de modelos (mono-objetivo, 

multiobjetivo, estático, pseudo-dinâmico, dinâmico) e técnicas de solução (otimização 

clássica, heurísticas, metaheurísticas) que contemplam custos de investimento, operação, 

qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia podem ser encontrados na literatura 

especializada (BARAN; WU, 1989; SUNDHARARAJAN; PAHWA, 1994; SAFIGIANNI; 

SALIS, 2000; MILOSEVIĆ;  BEGOVIĆ, 2004; RAMIREZ-ROSADO;  DOMINGUEZ-

NAVARRO, 2006; COSSI et al. 2011, LOTERO; CONTRERAS, 2011; SAHOO et al., 2011; 

COSSI et al., 2012; PEREIRA JUNIOR et al., 2013 ). 

Um fator muito importante relacionado à tomada de decisões no PSDEE é o tempo de 

estudo considerado, definido na literatura como horizonte de planejamento. Sendo assim, 

considerando o horizonte de planejamento o problema PSDEE pode ser dividido em duas 

categorias: médio prazo e longo prazo. No planejamento de médio prazo propõe-se realizar 

melhorias na rede existente sem realizar a expansão da mesma, e como estas melhorias são 

realizadas para a rápida adequação do fornecimento de energia aos padrões exigidos pelas 

agências reguladoras, normalmente, considera-se um período de estudo entre um e cinco anos. 

Já no planejamento de longo-prazo propõe-se a expansão da rede existente considerando os 

futuros cenários de demanda da rede. As propostas de expansão apresentam altos custos de 

investimentos, sendo necessário um maior período de estudo para verificar a viabilidade 

dessas propostas, desta maneira normalmente considera-se um período entre cinco e 15 anos 

neste tipo de planejamento. 

Diante da grande importância do problema PSDEE para as empresas de distribuição e 

da atualidade desse tema, neste trabalho propõem-se modelos matemáticos para o problema 

de PDSEE de médio e longo prazo e técnicas de soluções baseadas em metaheurísticas para 

resolvê-los. Muitos modelos para o planejamento de médio prazo são propostos na literatura, 

os quais consideram a alocação de banco de capacitores (BARAN; WU, 1989), alocação de 

reguladores de tensão (SAFIGIANNI; SALIS, 2000), recondutoramento das linhas da rede de 

distribuição (FRANCO et al., 2013a), entretanto uma abordagem mais completa para o 

planejamento de médio prazo é apresentada neste trabalho, onde o modelo matemático 

multiobjetivo proposto considera simultaneamente essas três ações de planejamento. As 

funções objetivo consideradas no modelo visam: 1- Minimizar o desvio de tensão das barras 
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da rede em relação à tensão de regulação da mesma (MENDOZA et. al., 2007; MILOSEVIĆ; 

BEGOVIĆ, 2004; SOUZA; ALMEIDA, 2010); e, 2- Minimizar os custos de instalação de 

banco de capacitores (BCs), reguladores de tensão (RTs), recondutoramento das linhas da 

rede e os custos operacionais devido às perdas técnicas no sistema, considerando diferentes 

carregamentos para a rede e seus respectivos custos de perdas praticados no mercado de 

energia elétrica. Para a solução deste modelo é proposto um algoritmo genético multiobjetivo 

(AG-MO) baseado no NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) o qual é 

auxiliado por métodos baseados em lógica fuzzy para realizar a redução do espaço de busca 

especificando as barras candidatas referentes aos subproblemas de alocação de (BCs) e de 

(RTs). 

Na literatura encontram-se muitos trabalhos sobre o PSDEE de longo prazo 

(RAMIREZ-ROSADO; DOMINGUEZ-NAVARRO, 2006; COSSI et al. 2011, LOTERO; 

CONTRERAS, 2011; SAHOO et al., 2011; COSSI et al., 2012; PEREIRA JUNIOR et al., 

2013). O modelo proposto neste trabalho para o planejamento de longo prazo, além de 

considerar as principais ações de planejamento referentes a este problema como a construção 

e expansão de subestações, construção e recondutoramento de linhas, reconfiguração, 

alocação de chaves de manobra também considera também a presença de um novo elemento 

que vem se tornando presente nas atuais redes de distribuição, a geração distribuída. A 

inserção da geração distribuída no modelo de PSDEE é motivada pelos avanços tecnológicos, 

altos custos de investimentos e impactos ambientais associados à construção de grandes 

centrais de produção de energia e esgotamento das fontes primárias, os quais tornaram a 

geração distribuída uma opção viável para as empresas distribuidoras.  

Quando instalada em lugares apropriados a geração distribuída pode oferecer uma série 

de benefícios para o sistema, como redução de perdas, controle de tensão, serviços ancilares, 

maior qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia. Por outro lado ela causa 

oscilações de tensões, aumento das correntes de faltas, inversão no sentido do fluxo entre 

outros problemas (NADERI, et al. 2012). Sendo assim considerar a geração distribuída no 

problema de PSDEE de longo prazo, aumenta ainda mais a sua complexidade devido a grande 

quantidade de fatores que devem ser avaliados para que a geração distribuída seja instalada.  

O modelo de otimização proposto é multiobjetivo e dinâmico. As funções objetivo 

consideradas no modelo são: i) custos de investimento (construção e/ou expansão de linhas e 

subestações, instalação de chaves seccionalizadoras e instalação dos geradores distribuídos 

(GDs)) e comerciais (compra de energia pelas subestações e produção dos GDs, para todos os 
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carregamentos da rede em qualquer período do horizonte de planejamento); e ii) Custos de 

confiabilidade da rede, expressos em termos da energia não suprida (RAMIREZ-ROSADO; 

DOMINGUEZ-NAVARRO, 2006; COSSI et al., 2012; PEREIRA JUNIOR et al., 2013) 

considerando um critério n-1 (para linhas e GDs). Para a solução do modelo proposto para o 

PSDEE de longo prazo, propõe-se um algoritmo busca tabu multiobjetivo (BT-MO). A BT-

MO é auxiliado por um algoritmo de fluxo de potência ótimo (FPO), resolvido através de um 

algoritmo genético (AG), para determinar a despacho ótimo de potência aparente dos GDs, 

selecionar os tipos de cabos das linhas e determinar, se necessária, a expansão de subestações. 

O desenvolvimento dos modelos matemáticos para o problema de PSDEE de médio e 

longo prazo, bem como da técnica de solução empregada na solução de cada um deles estão 

descritos detalhadamente nos próximos capítulos deste documento, que está organizado da 

seguinte forma: 

- No Capítulo 2 apresenta-se uma breve revisão bibliográfica sobre o problema de 

planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica, apresentando os modelos e as 

técnicas de solução utilizadas. Neste capítulo são apresentados os principais trabalhos que 

serviram de subsídio durante o desenvolvimento desta tese. 

- No Capítulo 3 são apresentados os conceitos básicos sobre otimização multiobjetivo e 

também sobre as metaheurísticas NSGA-II e BT multiobjetivo; 

- No Capítulo 4 está o desenvolvimento do modelo matemático multiobjetivo proposto 

para o PSDEE de médio prazo que contempla a alocação BCs, RTs e o recondutoramento de 

linhas em sistemas de distribuição de maneira simultânea. Neste capítulo também é detalhada 

a técnica de solução utilizada e os resultados encontrados para os testes efetuados em um 

sistema de 135 barras. 

- No Capítulo 5 está o desenvolvimento do modelo matemático multiobjetivo dinâmico 

proposto para o PSDEE de longo prazo que contempla a geração distribuída como uma das 

ações de expansão. Detalha-se também a técnica de solução utilizada e os resultados obtidos 

considerando diferentes condições de testes para os sistemas de 24, 54 e 182 barras;  

- Conclusões e sugestões de trabalhos futuros são apresentados no Capítulo 6; 

-A produção bibliográfica decorrente desta tese de doutorado é apresentada no capítulo 

7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA  

 

 

 

O problema de PSDEE é um tema de pesquisa que vem sendo desenvolvido a vários 

anos, por conta de sua complexidade e importância. No decorrer dos últimos anos, modelos 

matemáticos e metodologias para resolver esse problema vêm sendo pesquisados 

considerando a evolução das redes de distribuição, que necessitam fornecer energia com 

qualidade e confiabilidade.  

Na literatura especializada podem ser encontradas propostas de diferentes modelos e 

técnicas de soluções para resolver o problema de PSDEE, que de forma geral, tem como 

objetivo minimizar os custos de operação e investimento. Os modelos podem sofrer variações 

em relação ao tempo de estudo, horizonte de planejamento, sendo tratados como PSDEE de 

médio ou de longo prazo. O planejamento de longo prazo pode ser classificado ainda como 

estático ou multiestágio dependendo da forma como são consideras no modelo matemático o 

número de períodos em que se divide o horizonte de planejamento. Outra variação encontrada 

nos modelos apresentados na literatura está relacionada ao número de objetivos analisados, 

2 
Capítulo 



Capítulo 2 – O Planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica                                                      30 

 
 

 

assim encontram-se na literatura modelos mono e multiobjetivo para a solução do problema 

de PSDEE. 

Dentre as técnicas empregadas na solução dos diversos tipos de modelos de PSDEE 

estão as técnicas heurísticas baseadas no conhecimento dos especialistas, otimização clássica 

com destaque para os algoritmos de Branch-and-Bound e decomposição de Benders, e as 

metaheurísticas destacando-se entre elas os algoritmos genéticos, busca tabu, simulated 

annealing e colônia de formigas. 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os trabalhos analisados e considerados 

relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

2.1 Planejamento de Médio Prazo  

O planejamento de médio prazo normalmente possui um horizonte de planejamento 

entre um a cinco anos, nos quais são propostas ações para a melhoria da qualidade da energia 

fornecida, sem a necessidade de expansão da rede. Dentre estas ações destacam-se a alocação 

de banco de capacitores (BCs), reguladores de tensão (RTs) e o recondutoramento das linhas 

das redes de distribuição. 

2.1.1 Banco de Capacitores (BCs) 

Na literatura encontram-se vários trabalhos propondo modelos matemáticos e técnicas 

solução para o problema de alocação de BCs. Destaca-se o trabalho de Baran e Wu (1989), 

que formula o problema de alocação de BCs como um modelo de programação não-linear 

inteiro misto. Para a solução deste modelo, Baran e Wu (1989) propõem a aproximação da 

função objetivo não diferenciável por uma função linear, e resolvem o problema utilizando 

decomposição de Benders com variáveis contínuas. Na década de 90 surgiram pesquisas 

propondo a solução do modelo de otimização não linear da alocação de BCs através de 

técnicas heurísticas e metaheurísticas, destacando-se entre elas os algoritmos genéticos (AGs), 

tabu search (busca tabu - BT), simulated annealing entre outras. 

Chiang et al. (1990a) e Chiang et al. (1990b) utilizam a técnica de otimização 

simulated annealing para resolver o problema de alocação de BCs que é formulado como um 

problema de otimização combinatorial discreto com uma função objetivo não-diferenciável. 

Os autores apresentam resultados de testes para o sistema de 69 barras. 

Sundhararajan e Pahwa (1994), outro trabalho de grande importância na literatura, 

utilizaram um AG com o objetivo de minimizar as perdas de potência ativa no pico de carga 
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juntamente com as perdas de energia considerando os custos dos BCs. A análise de 

sensibilidade de perdas de potência ativa com a variação da tensão é utilizada para a seleção 

das barras candidatas à alocação de BCs é aplicada com objetivo de reduzir o espaço de 

busca. São apresentados resultados de testes para dois alimentadores sendo estes de 9 e 30 

barras. 

Huang et al. (1996) utilizam um algoritmo busca tabu (BT) para resolver o problema 

de alocação otimizada de BCs. A função objetivo considera a redução de perdas e os custos de 

investimento, considerando o crescimento de carga, capacidade dos alimentadores e os níveis 

máximos e mínimos de tensão nos diferentes níveis de carregamento. Um método a priori 

para a redução das barras candidatas é utilizado, e os autores apresentam uma comparação 

entre os resultados obtidos utilizando BT como técnica de solução do modelo e utilizando a 

técnica simulated annealing. 

Miu et al. (1997) apresentam um algoritmo em dois estágios para alocação, realocação 

e controle de BCs em sistemas reais de distribuição de grande porte e desbalanceados. O 

primeiro estágio do algoritmo proposto consiste de um AG seguido pelo segundo estágio que 

consiste de um método heurístico baseado em sensibilidades desenvolvido para alocação, 

realocação de BCs e controle dos BCs chaveados. O algoritmo desenvolvido é testado em um 

sistema desbalanceado de 292 barras. 

Gallego et al. (2001) propõem uma método híbrido baseado em busca tabu estendida 

com características adaptadas de outras metaheurísticas, tais como algoritmos genéticos e 

simulated annealing e de heurísticas desenvolvidas com base no conhecimento prático dos 

operadores. O problema é formulado como um problema de programação não linear inteiro 

misto. Os autores também apresentam o desenvolvimento de um índice de sensibilidade para 

a redução do espaço de busca. O trabalho apresenta resultados para diversos sistemas 

presentes na literatura. 

Milosević e Begović (2004) e Pereira Junior (2009) apresentam um AG-multiobjetivo 

baseado no NSGA para a solução do problema de alocação de BCs, formulado como um 

problema de programação não linear inteiro misto (PNLIN) multiobjetivo. A formulação do 

modelo matemático é o clássico da literatura, exceto que, considera-se além da função 

objetivo clássica referente à minimização dos custos de investimentos e perdas uma função 

objetivo adicional que representa a minimização da regulação de tensão nas barras do sistema. 

Um conjunto de soluções ótimas é obtido, o qual representa a solução de todos os objetivos, 

concomitantemente, onde são respeitadas restrições técnicas e operacionais. 
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Masoum et al. (2004) apresentam um método baseado em lógica fuzzy para a alocação 

de BCs em redes radiais de distribuição com presença de correntes e de tensões harmônicas. 

A função objetivo é composta de custos de instalação e operação da rede. As barras 

candidatas à alocação de BCs são selecionadas segundo as sensibilidades das restrições e da 

função objetivo com relação à injeção de potência reativa em cada barra do sistema. Os 

autores apresentam resultados de testes para o um alimentador de 18 barras. 

Segura et al. (2008) apresentam um estudo dos impactos causados na alocação ótima 

de BCs em redes de distribuição de energia elétrica radias, considerando a presença de 

geradores distribuídos operando com fator de potência constante e com tensão controlada. Na 

metodologia proposta busca-se minimizar as perdas de potência ativa e o custo com a 

alocação de BCs, mantendo-se as magnitudes das tensões das barras dentro dos limites 

aceitáveis. 

Park et al. (2009) propõem um modelo para alocação de capacitores que considera os 

custos de operação e investimentos e o tempo de vida dos BCs. Um algoritmo genético é 

apresentado para a solução do modelo que utiliza o método apresentado em Sundhararajan e 

Pahwa (1994) para a seleção das barras candidatas à alocação de BCs. São apresentados 

resultados para o sistema teste da literatura de 60 barras. 

Tabatabaei e Vahidi (2011) propõem um algoritmo evolutivo conhecido como 

algoritmo de ‘otimização por colônia de bactérias’ (Bacterial Foraging Optimization - BFO) 

para a solução do problema de alocação de BCs. No modelo matemático proposto 

consideram-se a redução do pico de energia, perdas, melhoria do perfil de tensão e custos de 

investimentos. As barras onde são instalados os BCs são selecionadas utilizando logica fuzzy. 

São apresentados resultados para um alimentador de 34 barras e comparações entre o método 

proposto e métodos similares encontrados na literatura.  

Kavousi-Fard e Niknam (2013) propõem um método estocástico baseado no point 

estimate method (PEM) para considerar os efeitos das incertezas no problema de alocação de 

BCs. No modelo matemático consideram-se três funções objetivos, sendo elas: perdas, desvio 

de tensão e custos totais. O problema de alocação de BCs é tratado como um problema não 

linear discreto multiobjetivo e para a solução do modelo utiliza-se um algoritmo baseado em 

Honey Bee Mating Optimization (HBMO). O modelo e técnica de solução são testados em 

dois sistemas da literatura, um de 9 barras e outro de 34 barras. 
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2.1.2 Reguladores de Tensão (RTs) 

Na literatura são poucos os trabalhos que abordam a alocação de RTs. Safigianni e 

Salis (2000) apresentaram um algoritmo para localização ótima de RTs em alimentadores 

radiais; considerando os custos de investimentos e operação da rede. Os autores dividem o 

problema de alocação de RTs em dois subproblemas: o de seleção ótima que consiste em 

encontrar o número de RTs e sua localização na rede para alcançar o perfil de tensão 

desejado, e o segundo é o chamado controle ótimo, o qual realiza a seleção dos taps em 

função dos cenários de operação da rede. Segundo os autores o algoritmo é rápido e eficiente. 

Mendoza et al. (2005) e Mendoza et al. (2007) determinaram a quantidade de RTs, 

suas localizações e os ajustes dos taps. A principal diferença entre estes dois trabalhos é o 

método de otimização utilizado para solução do modelo. No primeiro, o problema foi tratado 

como multiobjetivo, entretanto este foi resolvido através de um algoritmo genético mono-

objetivo, no qual a função objetivo avaliada durante o processo considerava os dois objetivos 

através do método da soma ponderada. No segundo trabalho, os autores utilizam um 

algoritmo micro-genético multiobjetivo para a solução do modelo multiobjetivo. 

Em Pereira (2009), apresenta-se o desenvolvimento de um método heurístico para o 

dimensionamento e alocação de RTs em redes de distribuição, considerando a melhoria do 

perfil de tensão, a minimização das perdas de potência ativa nos trechos de rede e a 

minimização dos custos de instalação dos equipamentos. Duas etapas compõe o algoritmo 

desenvolvido: a primeira etapa visa a seleção, instalação e o ajuste dos taps dos RTs nas 

barras da rede, proporcionando melhores condições técnicas (menor desvio de tensão e 

redução das perdas de potência ativa); e na segunda etapa, procura-se reduzir o número de 

RTs inicialmente alocados, movendo-os adequadamente quando possível até que a melhor 

condição econômica (mínimos custos de instalação e manutenção) seja obtida. 

Alves (2012) apresenta uma formulação linear inteira mista para resolver o problema 

de alocação de RTs em sistemas de distribuição radiais. Na função objetivo é considerada a 

redução de perdas e os custos de instalação dos equipamentos. Para resolver o modelo o autor 

utiliza um solver comercial CPLEX. São apresentados resultados de testes com a metodologia 

para alguns casos de estudo. 

2.1.3 Recondutoramento  

Outra ação empregada no planejamento de médio prazo é o recondutoramento das 

linhas da rede de distribuição. Wang et al. (2000) modelam o problema de recondutoramento 
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como um problema de programação inteira, e propõem um método heurístico de fácil 

implementação para a solução do modelo, não necessitando de técnicas de otimização 

sofisticadas. Os autores apresentam resultados de testes para um alimentador de 33 barras. 

Mandal e Pahwa (2002) propõem um método que considera dados técnicos e 

financeiros para efetuar a seleção de um conjunto de cabos para serem utilizados nas redes de 

distribuição. O método é baseado na minimização da área da seção transversal com relação 

aos custos dos condutores e na linearização dos custos das perdas. Os autores apresentam 

resultados e comparações utilizando diferentes critérios. 

Falaghi et al. (2005) apresentam um algoritmo heurístico e Mendoza et al. (2006), 

apresentam uma estratégia evolutiva para a seleção ótima de condutores em redes de 

distribuição. Os autores consideram como função objetivo os custos de construção das linhas, 

sujeito a um conjunto de restrições técnicas e operacionais, como a capacidade dos 

condutores, o perfil de tensão e radialidade. Os trabalhos apresentam resultados para 

aplicação dos métodos desenvolvidos. 

Franco et al. (2010) apresentam um método heurístico eficiente para resolver o 

problema generalizado da seleção ótima de condutores e o recondutoramento em sistemas de 

distribuição, que fornece rapidamente uma configuração de boa qualidade e que atende as 

restrições de capacidade máxima de corrente das linhas e os limites de tensão. São 

considerados critérios técnicos e econômicos na solução do problema. O método proposto é 

testado em um sistema com 20 linhas. 

Franco et al. (2013a) apresentam um modelo de programação linear inteiro misto para 

resolver o problema de seleção ótima de condutores em redes de distribuição radiais. O 

modelo proposto é resolvido através de solvers comerciais. Os autores utilizam o modelo 

proposto e uma heurística para encontrar a frente de Pareto do problema de seleção de 

condutores e recondutoramento considerando como funções objetivo as perdas e os custos de 

instalação. São apresentados resultados para alguns casos de estudo. 

2.1.4 Ações de Planejamento de Médio Prazo Consideradas 

Simultaneamente  

Os trabalhos apresentados e discutidos nas subseções anteriores tratam as ações de 

planejamento de médio prazo, sejam elas a alocação de BCs, RTs ou o recondutoramento, de 

maneira isolada, entretanto, são encontrados na literatura trabalhos que propõem modelos 

matemáticos e técnicas de solução para problemas que tratam duas ou mais ações 
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simultaneamente. Grainger e Civanlar publicaram em 1985, um estudo dividido em três 

artigos que se destacaram por tratar o controle integrado da magnitude de tensão e o suporte 

de reativos (Volt/VAr). Os autores tratam o problema de localização e ajustes do RTs, bem 

como de alocação, dimensionamento e tempo de chaveamento dos BCs como dois problemas 

desacoplados. Em Civanlar e Grainger (1985a), nos dois problemas são tratadas a redução das 

perdas de potência em horário de pico e a redução das perdas totais de energia. Os autores 

utilizam o modelo π para o regulador de tensão. Civanlar e Grainger (1985b) mostraram os 

resultados obtidos para um alimentador radial de 30 barras e 6 alimentadores, com tensão de 

23 kV para os dois problemas desacoplados. Em Civanlar e Grainger (1985c) os autores 

apresentam resultados para o problema Volt/VAr utilizando as técnicas desenvolvidas em 

Civanlar e Grainger (1985a) e Civanlar e Grainger (1985b). 

Szuvovivski (2008) propõe para a solução do problema de alocação de BCs e RTs a 

utilização de um algoritmo genético, juntamente com fluxo de potência ótimo (FPO) com 

base no Método Primal-Dual de Pontos Interiores. A estratégia proposta é a utilização do AG 

para a alocação dos BCs, estabelecendo o tipo de banco (fixo ou chaveado) e a potência (em 

kVAr), a alocação dos RTs e o ajuste da tensão de saída dos mesmos. Já o FPO se 

responsabiliza pela solução do fluxo de potência e ajuste dos taps dos RTs que asseguram os 

níveis de tensão nas saídas dos RTs que são especificados pelo AG para os diversos 

carregamentos da rede. A formulação matemática para a metodologia é baseada em critérios 

de minimização dos custos de perda de potência ativa, das penalizações por violação dos 

limites de tensão e dos custos dos equipamentos alocados.  

Almeida (2009) e Souza e Almeida (2010) propõe um algoritmo genético 

multiobjetivo (SPEA2 - Strength Pareto Evolutionary Algorithm) juntamente com lógica 

fuzzy para resolver o problema Volt/VAr. O conhecimento especialista é aplicado através da 

lógica fuzzy para obter a redução do espaço de busca do problema, realizando a redução do 

conjunto de barras candidatas à alocação de RTs e BCs. Os objetivos utilizados pelos autores 

é a minimização do desvio de tensão nas barras e do custo total das perdas.  

Vahid et al. (2009) propõe um algoritmo genético para alocação de BCs e 

recondutoramento simultaneamente. A função objetivo proposta consiste na minimização dos 

custos referente às perdas e custos de instalação dos bancos de capacitores e dos condutores. 

Franco et al. (2013b) apresentam um modelo de programação linear inteiro misto para 

resolver o problema de alocação de RTs e BCs simultaneamente. O modelo proposto é 

resolvido através de solvers comerciais. A função objetivo considerada no modelo é a 

minimização dos custos de instalação dos equipamentos e das perdas de energia. Os autores 
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utilizam o modelo proposto e uma heurística para encontrar a frente de Pareto do problema 

considerando como uma segunda função objetivo o desvio de tensão da rede. São 

apresentados resultados para alguns casos de estudo. 

Pereira Junior et al. (2013a) formularam o problema de alocação de BCs, RTs e 

recondutoramento de linhas como um único problema multiobjetivo. Para a solução do 

modelo proposto os autores apresentam um algoritmo genético multiobjetivo. Devido ao 

grande espaço de busca os autores utilizam metodologias baseadas em lógica fuzzy para 

reduzir o espaço de busca referente a alocação de BCs e RTs. O modelo e a proposta de 

solução apresentado pelos autores são aplicados a um alimentador de 135 barras. 

2.2 Planejamento de Longo Prazo 

No planejamento de longo prazo novos componentes serão inseridos no sistema, como 

novas subestações e novos circuitos, e devido aos altos valores de investimento um maior 

período de estudo deve ser considerado, a fim de verificar a viabilidade das ações propostas. 

Sendo assim neste tipo de planejamento, considera-se geralmente um período de 5 a 15anos. 

Para o planejamento de longo prazo podem ser considerados dois modelos: estático e 

multiestágio. No modelo estático considera-se que o planejamento ótimo é realizado em uma 

única etapa, utilizando a previsão de demanda no final do período de planejamento. A 

configuração do sistema de distribuição obtida com este modelo é válida dentro do período 

em que se conhecem os parâmetros que influenciam as variáveis do problema de otimização.  

O modelo multiestágio é o que mais se aproxima da realidade. O seu horizonte de 

planejamento é dividido em vários estágios, e os investimentos em construções, substituição e 

ampliação de circuitos, subestações e reconfiguração da rede são realizados nos diferentes 

estágios de planejamento segundo as suas previsões de demanda. Uma maneira de se resolver 

este modelo é através do planejamento dinâmico, onde a análise de quando devem ser 

construídos os componentes do sistema é efetuada considerando simultaneamente os 

requisitos quantitativos de cada estágio que compõe o horizonte de planejamento (COSSI, 

2008). Uma aproximação para o planejamento dinâmico é resolver para cada estágio um 

planejamento estático, iniciando-se a solução do modelo no estágio inicial, e para os estágios 

seguintes o modelo é inicializado considerando a proposta de solução obtida no estágio 

anterior. Esta técnica constitui um planejamento consecutivo, sendo referenciado na literatura 

como pseudodinâmico (BERNAL AGUSTIN, 1998).  

Os primeiros trabalhos sobre PSDEE de longo prazo foram publicados na década de 

70, e em Kathor e Leung (1997) e Bernal-Agustín (1998) são apresentadas revisões 
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bibliográficas detalhadas sobre os primeiros trabalhos desenvolvidos sobre este tema. A 

seguir são apresentados resumidamente alguns trabalhos de relevância sobre esse tema. 

Proença (1993) e Miranda et al. (1994) propõem a utilização de algoritmos genéticos 

para a solução do problema de PSDEE. Quatro objetivos distintos são considerados no 

modelo: custos de investimentos; custo das perdas do sistema proposto; confiabilidade através 

da avaliação do valor esperado da potência não fornecida; e qualidade do perfil de tensão, os 

quais são considerados em uma única função objetivo através do método da soma ponderada. 

No modelo proposto são considerados a construção de subestações e novas linhas; 

repotencialização das subestações e linhas existentes. Os autores propõem um modelo 

multiestágio pseudodinâmico. O modelo e o algoritmo apresentados são testados em um 

sistema de 54 barras, que também é utilizado por diversos autores. 

Ramirez-Rosado e Bernal-Agustín (1998) utilizam algoritmo genético para a solução 

do problema de PSDEE. Os autores modelam o problema de planejamento como um 

problema não linear inteiro misto, onde a função objetivo é modelada de forma não linear e 

minimiza os custos de investimento e operação. O modelo apresentado é capaz de considerar 

o planejamento estático ou o dinâmico. As restrições são as tipicamente utilizadas no 

problema, tais como, leis de Kirchhoff, limites permissíveis de fluxo nos alimentadores, 

limites de fornecimento de potência das subestações, quedas de tensão nos alimentadores. 

Bernal-Agustín (1998) utiliza algoritmos genético mono e multiobjetivo para a solução 

do problema de PSDEE. O autor considera como funções objetivo os custos de investimentos 

na expansão e operação da rede, e os custos referentes à confiabilidade da rede através da 

avaliação da energia não suprida (ENS). O problema é codificado em base decimal, o que 

permite incluir facilmente a bitola dos condutores e as capacidades das subestações, 

contornando as dificuldades que a codificação binária apresenta sobre este aspecto. Propõe-se 

também um algoritmo para calcular o valor da ENS para redes malhadas. 

Miguez et al. (2002) apresentam um modelo estático para a configuração ótima do 

sistema de média tensão. O objetivo é minimizar os custos de investimentos, as perdas de 

energia e de qualidade do fornecimento de energia, sujeitos às restrições técnicas (estrutura 

radial, quedas de tensão, e capacidade dos equipamentos). Para solução do modelo é proposto 

um algoritmo heurístico especializado baseado na técnica branch-exchange.  

Em Ramirez-Rosado e Bernal-Agustín (2001), Ramirez-Rosado e Domínguez-

Navarro, (2004) e Mendoza et al. (2006b) é proposto um modelo multiobjetivo para o 

planejamento de redes de distribuição de média tensão. As funções objetivo consideradas no 

modelo são: (1) Custos de investimentos na expansão e operação da rede; e, (2) Os custos de 
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confiabilidade da rede através da avaliação da energia não suprida (ENS). Em Ramirez-

Rosado e Bernal-Agustín, (2001) é proposto um algoritmo multiobjetivo baseado na 

metaheurística busca tabu e lógica fuzzy que encontra as soluções não dominadas 

correspondentes à otimização simultânea dos custos de investimentos e nível de 

confiabilidade. Esta mesma técnica é empregada por Ramirez-Rosado e Domínguez-Navarro, 

(2004). Em Mendoza et al. (2006b) as técnicas de solução propostas para solução do modelo 

multiobjetivo do planejamento de sistemas de distribuição são: nondominated sorting genetic 

algorithm (NSGA) e o strength Pareto evolutionary algorithm (SPEA). 

Em Gómez et al. (2004) o problema de PSDEE é modelado como um problema não 

linear inteiro misto e para a sua solução os autores utilizam a metaheurística colônia de 

formigas (ant colony system algorithm). O modelo proposto é o de planejamento estático que 

considera a construção de circuitos e subestações e os custos operacionais, sujeito a um 

conjunto de restrições técnicas e operacionais.  

Ramirez-Rosado e Domínguez-Navarro (2006) propõem um modelo multiobjetivo 

com três funções objetivo. Duas delas são as utilizadas em Ramirez-Rosado e Bernal-Agustín 

(2001), Ramirez-Rosado e Domínguez-Navarro (2004) e Mendoza et al. (2006b) e uma 

terceira função que considera a robustez da rede planejada. Para a solução deste modelo os 

autores utilizam um algoritmo baseado na metaheurística BT e lógica fuzzy.  

Tao e Haubrich (2006) modelam o problema de PSDEE com geração distribuída como 

um problema de programação não linear inteiro misto. Os autores consideram no modelo o 

comportamento estocástico dos geradores distribuídos. Propõe para a solução do modelo um 

algoritmo heurístico de dois estágios: um estágio é baseado em busca sobre vizinhança e outro 

baseado em busca local guiada. A função objetivo do problema consiste em minimizar os 

custos de investimento e operação. Os autores ressaltam que este método pode ser utilizado 

para analisar os efeitos causados pela geração distribuída sobre vários cenários. 

Mantway e Al-Muhaini (2008) modelam o problema de planejamento da expansão do 

sistema de distribuição como um problema de programação multiobjetivo incluindo a 

presença da geração distribuída. As funções objetivo utilizadas neste modelo são: 

minimização dos custos relativos à expansão (recondutoramento ou novos circuitos, 

repotencialização ou construção de novas subestações, custos da geração distribuída) e 

operação da rede; e minimizar o desvio de tensão da rede. Para a solução do modelo os 

autores propõem um algoritmo baseado em binary particle swarm optimization. 

Em Haffner et al. (2008 a) e Haffner et al. (2008b) é apresentado um modelo para o 

problema de planejamento dinâmico de sistemas de distribuição de energia, incluindo geração 
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distribuída. Apresentam como função objetivo a minimização dos custos referentes à 

instalação (circuitos e subestações), operação e manutenção da rede e da geração distribuída. 

O trabalho apresenta uma extensão de uma formulação linear disjuntiva para representar a 

inclusão, exclusão e substituição de circuitos. Os autores afirmam que o modelo linear inteiro 

misto resultante permite encontrar uma solução ótima utilizando um algoritmo Branch & 

Bound. 

Em Cossi (2008) apresentam-se modelos matemáticos, técnicas de solução e 

resultados para o planejamento de redes de distribuição de energia elétrica de média tensão e 

planejamento e projeto de circuitos secundários de baixa tensão. O modelo de planejamento 

de redes de média tensão é abordado como um problema de programação não linear inteiro 

misto (PNLIM) multiobjetivo. Os objetivos referem-se aos custos de investimentos e aos 

custos de confiabilidade da rede sujeitos às restrições referentes à radialidade dos sistemas 

planejados, suprimento da demanda nas barras de consumo em cada estágio do horizonte de 

planejamento, limites máximos de queda de tensão permitidos nos alimentadores, restrições 

físicas e operacionais dos condutores e restrições de natureza financeira. Para solução do 

modelo proposto utiliza-se um algoritmo busca tabu reativo. 

Em Oliveira (2010) o problema de planejamento utilizado é o estático, sendo este 

modelado como um problema de programação não linear inteiro misto. Neste trabalho são 

considerados, de maneira simultânea, os objetivos do planejamento de longo prazo e as ações 

de médio prazo como alocação de BCs e RTs. Para resolver este problema duas técnicas de 

solução foram implementadas: um algoritmo heurístico construtivo especializado e um 

algoritmo branch & bound não linear. O modelo proposto tem como objetivo minimizar os 

custos de operação, construção de circuitos e subestações, BCs e RTs, sujeito às restrições de 

balanço de potência, magnitude de tensão, máxima capacidade dos circuitos e das 

subestações, controle de taps e de radialidade. Uma fase de melhoria local, com o objetivo de 

melhorar a solução inicial do algoritmo heurístico construtivo, e uma técnica de ramificação, 

para evitar casos de infactibilidade na operação do sistema de distribuição foram 

implementadas. 

Lotero e Contreras (2011) apresentam um modelo multiestágio para o PSDEE. A 

função objetivo consiste na minimização dos custos de investimentos, operação e 

manutenção. Esta função objetivo não linear é linearizada por partes resultando em um 

modelo linear inteiro misto, o qual é resolvido através de solvers comerciais 

(GAMS/CPLEX). O modelo proposto permite encontrar múltiplas soluções para as quais 

posteriormente são calculados índices de confiabilidade para cada solução encontrada. 
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Sahoo et al. (2012) propõem um modelo multiobjetivo e estático para o PSDEE, 

considerando como objetivos a minimização dos custos de investimento e operação e a 

maximização da confiabilidade da rede. No modelo são consideradas a construção e 

repotencialização de subestações, construção e recondutoramento de circuitos, custos de 

chaves seccionalizadoras e ramais de interconexão. O planejamento é efetuado em duas 

etapas: na primeira etapa é otimizada a topologia do alimentador e as chaves 

seccionalizadoras e na segunda etapa são otimizados os ramais de interconexão para as 

soluções encontradas na etapa inicial. Os autores utilizam particle swarm optimization na 

solução do modelo. 

Samui et al. (2012) apresentam um modelo estático cuja função objetivo considerada 

consiste dos custos de investimento e operação do sistema. Os autores utilizam um algoritmo 

de busca direta para resolver o modelo proposto. Os autores também consideram a 

confiabilidade da rede planejada durante o processo de solução, a fim de encontrar a relação 

entre a confiabilidade e os custos de investimento da rede planejada. São apresentados 

resultados para alguns casos de estudos. 

Naderi et al. (2012) propõe um modelo dinâmico para o problema de PSDEE, o qual é 

resolvido aplicando-se algoritmo genético. O modelo proposto considera a presença de GDs. 

Como ferramenta auxiliar do algoritmo genético os autores utilizam um fluxo de potência 

ótimo para minimizar os custos de investimentos, operação, manutenção e perdas. Os autores 

apresentam resultados para um sistema de 9 barras. 

Cossi et al. (2012), apresentam um modelo estático multiobjetivo para o problema de 

PSDEE. O problema é formulado como um problema não linear inteiro misto, e considera 

como funções objetivo os custos de instalação e operação da rede planejada e os custos de 

confiabilidade através dos custos de energia não suprida. Além das ações de expansão típicas 

como construção e expansão de subestações, construção e recondutoramento de linhas, 

considera também a alocação de chaves seccionalizadoras. O modelo é resolvido através de 

um algoritmo busca tabu multiobjetivo, o qual utiliza como ferramenta auxiliar um algoritmo 

genético para alocar as chaves seccionalizadoras na topologia do sistema proposta pela busca 

tabu. Os autores apresentam resultados para um sistema de 180 barras. 

Pereira Junior et al. (2013b) apresentam um modelo multiestágio e dinâmico para o 

problema de PSDEE. O modelo apresentado é não linear inteiro misto, e as funções objetivo 

consideradas são os custos de investimento e operação e os custos de confiabilidade da rede, 

calculado através dos custos de energia não suprida. As ações de expansão consideradas no 

modelo são as típicas do PSDEE. Para a solução do modelo propostos os autores utilizam um 
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algoritmo busca tabu multiobjetivo, o qual foi aplicado a um sistema de 54 barras da 

literatura.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METAHEURÍSTICAS APLICADAS À OTIMIZAÇÃO 

MULTIOBJETIVO 

 

 

 

3.1 Otimização Multiobjetivo 

Otimização matemática é uma área da pesquisa operacional que envolve o 

desenvolvimento de modelos e técnicas de solução para a tomada de decisões em problemas 

da vida real de diversas áreas de conhecimento, como o planejamento da operação e expansão 

de sistemas elétricos. Entretanto em muitos destes problemas surge a necessidade de otimizar 

vários objetivos, em geral, conflitantes entre si.  

Uma forma de resolver problemas multiobjetivo é a transformação do modelo 

multiobjetivo em um modelo mono-objetivo através do método da soma ponderada (Weighted 

Sum Method). Neste método, cada função objetivo é multiplicada por um coeficiente que 

representa a importância de cada objetivo na solução global do problema para compor uma 

única função objetivo, a qual é resolvida através de técnicas tradicionais de otimização. Outro 

método muito empregado para que problemas multiobjetivo sejam resolvidos por técnicas 

tradicionais mono-objetivo é o método das ε-restrições (ε-Constraint Method), o qual escolhe 

3 
Capítulo 
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uma única função objetivo para ser otimizada, enquanto as demais são adicionadas ao 

conjunto de restrições do problema como desigualdades limitadas por um fator ε. Os valores 

atribuídos aos coeficientes do método da soma ponderada ou o valor de ε no método das ε-

restrições podem ser variados encontrando assim a fronteira de Pareto, ou podem ser fixados 

em valores específicos segundo critérios de decisão adotados. A aplicação destes métodos 

limita o modelo multiobjetivo em encontrar o conjunto de soluções que permite observar 

claramente as relações de compromisso (trade-off) entre os objetivos analisados, uma vez que 

os elementos de tomada de decisão são incorporados ao modelo a priori. 

Na década de 90 o grande sucesso dos métodos heurísticos, em especial das 

metaheurísticas na solução de problemas de otimização, fomentou o interesse de 

pesquisadores em aplicar estas técnicas na solução de problemas de otimização multiobjetivo 

(Ehrgott; Gandibleux, 2000). Estas técnicas passaram a ser incrementadas com uma série de 

definições que possibilitam a otimização simultânea dos objetivos. Dentre estas definições 

destacam-se: 

Definição 1: Dominância 

Seja um problema multiobjetivo com k funções objetivo para serem minimizadas 

simultaneamente. Uma solução x1 domina uma solução x2, se x1 é melhor que x2 em 

pelo menos um objetivo fi, e não é pior que x2 para qualquer outro objetivo fj, 

Kj ,,2,1  : 

1
x  domina 2

x  se )()(
21

xfxf
ii

 e )()(
21

xfxf jj   

Se uma solução 1
x  não domina 2

x  e nem 2
x domina 1

x  estas soluções são ditas 

indiferentes ou que possuem o mesmo grau de dominância. 

É importante observar que apesar da dominância ser definida no espaço das variáveis 

de decisão a comparação entre as duas soluções ( 1
x  e 2

x ) é realizada no espaço das funções 

objetivo, ou seja, o critério de dominância é verificado utilizando-se os resultados da 

avaliação de cada um dos objetivos.  

Definição 2: Solução não-dominada ou Pareto-ótima 

Uma solução x1 P, que domina qualquer outra solução x2 P (P  S, sendo S o 

espaço de busca do problema), é chamada de solução não dominada, eficientes ou 

Pareto-ótima, em P.  
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Definição 3: Conjunto ótimo de Pareto 

O conjunto de todas as soluções não dominadas, eficientes ou Pareto-ótimas é 

denominado conjunto eficiente ou conjunto ótimo de Pareto.  

Definição 4: Fronteira ótima de Pareto 

A imagem do conjunto Pareto-ótimo no espaço dos objetivos é denominado 

fronteira ótima de Pareto. 

A Figura 18 ilustra as definições apresentadas. 

Figura 1 Ilustração das definições 1 a 4. 

fo1
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de pareto

(b)(a)  

Fonte: Arroyo (2002), adaptado. 

Na otimização multiobjetivo um papel fundamental é ocupado pelo agente humano, 

denominado na literatura como decisor (decision maker), uma vez que este é responsável por 

escolher a solução do problema (decision making) baseado em sua experiência e no conjunto 

de soluções, denominada fronteira de Pareto, que expressam as relações de compromisso 

(trade-off) entre os objetivos analisados. Quanto à escolha da solução, ou seja, a tomada de 

decisão, os métodos de otimização multiobjetivo são classificados em três categorias: os 

métodos a priori que são caracterizados por tomadas de decisão antes da solução do 

problema; os métodos a posteriori nos quais a tomada de decisão é realizada após a solução 

do problema e os métodos interativos onde são realizadas intervenções durante o processo de 

solução a fim de guiar a busca para regiões de interesse. 

Na literatura encontra-se o desenvolvimento de técnicas metaheurísticas aplicadas na 

solução de problemas multiobjetivo. Dentre as metaheurísticas aplicadas à otimização 

multiobjetivo destacam-se os algoritmos evolutivos (AEs), pela sua grande eficiência e 

facilidade de utilização em diversos problemas. Os AEs foram os primeiros algoritmos 
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utilizados na solução de problemas multiobjetivo, com o método VEGA (Vector Evaluated 

Genetic Algorithm). Posteriormente, diversas propostas, destacando-se entre elas o SPEA 

(Strength Pareto Evolutionary Algorithm), NPGA (Niched-Pareto Genetic Algorithm), PAES 

(Pareto Archived Evolution Strategy), NSGA, (Non-dominated sorting Genetic Algorithm) e 

MOGA (Multiple Objective Genetic Algorithm) foram consideradas a primeira geração de 

algoritmos genéticos multiobjetivo. Uma segunda geração de algoritmos genéticos é 

encontrada na literatura com destaque para o SPEA2, NPGA2 e NSGA-II. Além dos 

algoritmos genéticos, outras metaheuristicas têm sido aplicadas à otimização multiobjetivo, 

como a busca tabu, o PSO (Particle Swarm Optimization) e Simmulated Annealing 

(BAYKASOGLU et al., 1999; DEB, 2001; ARROYO, 2004; REYES-SIERRA; COELLO, 

2006; COELLO; LAMONT; VELDHUIZEN, 2007; SAHOO et al., 2011). 

Neste trabalho são utilizadas para solução do problema PSDEE duas metaheurísticas 

multiobjetivo. Para o PSDEE de médio prazo utiliza-se para a solução do modelo matemático 

o NSGA-II, pois este tem se mostrado muito eficiente na solução de complexos modelos de 

otimização multiobjetivo. Para o PSDEE de longo prazo devido a características do problema, 

a utilização do NSGA-II não seria muito eficiente devido à restrição de radialidade e 

conectividade das barras, pois exigiria o desenvolvimento de um sistema de codificação 

especializado para evitar que soluções infactíveis sejam geradas pelos operadores 

recombinação e mutação, as quais podem demandar elevado esforço computacional. Desta 

forma, buscando-se eficiência computacional na solução do problema utiliza-se um algoritmo 

busca tabu multiobjetivo (BT-MO), pois aplicando-se uma estrutura de vizinhança adequada, 

evita-se gerar vizinhos que não apresentem topologia radial e possuam barras desconectadas 

do sistema. 

Nas subseções a seguir apresentam-se detalhes de cada uma das metaheurísticas 

multiobjetivo utilizadas neste trabalho. 

3.2 NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) 

Os algoritmos genéticos (AGs) são robustos e flexíveis não necessitando da 

formulação formal do modelo matemático de otimização, e em função destas características 

eles têm sido amplamente utilizados na otimização de problemas multiobjetivo das mais 

diversas áreas do conhecimento. A diferença principal entre um AG multiobjetivo e um AG 

mono-objetivo está na forma como é atribuído o nível de aptidão (fitness) às soluções. Devido 

à indiferença existente entre as soluções dominantes de um problema multiobjetivo, é 
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necessário definir algumas estratégias para calcular o fitness das soluções e para selecionar as 

soluções com maior probabilidade de reprodução.  

O NSGA-II é baseado em um ordenamento elitista por não-dominância. Da mesma 

maneira que os AGs convencionais, o NSGA-II trabalha com uma população pai (P), a partir 

da qual, gera-se uma população filha (Q). Na primeira geração, gera-se uma população    de 

dimensão K, a qual é classificada e ordenada pelo grau de dominância das soluções, 

encontrando assim as fronteiras não dominadas   ,   ,   ,...,   . Em seguida, aplicando os 

operadores de seleção, recombinação e mutação obtém-se a população filha    também de 

dimensão K. Ao final deste processo as populações pai e filha são unidas em uma única 

população    de dimensão 2K. A partir de então, o algoritmo genético multiobjetivo passa a 

trabalhar com esta população    (DEB, 2001). 

Para encontrar a população paterna da próxima geração     , realiza-se o ordenamento 

de    por não dominância, obtendo as fronteiras não dominadas para   . Dado que apenas K 

soluções podem ser fazer parte da população     , K soluções de    serão descartadas. Sendo 

assim, a população      é composta pelos indivíduos que pertencem às fronteiras 

  ,   ,   ,...,    até que |    |  |  |   . Cada conjunto    deve ser inserido na sua 

totalidade em     . Ao inserir um    tal que |  |    |    |, apenas as   |    | soluções 

mais dispersas de   devem ser inseridas na população      (DEB, 2001). Na Figura 2 ilustra-

se uma iteração para o algoritmo NSGA-II. 

Figura 2 Iteração do NSGA-II. 
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F2
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F4

Fi

Ordenamento por 
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Indivíduos rejeitados

 

Fonte: Deb (2001), adaptado. 

O algoritmo NSGA-II introduz um conceito chamado de distância de multidão 

(crowding distance) com o objetivo de selecionar as soluções mais dispersas na fronteira    
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para fazer parte de     . A distância de multidão (  
 

  
) de uma solução i representa uma 

estimativa do perímetro formado pelo cubóide cujos vértices são os pontos vizinhos mais 

próximos. Quanto maior o cubóide de i, mais afastada está a solução i dos seus vizinhos 

(DEB, 2001). As soluções extremas em cada fronteira terão um valor infinito para sua 

distância de multidão, uma vez que estas são as mais dispersas na fronteira. A equação 1 

fornece o valor da distância de multidão de uma solução i. 

  
 

   ∑
  
  
   

   
  
   

  
  
   

   
  
   

    

 (1) 

onde: 

  
 

  
  : Distância de multidão para o indivíduo i da fronteira j; 

  
  
   

  : Valor da função objetivo m para o vizinho i-1 da fronteira j; 

  
  
   

  : Valor da função objetivo m para o vizinho i+1 da fronteira j; 

  
  
   

  : Valor máximo da função objetivo m da fronteira j; 

  
  
   

  : Valor mínimo da função objetivo m da fronteira j; 

    : Conjunto de funções objetivo do problema. 

Encontrada a população     , através dos operadores genéticos encontra-se a nova 

população     , que dá origem à população      juntamente com a população     . Este 

processo é repetido até que a convergência do algoritmo seja alcançada.  

3.3 Busca Tabu (Tabu Search) multiobjetivo (BT-MO) 

A BT é uma metaheurística baseada na busca em vizinhança, proposta por Glover 

(1989, 1990) para resolver problemas complexos de otimização combinatória. A BT é um 

processo iterativo que procura explorar o espaço de soluções do problema, movendo-se 

sucessivamente de uma solução x para outra solução x', dentre sua vizinhança N(x). 

A característica principal da metaheurística BT é que, no processo de busca, ela 

incorpora uma memória adaptativa e estratégias de busca baseadas em memória. A memória 

adaptativa pode ser de curto prazo ou de longo prazo. A ideia de utilizar memória de curto 

prazo é restringir a busca através da proibição de certos movimentos, permitindo superar 

ótimos locais, prevenir ciclagem e direcionar a busca para regiões não exploradas do espaço 
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de busca do problema. A proibição ocorre através do armazenamento dos atributos dos 

movimentos já realizados em uma lista denominada tabu que é consultada toda vez que se 

realiza um novo movimento. Caso os atributos deste movimento estejam presentes na lista 

tabu (LT), este movimento é proibido de ser executado e, portanto, é considerado um 

movimento tabu. Para fornecer maior flexibilidade ao processo, uma solução que possui 

atributo(s) proibido(s) pode ter a proibição ignorada se essa configuração satisfaz o critério de 

aspiração. Na verdade este mecanismo procura contornar a “rigidez” da LT liberando um 

movimento considerado suficientemente importante naquele momento da busca, evitando que 

soluções de ótima qualidade não sejam visitadas por compartilharem atributos de soluções 

visitadas recentemente. 

Em algumas aplicações, o uso de memória de curto prazo é suficiente para produzir 

soluções de boa qualidade. Porém, existem casos onde a BT se torna mais eficiente ao se 

incluir memória de longo prazo e as estratégias associadas a esta. As principais estratégias da 

memória de longo prazo são diversificação e intensificação. A diversificação conduz a busca 

para novas regiões, e, em geral, é baseada em medidas de frequência de atributos das soluções 

obtidas durante o processo de busca. Os movimentos que geram soluções com atributos muito 

frequentes podem ser penalizados, enquanto movimentos que geram soluções com atributos 

pouco frequentes podem ser incentivados tentando explorar soluções com novas 

características. A ideia principal da estratégia de intensificação é retornar a busca para regiões 

consideradas promissoras. Para isto também é usada uma medida de frequência de atributos 

das melhores soluções encontradas durante a busca, denominadas soluções de elite. 

A metaheurística BT tem sido aplicada com sucesso a uma variedade de problemas 

mono-objetivo. No entanto, a aplicação desta metaheurística para problemas de otimização 

multiobjetivo não é tão ampla assim, mas tem se tornado recentemente uma grande fonte de 

pesquisas (RAMIREZ-ROSADO; DOMINGUEZ-NAVARRO, 2004, COSSI, 2008, 

PEREIRA JUNIOR, 2009, COSSI et al., 2012, PEREIRA JUNIOR et al., 2014). 

Baykasoglu et al. (1999) propõem um algoritmo BT para encontrar o conjunto de 

Pareto para problemas de otimização multiobjetivo. Para tornar a BT apta a trabalhar com 

mais de um objetivo, os estágios de seleção e atualização são redefinidos. Na BT 

multiobjetivo duas listas são definidas em adição à LT. A primeira, a lista Pareto (LP) que 

armazena as soluções não dominadas encontradas pelo algoritmo durante o processo de busca, 

e a segunda é a lista Candidata (LC) que armazena todas as outras soluções não dominadas 

que não foram armazenadas na LP e também não foram exploradas até a iteração atual. Estas 

soluções podem ser selecionadas para ser a nova solução semente, ou seja, suas vizinhanças 
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serão exploradas se mantiverem seus status de soluções não dominadas no decorrer do 

processo iterativo do algoritmo BT-MO. 

Assim, conhecendo-se as funções das listas LP e LC no procedimento da BT-MO, o 

algoritmo BT-MO pode ser executado através dos seguintes passos: 

(i) Gera-se uma configuração inicial, que é chamada de solução semente (x); 

inicializam-se as listas LT=Ø, LP=Ø e LC=Ø; e adiciona-se x a LP, assim LP=LP

 x e vá ao passo ii; 

(ii) A partir desta solução semente x, gera-se a vizinhança ( )N x , que é classificada 

segundo os conceitos de dominância, em soluções dominadas e não dominadas, 

assim ( )N x ={x' ( )N x se x' não é dominado por x ou por outra solução de ( )N x

, e x' não compartilha atributos armazenados em LT} e vá ao passo iii; 

(iii) Eliminam-se de ( )N x as soluções dominadas pelas soluções que estão na LP e na 

LC, formando o conjunto C que é o conjunto das soluções candidatas à nova 

solução semente, ou seja, C={ ( )N x  menos as soluções dominadas por soluções 

de LP e LC}, e vá ao passo iv; 

(iv) A nova solução semente é escolhida aleatoriamente entre as soluções pertencentes 

a C; x=x’. Caso o C=Ø na iteração atual, a nova solução semente será a solução 

mais antiga da lista LC, LCxx oldest  . Vá ao passo v; 

(v) Considerando que a nova solução semente selecionada desta vizinhança ( )N x  é 

'x , atualizar as listas LT, LC, LP da seguinte forma:  

LT: adicionam-se à lista tabu os atributos que geraram a solução 'x  que é 

escolhida para ser a nova solução semente; 

LC: eliminar da LC as soluções dominadas pelas soluções do conjunto C, e 

adicionar à LC as soluções que se encontram no conjunto { } 'C x ; 

LP: eliminar da lista de Pareto as soluções dominadas por soluções do conjunto C, 

e adicionar à LP a solução escolhida 'x , LP=LP 'x ; 

(vi) Se o critério de parada não é satisfeito volte ao passo ii, caso contrário pare. 

Na Figura 3 ilustra-se um exemplo da vizinhança de z=f(x) no espaço objetivo, e da 

seleção da nova solução semente. Observe que o conjunto das soluções candidatas, C, é 

formado pelos pontos a, b, c, d, e e f. Suponha que o ponto escolhido aleatoriamente para ser a 
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nova solução semente seja c, sendo assim a busca continua a partir do ponto c e as soluções a, 

b, d, e e f  serão adicionadas à lista LC. 

Figura 3 Estrutura de vizinhança e classificação das soluções no algoritmo BT Multiobjetivo. 
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Fonte: Arroyo (2002), adaptado. 

A BT-MO explora uma única solução a cada iteração, gerando assim uma única 

trajetória de busca. Entretanto a diversificação neste método é baseada na escolha de uma 

solução da lista candidatas que reinicia a busca a partir desta solução e direciona a busca para 

uma nova região da fronteira dominante, evitando assim o encerramento prematuro do 

processo de busca devido às regiões de ótimos locais. 

Para ilustrar o mecanismo de funcionamento da BT-MO, considerando um problema de 

minimização com duas funções objetivos, na Figura 4 apresenta-se a trajetória percorrida pelo 

algoritmo até a formação da fronteira de Pareto. 

Figura 4 Formação da fronteira de Pareto pelo algoritmo BT-MO. 
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Fonte: Próprio autor 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PSDEE DE MÉDIO PRAZO 

 

 

 

 

Neste trabalho, considera-se que no planejamento de médio prazo são consideradas 

apenas as ações práticas de planejamento executadas pelas empresas distribuidoras, ou seja, 

não há expansão da rede de distribuição, e são contempladas como ações práticas de 

planejamento a alocação de BCs, RTs e recondutoramento dos circuitos existentes. De 

maneira geral, os RTs são instalados nas redes de distribuição para corrigir a queda de tensão 

causada pela alta potência ativa transmitida através das linhas de distribuição, enquanto os 

BCs são instalados nas redes de distribuição para corrigir a queda de tensão causada pela falta 

de suporte de reativos. Portanto neste capítulo são apresentados, o modelo de planejamento 

multiobjetivo de médio prazo, bem como a técnica de solução proposta para resolvê-lo e os 

resultados obtidos da implementação computacional desta metodologia em um sistema teste 

da literatura. 

4 
Capítulo 
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4.1 Modelos Matemáticos Propostos 

4.1.1 Bancos de Capacitores (BCs) 

Os BCs são fontes de energia reativa. O objetivo da aplicação de BCs em sistemas de 

potência é a compensação de potência reativa produzida por cargas reativas ou pelas 

indutâncias das linhas, e desta forma, manter a regulação de tensão dentro de limites 

preestabelecidos considerados adequados em todos os pontos de consumo. Quando 

adequadamente utilizados proporcionam vários benefícios adicionais à regulação de tensão, 

que incluem a redução das perdas e consequentemente o aumento do faturamento das 

empresas de distribuição, correção do fator de potência da rede e reduzem a potência aparente 

na fonte supridora e circuitos, liberando capacidade para a ligação de cargas adicionais. 

No planejamento de reativos dos sistemas de distribuição devem ser utilizados os BCs 

fixos e chaveados com seus respectivos controles. A alocação de BCs chaveados proporciona 

maior flexibilidade e qualidade na operação da rede, e evita que em cenários de operação de 

cargas leves as injeções de potência reativa causem sobretensões, ou subtensões nos cenários 

de carga pesada, que prejudicam a qualidade do serviço de fornecimento, e evita também 

violações dos limites de tensão preestabelecidos pelas agências reguladoras. Durante a fase de 

planejamento deve-se considerar como uma exigência de projeto que os BCs operem de 

maneira mais próxima ao comportamento da curva de demanda de potência reativa.  

4.1.2 Reguladores de Tensão (RTs) 

O RT é fundamentalmente um autotransformador, ou seja, é semelhante a um 

transformador convencional de dois enrolamentos conectados eletricamente em uma 

determinada barra da rede de distribuição, com alguns taps e um circuito de controle 

responsável pela comutação desses taps para manter a tensão dos alimentadores onde são 

instalados dentro dos limites de operação especificados. Estes equipamentos são instalados 

nas redes de distribuição para corrigir a queda de tensão causada pela alta potência ativa 

transmitida através das linhas de distribuição, enquanto os BCs são instalados nas redes de 

distribuição para corrigir a queda de tensão causada pela falta de suporte de reativos. 

Para a escolha dos RTs é necessária que a faixa de regulação escolhida seja suficiente 

para corrigir as variações de tensão no ponto de instalação e ainda compensar a queda de 

tensão no alimentador. Os RTs possuem uma faixa de regulação que pode ser ajustada para os 

valores de 5 %, 6,25 %, 7,5 %, 8,75 % e 10 %, sendo a elevação ou redução de tensão 
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realizada através de 32 taps. Para um RT com 10% de regulação cada tap representa 5/8% da 

mudança na tensão. Para os sistemas de distribuição trifásicos, são utilizados RTs 

monofásicos conectados em estrela aterrado, delta fechado ou delta aberto. 

Para as configurações estrela aterrado e delta aberto, a faixa de regulação do banco de 

RTs é a mesma faixa de regulação dos equipamentos monofásicos. Já para a configuração 

delta fechado a faixa de regulação do banco é 50% maior que a faixa de regulação dos 

equipamentos monofásicos, assim se a configuração delta fechado é construída com 

equipamentos que possuam uma faixa de regulação de 10% a faixa de regulação do banco 

será de 15%. 

A potência do RT a ser instalado na rede de distribuição é calculada para cada unidade 

monofásica que constitui o banco de reguladores. Desta maneira, a potência dos reguladores 

monofásicos quando estes estão conectados em estrela aterrado é obtida através da equação 2. 

   
    

  

   
            

   (2) 

   
   : Potência do regulador monofásico; 

   : Faixa de regulação do banco de reguladores; 

           
   : Potência trifásica do circuito onde está instalado o banco de reguladores. 

Caso o banco de RTs esteja na configuração delta aberto ou delta fechado a potência 

dos reguladores monofásicos que constituem o banco é dada pela equação 3. Não há diferença 

na potência de cada unidade monofásica que compõe o banco de reguladores quando se altera 

a configuração de delta aberto para delta fechado, mas altera-se a faixa de regulação do banco 

de reguladores de tensão. 

   
    

  

   √ 
            

   (3) 

Os RTs são projetados e construídos seguindo dois padrões básicos, chamados de Tipo 

A e Tipo B [IEEE Std. C57.15, IEEE Standard Requirements, Technology, and Test Code for 

Step-Voltage Regulators]. No RT tipo A, Figura 5 - a, a excitação do núcleo varia com a 

tensão da fonte, o enrolamento em paralelo é conectado através do circuito primário do 

regulador e o enrolamento série é conectado ao enrolamento em paralelo, para que a regulação 

de tensão do circuito seja feita através dos taps. No RT do Tipo B, Figura 5 - b, a fonte de 
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tensão é aplicada sobre o enrolamento série. Eles são construídos tal que o circuito primário 

(fonte de tensão) é posicionado sob os taps do enrolamento série do regulador, o qual é 

conectado no lado da fonte do RT. Devido a sua construção, o RT do Tipo B possui a 

excitação do núcleo constante, uma vez que o enrolamento paralelo é conectado através do 

circuito regulado (GALLEGO; PADILHA-FELTRIN, 2008; BISHOP et al.,1994). 

Figura 5 Estrutura simplificada dos RTs tipo A e tipo B. 
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Fonte: Gallego e Padilha-Feltrin, (2008), adaptado. 

O tipo mais comum de RTs encontrado é o tipo B, e os equacionamentos para este tipo 

de RT (GALLEGO; PADILHA-FELTRIN, 2008) para as posições de elevação (raise - R) e 

redução (lower - L) são apresentados a seguir. 

Para a posição de elevação, considere a Figura 5 – b: 
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Para a posição de redução, considere a Figura 6: 

Figura 6 Regulador o tipo B na posição de redução. 
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Fonte: Gallego e Padilha-Feltrin, (2008). 
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A diferença entre as equações de tensão e corrente para o RT na posição de elevação e 

redução são os sinais na expressão de    referentes à relação de      . No RT esta relação é 

desconhecida, porém é conhecida a elevação ou redução de tensão devido a cada mudança de 

tap, que é de 5/8% ou 0,00625 p.u., assim pode-se escrever    da seguinte maneira: 

                 (6) 

Na Tabela 1 são apresentadas as relações entre a tensão e corrente da fonte e a tensão e 

corrente da carga, bem como os sinais atribuídos à relação    para as posições de redução e 

de elevação. 

Tabela 1 Relações de tensão e corrente no regulador de tensão. 

Tipo Tensão Corrente Redução Elevação 

A            
 

  
                                     

B    
 

  
                                             

Sendo assim neste trabalho o RT é modelado como sendo do tipo B, e de maneira 

simples através das equações 7 e 8. 



Capítulo 4 – PSDEE de médio prazo                                                                                                                      59 

 
 

 

       
        

  
 (7) 

                  (8) 

4.1.3 Recondutoramento de Circuitos 

A alocação de RTs e BCs são medidas de planejamento de médio prazo que nem 

sempre são suficientes para resolver os problemas operacionais dos alimentadores de 

distribuição dentro do horizonte de planejamento sob estudo. Nessas condições é importante 

buscar uma solução que apresente uma melhor relação custos/benefícios, incluindo-se no 

modelo de planejamento de médio prazo a possibilidade de recondutorar trechos dos circuitos 

de distribuição. Por recondutoramento define-se a troca da bitola de condutores, com vistas a 

obter boas condições técnicas de operação para os circuitos.  

4.1.4 Obtenção do Modelo Matemático 

O problema de alocação ótima de BCs, RTs e recondutoramento em alimentadores de 

distribuição de energia elétrica consiste em: (i) Alocar os BCs, e RTs definindo os locais onde 

devem ser instalados; (ii) Determinar os tipos (fixo ou chaveado) e potência dos BCs a serem 

alocados; (iii) Definir o esquema de controle dos BCs chaveados, e dos taps dos RTs, para os 

cenários de operação; (iv) Determinar as linhas a serem recondutoradas, com a especificação 

dos valores das novas bitolas dos condutores.  

Este problema pode ser representado por um modelo de programação não linear inteiro 

misto (PNLIM) de grande porte, com inclusão de restrições que representam as condições 

reais de operação dos sistemas. Neste trabalho é apresentado para o problema de alocação de 

BCs, RTs e recondutoramento um modelo de otimização multiobjetivo, onde são 

consideradas as seguintes funções objetivo: (1) manter a regulação de tensão nas barras da 

rede o mais próxima possível da tensão de referência; e, (2) custos de instalação de BCs fixos 

e chaveados, RTs, recondutoramento dos circuitos e os custos de operação do sistema que são 

considerados através das perdas de energia. Desta forma, o modelo matemático para o 

problema de PSDEE de médio prazo pode ser escrito da seguinte maneira: 
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onde: 

Conjuntos 

      : Conjunto de cabos disponíveis para serem instalados na rede; 

    : Conjunto de BCs (fixos e chaveados) disponíveis para serem alocados; 

    : Conjunto de RTs disponíveis para serem alocados; 

   : Conjunto de barras do alimentador; 

     : Conjunto de barras candidatas a alocação de BCs; 

     : Conjunto de barras candidatas a alocação de RTs; 

     : Conjunto dos níveis de carregamentos do alimentador; 

   : Conjunto de linhas do alimentador; 

Funções 

    (       ) : Restrições de fluxo de potência; 

Variáveis contínuas e seus limites 

    : Fator de potência medido na subestação (SE) para o carregamento j; 

   
    : Fator de potência mínimo exigido na SE para o carregamento j; 

   
    : Fator de potência máximo exigido na SE para o carregamento j; 

     : Corrente na linha i para o carregamento j; 

  
    : Corrente máxima permitida no cabo da linha j; 

     
: Tensão na barra i para o carregamento j; 

     
: Limite mínimo de tensão para o alimentador; 

     
: Limite máximo de tensão para o alimentador; 

Custos 

       
: Custo do BC (fixo ou chaveado) do tipo k instalado na barra i; 

       : Custo do RT do tipo k instalado na barra i; 

     
 
 : Custo do recondutoramento em $/km de uma linha com cabo do tipo l para 

uma linha com cabo do tipo k; 

    : Custo do KW/h para o carregamento j; 
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Variáveis discretas e seus limites 

     
 

 : Potência reativa injetada pelo BC (fixo ou chaveado) do tipo k na barra i, para 

o carregamento j; 

      : Máxima injeção de potência reativa permitida pelos BCs;  

      
  : tap selecionado para o RT do tipo i instalado  na barra k, para o  carregamento 

 j;  

    
    : tap mínimo do RT do tipo i;  

    
    : tap máximo do RT do tipo i; 

Variáveis binárias 

    
 

 
: Variável binária de decisão para alocar (1) ou não (0), o BC do tipo k na barra 

i; 

    
  : Variável binária de decisão para alocar (1) ou não (0), o RT do tipo k na barra 

i; 

    
  : Variável binária de decisão para recondutorar a linha i (1) ou não (0), de um 

cabo do tipo l para um cabo do tipo k; 

Parâmetros e definições 

   : Tempo de operação do alimentador no carregamento j; 

    : Resistência da linha i; 

    : Comprimento da linha i; 

     : Tensão de regulação do alimentador;  

       : Número máximo de barras nas quais podem ser alocados BCs; 

       : Número máximo de barras nas quais podem ser alocados RTs; 

      : Cabo utilizado no recondutoramento da linha i; 

    : RT instalado na barra i. 

A restrição (11) garante que o fator de potência da rede de distribuição na SE seja 

mantido entre limites estabelecidos pelas agências reguladoras. Esta restrição controla o fluxo 

de potência reativa entre o sistema de transmissão e o sistema de distribuição, exigindo que o 

sistema de distribuição possua suporte de reativos suficiente para operar em qualquer cenário 

sem a necessidade de suprimento de reativos do sistema de transmissão/subtransmissão. A 

restrição (12) assegura que as magnitudes das tensões nas barras sejam mantidas dentro dos 
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limites preestabelecidos. O conjunto de equações (13) representa as restrições de fluxo de 

potência. Sendo assim, para cada carregamento j, as injeções de potência ativa e reativa em 

uma determinada barra i, devem ser satisfeitas, isto é: 

   
 
    

 
   

 (       )        (24) 

   
 
    

 
 ∑      

 
     

 

     

   
 (       )    (25) 

onde: 

  
 (       ) : Injeção de potencia ativa na barra i para o carregamento j; 

   
 
 : Demanda de potência ativa na barra i para o carregamento j; 

   
 
 : Geração de potencia ativa na barra i para o carregamento j; 

  
 (       ) : Injeção de potencia reativa na barra i para o carregamento j; 

   
 
 : Demanda de potência reativa na barra i para o carregamento j; 

   
 
 : Geração de potencia reativa na barra i para o carregamento j; 

A restrição (14) garante que para qualquer cenário de operação os limites operacionais 

referentes à capacidade de transmissão dos cabos que compõem as linhas da rede sejam 

atendidos. A restrição (15) limita a quantidade de módulos de BCs, sejam eles fixos ou 

chaveados, em operação em uma barra i para cada cenário de operação. As restrições (16), 

(17) e (18) asseguram que as variáveis de decisão para alocação dos equipamentos ou 

recondutoramento sejam binárias. As restrições (19) e (20) determinam o número máximo de 

barras nas quais podem ser alocados RTs e que apenas um tipo RT pode ser instalado em uma 

determinada barra i. A restrição (21) determina o número máximo de barras nas quais podem 

ser alocados BCs. A função presente nesta restrição é definida da seguinte maneira: 

  (    
 )  

{
 
 

 
       ∑     

 

     

  

      ∑     
 

     

  

 

   (26) 

A restrição (23) assegura que o tap selecionado para o RT instalado na barra k deve 
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estar entre os limites físicos do equipamento. 

4.2 Algoritmo Genético Multiobjetivo (AG-MO) para Solução PSDEE de 

Médio Prazo 

Nesta seção apresentam-se as principais características do AG-MO especializado para 

solução do problema de PSDEE de médio prazo, com ênfase para a codificação e redução do 

espaço de busca para alocação de BCs e RTs. 

4.2.1 Codificação 

A codificação binária não é mais adequada para especificar as condições do problema, 

sendo assim para que as características do problema sejam preservadas, propõe-se uma 

codificação em base decimal, ilustrada na Figura 7. 

Figura 7 Codificação do problema de PSDEE de médio prazo. 

Ramais do alimentador

2 0 7

Posição BCs

0 0 00 2 2 1 3 3

L N P L N P L N P

0 2 0 0 0 15 29 32

L N P L N P

BC1 BCK BCj

Posição

 RTs

RT1 RTj

k k 6 5 5 2 2 1

BC1 BCK BCj RT1 RTj

Taps dos RTsPotência reativa injetada pelos BCs

Fonte: Próprio autor. 

O esquema de codificação é dividido em subconjuntos que representam 

independentemente a alocação de BCs, potência reativa injetada pelos BCs nas barras em 

cada cenário de operação, RTs, taps do RTs em cada cenário de operação e o 

recondutoramento das linhas da rede de distribuição. 

Os subconjuntos referentes às localizações dos BCs e dos RTs possuem dimensões 

predefinidas (número máximo de barras onde podem ser alocados os BCs e RTs), e os 

números inteiros presentes nas posições (BC1,..., BCj) e (RT1,..., RTj) representam os índices 

do vetor de barras candidatas a alocação de cada tipo de equipamento. Este vetor é encontrado 

através de técnicas de redução do espaço de busca que são detalhadas nas subseções 

seguintes. No subconjunto que se refere à injeção de potência reativa dos BCs os números 

inteiros representam a quantidade de módulos de BCs operando em cada barra para cada 

carregamento da rede (L – Leve, N - Nominal, P - Pico). Os taps dos RTs em cada nível de 

carregamento da rede são representados por números inteiros pertencentes ao intervalo inteiro 

[0;32]. O intervalo [0;16] é utilizado para representar os 16 taps utilizados para reduzir a 
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tensão de saída do RT. O intervalo ]16;32] é utilizado para representar os 16 taps utilizados 

para elevar a tensão de saída do RT. Finalmente o subconjunto número de linhas do 

alimentador possui números inteiros representando o tipo de cabo k que compõe cada trecho 

da rede de distribuição. Para avaliar a função objetivo de cada indivíduo, utiliza-se como 

ferramenta auxiliar um fluxo de potência backward/forward sweep (SHIRMOHAMMADI et 

al.,1988), detalhado no apêndice A. As restrições violadas na proposta de solução fornecidas 

por cada indivíduo são consideradas no processo de otimização através de técnicas de 

penalidades. 

4.2.2 Redução do Espaço de Busca 

Um grande problema apresentado pelas metaheurísticas quando utilizadas na solução 

de problemas de grande porte é a dimensão do espaço de busca. Portanto nesta subseção 

apresenta-se uma técnica de redução do espaço de busca para a alocação de RTs que foi 

apresentada em Almeida, (2009) e para a alocação de BCs. Uma ferramenta importante 

utilizada na implementação das metodologias de redução do espaço de busca foi a toolbox 

fuzzy do Matlab, onde como processo de inferência utilizou-se o máx-min e para a 

defuzzificação a média dos máximos (M-o-M). 

Os procedimentos para a redução do espaço de busca são realizados antes de iniciar a 

execução do AG-MO, portanto escolhidas as barras candidatas, estas permanecem inalteradas 

durante todo processo de solução do PSDEE de médio prazo. 

4.2.2.1 Reguladores de Tensão (RT) 

Almeida (2009) e Souza e Almeida (2010) propõe a utilização da potência monofásica 

dos RTs que compõem o banco para a seleção das barras candidatas. O cálculo da potência 

dos reguladores é um parâmetro essencial, pois está diretamente relacionada aos custos de 

aquisição do equipamento e permite através da composição de regras, utilizando lógica fuzzy 

(TERANO et. al., 1991, KARTALOPOULOS, 1996), inserir o conhecimento especialista 

para guiar a busca para a provável região onde se encontra o ponto ótimo de instalação destes 

equipamentos. 

Sendo assim calcula-se inicialmente o fluxo de potência para o alimentador sob estudo 

considerando o carregamento máximo. Através da eq. 3 calcula-se para todas as barras do 

alimentador a potência para o regulador supondo a instalação do RT. Duas variáveis de 

entrada são utilizadas para o processo de seleção das barras candidatas: tensão na barra e 
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potência do regulador calculada em cada barra do alimentador. Para gerar as funções de 

pertinência referente à variável potência do regulador utiliza-se o catálogo de um grande 

fabricante (Cooper Power Systems), segundo a norma IEEE Standard C57.15-1999, 

apresentado no Apêndice B e para a variável tensão na barra utilizam-se os limites 

estabelecidos na resolução 505 da ANEEL (Tabela 2) (ALMEIDA, 2009). A variável de saída 

(índice) calculada para cada barra reflete a possibilidade de considerar ou não a barra como 

candidata à alocação de RT. 

Tabela 2 Tensões nominais padronizadas entre 1 e 69 KV. 

Classificação da Tensão de 

Atendimento (TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) 

em Relação à Tensão Contratada (TCO) 

Adequada 0,93.TCO ≤ TL ≤ 1,05.TCO 

Precária 0,90.TCO ≤ TL < 0,93.TCO 

Crítica TL <0,90.TCO ou TL > 1,05.TCO 

Fonte: ANEEL, 2009. 

Desta maneira, a seguir, apresentam-se os termos linguísticos e as funções de 

pertinência para as variáveis de entrada tensão na barra e potência do regulador. 

Tensão na barra Potência do regulador 

B - Baixo MuB – Muito Baixa 

MB - Médio Baixo B - Baixa 

M - Médio MB – Médio Baixo 

MA - Médio Alto M - Média 

A - Alto MA – Médio Alto 

 A - Alta 

 MuA – Muito Alta 
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Figura 8 Funções de pertinência para a variável de entrada tensão nas barras. 

 
Fonte: Almeida (2009), adaptado. 

Figura 9 Funções de pertinência para a variável de entrada potência do regulador. 

 
Fonte: Adaptado Almeida (2009), adaptado. 

Almeida (2009) utiliza como limites das funções de pertinência da variável potência 

do regulador, os valores de potência (kVA) das unidades padronizadas segundo o apresentado 

no apêndice B. Definidas as variáveis de entrada e os seus termos linguísticos a base de regras 

apresentada em Almeida (2009) é a seguinte: 
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1 - Se Vbarra é B   então Índice é B 

2 - Se Vbarra é MB e potreg é B então Índice é MB 

3 - Se Vbarra é MB e potreg é MB então Índice é M 

4 - Se Vbarra é MB e potreg é M então Índice é A 

5 - Se Vbarra é MB e potreg é MA então Índice é A 

6 - Se Vbarra é MB e potreg é A então Índice é MA 

7 - Se Vbarra é M e potreg é MB então Índice é M 

8 - Se Vbarra é M e potreg é M então Índice é A 

9 - Se Vbarra é M e potreg é MA então Índice é A 

10 - Se Vbarra é M e potreg é A então Índice é MA 

11 - Se Vbarra é M e potreg é B então Índice é MB 

12 - Se  e potreg é MuB então Índice é B 

13 - Se Vbarra é A   então Índice é B 

14 - Se Vbarra é MA   então Índice é MB 

As funções de pertinência para a variável de saída (Índice) são apresentadas na Figura 

10. 

Figura 10 Funções de pertinência para a variável de saída índice. 

 
Fonte: Adaptado Almeida (2009), adaptado. 

Sendo assim o conjunto de barras candidatas à alocação de reguladores de tensão é 

formado por aquelas barras que apresentem um valor para a variável de saída índice maior ou 

igual a um valor mínimo preestabelecido. 
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Caso exista a necessidade de instalação de reguladores de tensão em série, considera-

se um RT instalado na última barra candidata considerando que este regule a tensão no valor 

máximo permitido. Utilizando o processo descrito anteriormente verifica-se a existência de 

novas barras candidatas para a alocação de reguladores de tensão em série com as barras que 

já foram selecionadas como candidatas. 

4.2.2.2 Banco de Capacitores (BCs) 

Para a seleção das barras candidatas à alocação de BCs utiliza-se um processo 

semelhante ao aplicado para a seleção das barras candidatas à alocação de RTs. As variáveis 

de entrada utilizadas neste processo são tensão na barra e potência reativa injetada na barra 

em termos percentuais referente à potência reativa da subestação (SE). 

Figura 11 Representação da rede. 

QSE

QK

Q2 QN

VSE

VK

V2 VN

 

Fonte: Próprio autor. 

  

   
 
  

   
   

  

   
   

  

   
   (27) 

Através da potência reativa injetada nas barras pode-se encontrar os caminhos onde 

existem os maiores fluxos de potência reativa e as regiões que mais necessitam de suporte de 

reativos. As tensões ao longo do alimentador fornecem informações para a verificação das 

restrições dos limites operacionais da rede, bem como as informações necessárias para a 

operação dos BCs, uma vez que a potência reativa fornecida por esses equipamentos é 

diretamente proporcional à tensão de operação (           sendo    a reatância 

capacitiva do banco). Assim, quando esses bancos são instalados em locais com tensão da 

rede muito baixa, esses equipamentos estão subutilizados. Portanto, através desses dados de 

tensão e da experiência do planejador do sistema inserida através da lógica fuzzy, pode-se 

encontrar um conjunto de barras mais atraente para a alocação de BCs. 
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As codificações das variáveis de entrada em termos linguísticos e suas respectivas 

funções de pertinência são apresentadas a seguir: 

Tensão na barra Potência reativa injetada na barra 

B - Baixo MuB – Muito Baixa 

MB - Médio Baixo B - Baixa 

M - Médio M - Média 

MA - Médio Alto A - Alta 

A - Alto MuA – Muito Alta 

Figura 12 Funções de pertinência para a variável de entrada tensão na barra. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 13 Funções de pertinência para a variável de entrada potência reativa injetada na barra. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Da mesma forma que para os RTs, as funções de pertinência referentes à variável de 

entrada tensão na barra são baseadas na resolução 505 da ANEEL. A base de regras utilizada 

para o processo de seleção das barras candidatas à alocação de BCs é a seguinte: 
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1 - Se   Potrea é MuA então Índice é B 

2 - Se Vbarra é A   então Índice é B 

3 - Se   Potrea é MuB então Índice é B 

4 - Se Vbarra é M e Potrea é A então Índice é A 

5 - Se Vbarra é MB e Potrea é A então Índice é MA 

6 - Se Vbarra é M e Potrea é B então Índice é A 

7 - Se Vbarra é M e Potrea é M então Índice é A 

8 - Se Vbarra é MA e Potrea é B então Índice é MB 

9 - Se Vbarra é B e Potrea é M então Índice é A 

10 - Se Vbarra é B e Potrea é B então Índice é M 

As funções de pertinência da variável de saída índice são apresentadas na Figura 14. 

Figura 14 Funções de pertinência para a variável de saída índice. 

 
Fonte: Próprio autor. 

As barras são selecionadas a serem candidatas se o valor da variável de saída índice 

for maior ou igual a um valor predefinido. Da mesma maneira que para os RTs, selecionado o 

conjunto de barras candidatas este permanece inalterado durante o processo de solução do 

problema de planejamento. 

4.2.3 Seleção (Crowded Tournament Selection Operator) 

O processo de seleção utilizado no NSGA-II é baseado na seleção por torneio, e 

incorpora pequenas alterações para trabalhar com problemas multiobjetivo. Estas alterações 

referem-se à utilização do operador chamado de distância de multidão (crowding distance) 

(eq. 1) durante o torneio. Como nos processos de seleção por torneio convencionais, duas 
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soluções i e k são selecionadas aleatoriamente. O NSGA-II preza pela não dominância das 

soluções, assim a solução i é considerada vencedora sobre a solução k se: 

1. A solução i possui um melhor nível de não dominância, por exemplo, i pertence à 

primeira fronteira não dominada e k à segunda ou demais fronteiras não dominadas; 

2. Se ambas as soluções estão no mesmo nível, ou seja, são indiferentes, mas i tem 

uma distância de multidão maior que k,   
 

      

  
. 

4.2.4 Recombinação e Mutação 

A recombinação utilizada para solução do problema é a de único ponto considerando-

se a estrutura do indivíduo da Figura 7. Este operador é empregado aos subconjuntos 

localização dos BCs, injeção de potência reativa pelos BCs, localização dos RTs e taps dos 

RTs, respeitando a taxa de recombinação preestabelecida. O subconjunto referente aos tipos 

de cabos utilizados nas linhas do alimentador é estruturado a partir da metodologia descrita no 

apêndice C para a seleção dos cabos. Assim para cada configuração de BCs e RTs são 

selecionados cabos específicos para a rede. Na Figura 15 ilustra-se o processo de 

recombinação. 

Figura 15 Representação da recombinação – (a) e (b) indivíduos paternos, (c) e (d) indivíduos recombinados. 

Ramais do alimentador

2 0 7

Posição BCs

0 0 00 2 2 1 3 3

L N P L N P L N P

0 2 0 0 0 15 29 32

L N P L N P

Posição

 RTs

K K 5 2 1

BC1 BCK BCj RT1 RTj

Taps dos RTsPotência reativa injetada pelos BCs

0 5 3 1 2 30 0 0 2 3 5 5 0 25 28 30 0 0 0 K 6 5 1 1

(a)

2 0 7 0 0 00 2 2 1 3 3 0 2 0 0 0 15 29 32 6 6 5 2 1

0 5 3 1 20 0 0 2 3 5 5 0 25 28 30 0 0 0 K K 6 1 1

(c)

(b)

(d)

0 7

5 3

0 0 1 3 31

2 3 2 3 5

2

0

29 32

0 0

6

6

5

6

5 2

4 1

5 2

5 1

Fonte: Próprio autor. 
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Entretanto o operador mutação foi adaptado para explorar as características físicas do 

problema. A mutação implementada é do tipo indutiva, Figura 16-a,b. Desta forma, o 

operador mutação é implementado através do seguinte algoritmo, considerando-se que cada 

uma das posições do cromossomo foi sorteada para sofrer mutação: 

Localização dos BCs e RTs; 

(i) Se a posição sorteada contém zero, o novo valor que a posição sorteada irá 

assumir é o índice referente à primeira posição do vetor de barras candidatas; 

(ii) Se a posição sorteada contém o índice que indica a última posição do vetor de 

barras candidatas, o novo valor que a posição sorteada irá assumir é o índice 

que indica a posição imediatamente inferior; 

(iii) Se a posição sorteada contém um índice que indica a uma posição do vetor de 

barras candidatas entre zero e a última posição, sorteia-se o valor do novo 

índice entre os índices imediatamente superior e o imediatamente inferior, para 

ser novo valor para ocupar a posição.  

Injeção de potência reativa pelos BCs e Taps dos RTs 

(i) Se a posição sorteada contém a representação da mínima quantidade de bancos 

ou do tap do regulador, o novo valor que a posição sorteada irá assumir é o valor 

da representação da quantidade de bancos ou do tap do regulador imediatamente 

superior; 

(ii) Se a posição sorteada contém a representação da máxima quantidade de bancos 

ou do tap do regulador, o novo valor que a posição sorteada irá assumir é o valor 

da representação da quantidade de bancos ou do tap do regulador imediatamente 

inferior; 

(iii) Se a posição sorteada contém uma representação entre os limites para quantidade 

de bancos ou do tap do regulador, sorteia-se o novo valor para a quantidade de 

bancos ou do tap do regulador entre a quantidade de bancos ou do tap do 

regulador imediatamente superior ou imediatamente inferior. 

Executado os operadores de recombinação e mutação, verifica-se a existência de 

configurações infactíveis: se estão atribuídas injeções de potência pelos BCs em algum 

cenário de operação sem localização definida, estas injeções de potência são zeradas (Figura 

16-c); se existem taps atribuídos sem a localização dos RTs, estes taps são zerados. 
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Figura 16 Mecanismo de mutação: (a) indivíduo gerado pela recombinação (figura 15-d); (b) indivíduo com as 

mutações; (c) indivíduo com as correções de infactibilidades. 

Ramais do alimentador

2 0 7

Posição BCs

0 0 00 2 2 1 3 3

L N P L N P L N P

0 2 0 0 0 15 29 32

L N P L N P

Posição

 RTs

H H 5 2 1

BC1 BCK BCj RT1 RTj

Taps dos RTsPotência reativa injetada pelos BCs

(a)

6 5 20 5 3 1 20 0 0 2 3 5 5 0 25 28 30 0 0 0 K K 6 1 10 7 0 0 1 3 31 2 29 32 6 5 1

2 0 7 0 0 00 2 2 1 3 3 0 2 0 0 0 15 29 32 H H 5 2 1

(b)

6 5 20 5 3 1 20 0 1 2 3 5 4 0 25 28 30 0 0 0 K K 6 1 11 7 0 0 1 3 31 2 29 31 6 5 1

2 0 7 0 0 00 2 2 1 3 3 0 2 0 0 0 15 29 32 H H 5 2 1

(c)

6 5 20 5 3 1 20 0 0 2 3 5 4 0 25 28 30 0 0 0 K K 6 1 11 7 0 0 1 3 31 2 29 31 6 5 1

 

Fonte: Próprio autor 

Uma maneira de se obter maior diversificação da população é utilizar taxas de 

recombinação e mutação adaptativas (SILVA et al., 2004), segundo as equações 28 e 29. 
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(29) 

em que: 

  
    

 
 

: Taxas de recombinação e mutação variáveis da k-ésima iteração; 

      : Constantes que dependem do número de variáveis de decisão do problema; 

    
 

: Número máximo de gerações do AG. 

4.2.5 Critério de Convergência 

O critério de convergência adotado foi o número máximo de gerações executadas pelo 

AG-MO. 

4.3 Testes e Resultados 

O modelo e a técnica de solução propostos foram testados em um alimentador de 135 

barras cujos dados são apresentados no apêndice D.  
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Figura 17 Topologia alimentador 135 barras. 

Fonte: Próprio autor.  

As estratégias utilizadas para a redução do espaço de busca para alocação dos BCs e 

RTs priorizam a alocação desses equipamentos no ramo principal do alimentador e evita a 

seleção de barras nas linhas finais onde os fluxos de potência ativa e reativa são baixos. Na 

Tabela 3, são apresentadas as barras selecionadas como candidatas para alocação de BCs e 

RTs. 

Tabela 3 Barras candidatas a alocação de BC e RT. 

Equipamentos  Barras 
Redução do número de 

barras (%) 

RTs 
2 4 5 6 7 8 9 10 22 23 35 36 37 38 46 48 61 63 

76 78 89 90 
83,58 

BCs 

11 15 16 17 22 23 24 25 26 27 35 36 37 38 40 

46 47 48 52 61 62 63 64 65 66 67 76 77 78 79 

80 81 82 89 90 91 92 95 96 102 103 104 105 

106 107 

66,42 

Os conjuntos de barras candidatas apresentados na Tabela 3 foram encontrados através 

da união dos subconjuntos de barras candidatas obtidos através dos seguintes casos: 1- 
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Considerando a rede base, ou seja, a rede inicial sem considerar investimentos em 

equipamentos de compensação de reativos, de regulação de tensão e recondutoramento de 

linhas; 2 - Considerando a rede recondutorada, com os cabos fornecidos através do método 

heurístico apresentado no apêndice C. 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os dados dos equipamentos e cabos utilizados nos testes. 

Considera-se que os RTs são conectados em delta-aberto, portanto o custo de cada banco de 

reguladores instalado no alimentador é igual ao custo do regulador monofásico multiplicado 

por 2 (dois). A tensão de regulação utilizada nos testes foi de 1,0 pu e os limites de tensão são 

0,95 e 1,05 pu. 

Tabela 4 Dados técnicos e financeiros dos BCs e RTs. 

Potência e custos dos BCs 

Potência (kVAr) Fixo (R$) Chaveado (R$) 

300 9.900,00 14.900,00 

600 10.300,00 15.300,00 

900 13.100,00 19.100,00 

1200 15.000,00 20.300,00 

1500 16.150,00 21.900,00 

Corrente e Custos dos RTs (monofásicos) 

Corrente (A) Custo (R$) 

150 29.900,00 

219 31.600,00 

328 42.700,00 

400 52.800,00 

505 62.000,00 

O horizonte de planejamento para o alimentador em estudo é de 3 anos, discretizados 

em três níveis de carregamento (L - Leve, N - Nominal e P - Pico). Na Tabela 6 apresentam-

se os fatores de carregamento, o tempo de operação, o fator de potência exigido na SE (FP: I - 

indutivo/ C - capacitivo) e o custo da energia para cada carregamento da rede. A rede base 

apresenta violação das restrições de tensão, do fator de potência e da corrente, e apresenta um 

custo de operação de R$1.009.743,00. 
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Tabela 5 Dados técnicos e financeiros dos cabos. 

Parâmetros dos cabos 

Tipo Nome R (ohm/Km) X (ohm/Km) I_max (A) 

1 AA1 1,1440 0,8762 130 

2 AA2 0,9963 0,7133 175 

3 AA3 0,7618 0,7077 235 

4 AA4 0,5995 0,6610 365 

5 AA5 0,3692 0,4150 495 

6 AA6 0,3209 0,3554 615 

X 

Custos de Cabos (10
3
R$/Km) 

Y 

1 2 3 4 5 6 

1 0,00 15,00 27,00 43,00 59,00 75,00 

2 - - 22,00 37,00 51,00 68,00 

3 - - - 28,00 44,00 58,00 

4 - - - - 35,00 50,00 

5 - - - - - 41,00 

Tabela 6 Fatores de carregamento, tempo de operação, fator de potência e custo da energia. 

Carregamento Tempo (h) 
FP na SE Custo da Energia 

(R$/MWh) Min  Max  

Leve  0,60 3000 0,95/I 1,0/I 60,00 

Nominal 1,00 20280 0,95/I 1,0/I 83,00 

Pico  1,30 3000 0,95/I 0,99/C 100,00 

Para analisar a eficiência e a qualidade dos resultados fornecidos pela metodologia 

proposta, são considerados dois casos de testes: Caso A - Análise da seleção do conjunto de 

barras candidatas à alocação de equipamentos para controle de tensão (BCs e RTs); Caso B - 

Análise da qualidade das soluções, considerando-se diferentes ações de planejamento de 

médio prazo. 

Caso A 

Na Figura 18 apresentam-se os conjuntos de soluções, ou seja, as fronteiras não 

dominadas, (uma vez que estas não podem ser chamadas de fronteiras ótimas de Pareto, pois 

as metaheurísticas não garantem as soluções ótimas) encontradas para o problema, 
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considerando duas condições de testes: 1 – utilizando os conjuntos de barras candidatas da 

tabela 2; e 2 – considerando que todas as barras são candidatas à alocação de BCs e utilizando 

o conjunto de barras candidatas para alocação de RTs da tabela 2. Adotando-se os mesmos 

parâmetros para o AG-MO (500 gerações; 300 indivíduos; taxa de recombinação inicial de 

0,8; taxa de mutação inicial de 0,07; km = 0,5 (eq. 28) e kr = 0,15 (eq. 29)) nas duas condições 

de testes, verifica-se em algumas regiões um melhor desempenho do algoritmo em encontrar a 

fronteira não dominada quando se utiliza o conjunto restrito de barras candidatas para 

alocação de BCs. 

A mesma fronteira encontrada pelo algoritmo utilizando-se a condição de teste 1, é 

encontrada para a condição de teste 2, utilizando-se os seguintes parâmetros: 700 indivíduos e 

900 gerações, mantendo-se os demais parâmetros. Os resultados apresentados foram obtidos 

através de testes exaustivos. 

Figura 18 Conjunto de Soluções (Fronteiras). 

 

Fonte: Próprio autor. 

Através da Figura 18, verifica-se que a fronteira fornecida pelo algoritmo pode ser 

dividida em duas partes distintas. A primeira parte apresenta soluções que propõem apenas a 

alocação de BCs e o recondutoramento de algumas linhas do alimentador e possuem valores 

próximos de 0,6 para a função objetivo associada à regulação de tensão. As soluções 

apresentadas na segunda parte propõem a alocação de BCs, RTs e o recondutoramento de 

algumas linhas da rede. Nessa região, as soluções apresentam valores menores que 0,4 para a 

regulação de tensão. Para efetuar uma análise mais completa dos resultados obtidos com a 
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solução do planejamento de médio prazo, as soluções 1 e 2, destacadas na Figura 18, são 

discutidas detalhadamente a seguir. 

Solução 1: Esta solução apresenta a melhor regulação de tensão considerando apenas 

BCs e recondutoramento das linhas. O custo desta solução é de R$ 645.404,5 e a função 

associada à regulação de tensão é de 0,5747. Nesta solução é proposta a alocação de um BCs 

fixo de 1500 kVAr na barra 89 e dois BCs chaveados de 600 e 900 kVAr na barra 106 

operando de acordo com a tabela 7. 

Tabela 7 Potência reativa injetada pelos BCs - solução 1. 

Barra  
Potencia injetada (kVAr) 

Leve  Nominal Pico 

106 0 900 1500 

Solução 2: O custo desta solução é de R$ 704.980,5 e a função associada a regulação 

de tensão é 0,1082. Esta solução propõe a alocação de um BCs fixo de 1500 kVAr na barra 95 

e dois BCs chaveados de 600 e 900 kVAr na barra 106 e um banco de RTs monofásicos de 

219 A na barra 9, ambos operando de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8 Potência injetada pelo BCs e Taps do regulador de tensão - solução 2. 

 Barras  
Carregamento 

Leve  Nominal Pico  

Potência Injetada 

(kVAr) 
106 0 900 1500 

Taps RT 9 -3 -5 -6 

As propostas de recondutoramento para as soluções 1 e 2 são apresentadas na Tabela 

9. A Figura 19 ilustra o perfil de tensão para o carregamento de pico das soluções 1 e 2, sendo 

as perdas para estas soluções de 5.424,12 e 5.474,20 MWh, respectivamente. Neste trabalho, 

bem como em outros trabalhos apresentados na literatura (MENDOZA et al., 2007, SOUZA; 

ALMEIDA, 2010), a função objetivo busca minimizar o desvio de tensão em todas as barras 

da rede e não em uma barra específica, por exemplo, a barra com menor tensão. O reflexo 

dessa consideração pode ser observado na Figura 19, onde a solução 2 apresenta excelente 

regulação de tensão, com tensões próximas a 1,0 p.u. (tensão de regulação) para todas as 

barras do sistema. 
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Tabela 9 Troca de cabos para as soluções 1 e 2. 

Nó 

inicial 

Nó 

final 

Cabo 

inicial 

Cabo final Nó 

inicial 

Nó 

final 

Cabo 

inicial 

Cabo final 

Solução1 Solução2 Solução1 Solução2 

1 2 AA4 AA6 AA6 35 36 AA4 AA6 AA6 

1 4 AA4 AA6 AA6 36 37 AA4 AA6 AA6 

4 5 AA4 AA6 AA6 37 38 AA4 AA6 AA6 

5 6 AA4 AA6 AA6 38 46 AA4 AA6 AA5 

6 7 AA4 AA6 AA6 46 47 AA4 AA6 AA5 

7 8 AA4 AA6 AA6 47 48 AA4 AA5 AA5 

8 9 AA4 AA6 AA6 48 61 AA4 AA5 AA5 

9 10 AA4 AA6 AA6 61 62 AA4 AA5 AA5 

10 22 AA4 AA6 AA6 62 63 AA4 AA5 AA5 

22 23 AA4 AA6 AA6 63 76 AA4 AA5 - 

23 35 AA4 AA6 AA6      

Figura 19 Perfil de tensão para o alimentador no carregamento de pico. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Caso B 

Na Figura 20 apresentam-se os resultados (fronteiras não dominadas) em três 

condições de testes para o controle planejamento de médio prazo, utilizando a metodologia 

proposta: (1) Alocação de BCs e recondutoramento de linhas; (2) Alocação de RTs e 

recondutoramento de linhas; e, (3) Alocação de BCs, RTs e o recondutoramento de linhas. 
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A condição de teste onde se considera apenas a alocação de RTs e recondutoramento 

de linhas não satisfaz a restrição que estabelece os limites de fator de potência da SE. Quando 

considerado apenas BCs e recondutoramento de linhas, as soluções fornecem tensões 

distantes da tensão de regulação adequada para a rede, apesar das soluções encontradas 

satisfazerem todas as restrições. Portanto, como se pode verificar na Figura 20, a fronteira 

encontrada pelo método proposto, considerando as três ações simultaneamente, domina as 

fronteiras encontradas para as duas ações de planejamento discutidas anteriormente. Ressalta-

se que a região destacada na Figura 20 pertence às fronteiras não dominadas encontradas 

pelas condições de testes 1 e 3. 

Figura 20 Fronteiras encontradas pelo AG-MO. 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.4 Conclusões 

O planejamento integrado, considerando simultaneamente a alocação de BCs, RTs e o 

recondutoramento de linhas em sistemas de distribuição, proporciona uma abordagem mais 

realista para o problema de planejamento de médio prazo. Considerar a alocação de BCs, RTs 

e o recondutoramento das linhas da rede como problemas distintos pode fornecer soluções 

com custos mais elevados, ou até mesmo não encontrar soluções que satisfaçam as restrições 

técnicas e operacionais da rede como no teste 2 do Caso B.  

As soluções obtidas através da metodologia desenvolvida propõem um conjunto de 

ações necessárias para manter o sistema de distribuição operando dentro dos limites técnicos e 

operacionais, sendo estas: (1) identificar as linhas sobrecarregadas do alimentador que causam 
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elevadas quedas de tensão e, consequentemente, altos custos operacionais devido às elevadas 

perdas, sugerindo, assim, a troca do cabo que compõe o trecho da rede; (2) encontrar os 

locais, potência e tipo (fixo ou chaveado) dos BCs a serem instalados no alimentador para 

fornecer o suporte de reativos necessário para manter a tensão e controlar o fator de potência 

na SE; (3) fornecer a localização e potência dos RTs, bem como seus taps para cada condição 

de carregamento, visando assim uma maior regulação de tensão do alimentador sob estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PSDEE DE LONGO PRAZO 

 

 

 

 

O problema de PSDEE de longo prazo, neste trabalho, é formulado como um 

problema de programação não linear inteiro misto (PNLIM) multiobjetivo. No 

desenvolvimento deste modelo consideram-se as seguintes ações de planejamento: 

repotencialização de subestações existentes, construção de novas subestações, 

recondutoramento de linhas existentes, construção de novas linhas, possibilidade de 

reconfiguração da rede; alocação de chaves de manobras, construção de ramais de 

interconexão e alocação de GDs. Tais ações devem ser realizadas para que seja atendida a 

demanda de energia nos cenários de operação futuros com qualidade e confiabilidade. Como 

solução, o modelo matemático proposto, deve apontar os tipos, onde e quando as ações de 

planejamento devem ser tomadas. 

Neste capítulo são apresentados o modelo de planejamento multiobjetivo de longo 

prazo bem como a técnica de solução proposta para resolvê-lo e os resultados obtidos da 

implementação computacional desta metodologia em sistemas testes da literatura. 

5 
Capítulo 
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5.1 PSDEE de Longo Prazo e a Geração Distribuída 

A partir dos primeiros estudos sobre geração distribuída as divergências sobre a 

definição do que constitui e de como esta difere da geração convencional ou centralizada 

gerou amplas variações, sendo esta definida muitas vezes em função da tecnologia utilizada, 

potência nominal, relação de proximidade com os centros de consumo, nível de tensão em que 

está conectada, entre outros. Uma revisão dos elementos considerados nas diferentes 

definições do conceito de geração distribuída bem como as principais razões para a sua 

utilização é apresentada em Ackermann et al. (2004) e Qian et al. (2008).  

No Brasil, para a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) os Procedimentos 

da Distribuição – PRODIST – definem a geração distribuída como a “a geração de energia 

elétrica, de qualquer potência, conectada diretamente no sistema elétrico de distribuição ou 

através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e 

despachada – ou não – pelo ONS (Operador Nacional do Sistema)” (ANEEL, 2009). Esta 

definição é similar àquela utilizada pelo CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux 

Electriques – Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos de Potência) e 

Ackermann et al., (2004) e é a adotada no presente trabalho. 

Nos dias atuais devido ao grande avanço tecnológico diversos tipos de fontes 

primárias têm sido utilizados na produção de energia elétrica, item indispensável para o 

desenvolvimento socioeconômico atual. Sendo assim, a geração distribuída pode ser 

classificada em dois grandes grupos quanto a sua fonte primária, as de tecnologia capaz de 

gerar energia utilizando fontes renováveis e as que geram energia através de fontes não 

renováveis. Assim as chamadas tecnologias renováveis utilizam como fontes a energia solar 

(painéis fotovoltaicos), eólica, biomassa, pequenas centrais hidroelétricas (PCHs) entre outras. 

Já as tecnologias não renováveis são basicamente as que dependem de combustíveis fósseis 

como motores de combustão interna, ciclo combinado, turbina de combustão, microturbinas a 

gás e células combustíveis. A utilização de tecnologia com fontes renováveis apresenta um 

grande desafio técnico uma vez que estas são altamente estocásticas devido às incertezas de 

suas fontes (variação da velocidade do vento, intensidade luminosa, produção de biomassa), 

ao passo que tecnologias não renováveis são praticamente determinísticas, uma vez que sua 

produção de energia está relacionada apenas ao consumo de combustível.  

Na Tabela 10, adaptada de Maciel (2012) e Puttgen et al., (2003), apresentam-se 

algumas características de alguns tipos de tecnologias utilizadas pela geração distribuída. 
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Tabela 10 Características de algumas tecnologias de GDs. 

Tecnologia Capacidade Interface de conexão 

Fotovoltaica De poucos W a várias 

centenas de kW 

Conversores DC-AC 

Eólica De poucas centenas de kW a 

poucos MW 

Geradores assíncronos e 

conversores DC-AC 

Turbinas de combustão De poucos MW a centenas 

de MW 

Geradores síncronos 

Microturbinas De dezenas de kW a poucos 

MW 

Conversores AC-AC 

Células a combustível De dezenas de kW a poucas 

dezenas de MW 

Conversores DC-AC 

PCHs De dezenas de kW a dezenas 

de MW 

Geradores síncronos e 

assíncronos 

Biomassa (cana de açúcar) De centenas de kW a dezenas 

de MW 

Geradores síncronos 

5.1.1 Impactos Técnicos da Geração Distribuída 

Na solução dos problemas de planejamento da expansão e operação das redes de 

distribuição, a geração distribuída ocupa posição de destaque e apresenta desafios, pois além 

de aumentar a complexidade esta insere novos conceitos a esses problemas. Um dos mais 

importantes está relacionado à característica das redes de distribuição, as quais deixam de ser 

passivas, onde os fluxos de potência ativa e reativa fluem dos altos níveis de tensão para os 

baixos, ou seja, unidirecionalmente da subestação para os consumidores, tornando-se redes 

ativas, onde a direção dos fluxos e os níveis de tensão são determinados pela geração e pelas 

cargas do sistema. Estes novos conceitos e características das redes de distribuição requerem a 

utilização de ferramentas específicas, como FPO ao invés de fluxo de potência convencional, 

para a solução do problema PSDEE de redes que possuam GDs. 

Além da necessidade de ferramentas especiais para análise das redes de distribuição a 

existência de unidades geradoras na rede pode produzir benefícios ou prejuízos técnicos e 

econômicos (alteração no perfil de tensão da rede, nas perdas elétricas, na estabilidade, nos 

níveis de falta, no fornecimento de energia através das subestações; redução de investimentos) 

(OCHOA, 2006; MACIEL, 2012; NADERI et al., 2012), os quais estão diretamente 
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relacionados à posição da unidade geradora, fonte primária e tecnologia de geração, 

capacidade de geração, características da rede elétrica entre outros, aumentando ainda mais a 

complexidade pois os benefícios e prejuízos devem ser considerados no problema de PSDEE. 

5.2 Formulação matemática para o PSDEE de Longo Prazo 

O modelo proposto além de ser multiobjetivo, é multiestágio e formulado para ser 

resolvido através do planejamento dinâmico. As funções objetivo consideradas no modelo 

estão relacionadas: 1- custos de investimento e operação da rede; e 2 - confiabilidade. A 

função objetivo relacionada à confiabilidade da operação é modelada baseada nos cálculos 

dos índices de cortes de cargas e conectividade do sistema de energia elétrica. Para avaliação 

desta função objetivo o índice mais utilizado na literatura é ENS (Energy Not Supplied) 

designado neste trabalho como custo da energia não suprida (CENS). 

Matematicamente este problema pode ser escrito como: 
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∑      
        

      

∑     
   

       

                                                                              (39) 



Capítulo 5 – PSDEE de longo prazo                                                                                                                    87 

 
 

 

∑     
  

                                       

       

                                                              (40) 

∑       
                 

   

                                                                                        (41) 

∑       
                                                                                                       

   

 (42) 

∑      
      

      

                                                                                                       (43) 

       
          

       
       

       
  

     
         

        
    

      
   {   } (44) 

sendo: 

Conjuntos e índices: 

      : Conjunto de barras candidatas à instalação de GDs; 

  : Conjunto de cabos disponíveis para serem instalados na rede; 

      : Conjunto de GDs existentes no período p; 

    : Conjunto de linhas existentes no período p; 

    : Conjunto de linhas propostos no período p; 

    : Conjunto de barras no período p; 

       : Número máximo de GDs permitido no sistema; 

    : Conjunto dos níveis de carregamento da rede; 

    : Número máximo de chaves permitido no sistema; 

   : Número de anos do horizonte de planejamento; 

   : Conjunto de períodos do horizonte de planejamento; 

      : Conjunto de subestações existentes no período p; 

      : Conjunto de subestações propostas no período p; 

Funções: 

    
 (        ) : Injeção de potência ativa na barra i, para o carregamento l no período p; 

    
 (        ) : Injeção de potência reativa na barra i, para o carregamento l no período p; 
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  ( ) : Funções objetivo, para o conjunto u de variáveis de decisão; 

Variáveis binárias: 

       
   : Decisão de construir (1) ou não (0) a linha ij com cabo do tipo k no 

período p; 

       
   : Decisão de recondutorar (1) ou não (0) a linha ij com cabo do tipo k no 

período p; 

    
   : Decisão de construir (1) ou não (0) a subestação n no período p; 

    
   : Decisão de expandir (1) ou não (0) a subestação n no período p; 

     
   : Decisão de instalar (1) ou não (0) uma chave na linha ij no período p; 

    
  

 : Decisão de instalar (1) ou não (0) um GD na barra candidata g no período 

p; 

     
   

 : Decisão de operar o sistema (1) ou não (0) com a linha ij no período p; 

    
   

 : Decisão de operar o sistema (1) ou não (0) com a subestação n no período 

p; 

    
    

 : Decisão de operar o sistema (1) ou não (0) com o DG instalado na barra 

candidate g no período p; 

Variáveis contínuas: 

       : Tensão na barra i para o carregamento l no período p; 

        : Corrente na linha ij para o carregamento l no período p; 

      
     : Potência ativa (MW) injetada no sistema pela subestação existente n no 

carregamento l do período p; 

     
  : Potência ativa gerada (MW) na barra i para o carregamento l no período 

p;  

     
  : Demanda de potência ativa (MW) na barra i no carregamento l do 

período p; 

      
     : Potência ativa gerada (MW) pelo GD instalado na barra candidata g para 

o carregamento l no período p; 

      
     : Potência reativa (MVAr) injetada no sistema pela subestação existente n 

no carregamento l do período p; 

     
  : Potência reativa gerada (MVAr) na barra i para o carregamento l no 

período p; 



Capítulo 5 – PSDEE de longo prazo                                                                                                                    89 

 
 

 

     
  : Demanda de potência reativa (MVAr) na barra i no carregamento l do 

período p; 

      
     : Potência reativa gerada (MVAr) pelo GD instalado na barra candidata g 

para o carregamento l no período p; 

    
     : Capacidade (MVA) da subestação existente n no período p;  

Parâmetros: 

     
    : Corrente (A) máxima permitida na linha ij no período p; 

   
 

   
 : Limite mínimo de potência ativa (MW) do GD instalado na barra 

candidata g; 

   
 

   
 : Limite máximo de potência ativa (MW) do GD instalado na barra 

candidata g; 

   
 

   
 : Limite mínimo de potência reativa (MVAr) do GD instalado na barra 

candidata g; 

   
 

   
 : Limite máximo de potência reativa (MVAr) do GD instalado na barra 

candidata g; 

     : Limite mínimo de tensão para o sistema; 

     : Limite máximo de tensão para o sistema. 

A minimização da função objetivo está sujeita a um conjunto de restrições descritas 

pelo conjunto de equações e inequações 31-44. As restrições 31 e 32 fazem parte do conjunto 

de equações algébricas não lineares (Leis de Kirchhoff) que garantem o atendimento das 

demandas de potências ativa e reativa em todas as barras da rede. As injeções de potência 

    
 (        ) e     

 (        ) são dadas pelas seguintes equações: 

    
 (        )        ∑        (                                 )     

      

     
   

 (45) 

    
 (        )        ∑        (                                 )     

      

     
   

 (46) 

sendo: 

    : Comprimento da linha ij; 
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        : Ângulo entre as barras ij para o carregamento l do período p; 

      : Parte real do elemento ij da matriz de admitâncias do período p; 

      : Parte imaginária do elemento ij da matriz de admitâncias do período p; 

     : Conjunto de barras conectadas à barra i no período p. 

As restrições 33 e 34 garantem os limites de operação dos geradores distribuídos 

instalados na rede. As restrições 35 e 36 asseguram os limites de operação das subestações 

existentes no sistema e impedem que haja fluxo reverso através das subestações devido a 

presença dos geradores distribuídos. A restrição 37 refere-se à qualidade do fornecimento de 

energia, mantendo o perfil de tensão dentro de limites preestabelecidos pelas agências 

reguladores. A restrição 38 assegura os limites operacionais dos cabos que compõem o 

sistema de distribuição. A restrição 39 juntamente com as 31 e 32 garantem a radialidade do 

sistema. As restrições 40 e 43 limitam o número de GDs e chaves, respectivamente, instalados 

na rede. As restrições 41 e 42 asseguram que apenas um tipo de cabo é selecionado para a 

construção ou recondutoramento de uma linha. A restrição 44 garante que as variáveis de 

decisão sejam binárias. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho dois modelos foram propostos para o 

PSDEE de longo prazo. O modelo 1, por não considerar a presença dos GDs tem os custos de 

operação calculado a partir das perdas de energia, uma vez que toda energia do sistema 

provém das subestações. Com a inclusão dos GDs, utilizar apenas as perdas não é suficiente, 

uma vez que a produção de potência ativa e reativa pelos geradores distribuídos influencia na 

parcela de energia comprada nas subestações pelas concessionárias. Sendo assim no modelo 2 

tem-se os custos de operação calculados a partir da compra de energia pelas subestações e 

pela produção de potência dos GDs. Neste caso os custos das perdas são considerados de 

maneira indireta na função objetivo. A seguir serão detalhados os modelos 1 e 2. 

Modelo1  

As funções objetivo (  ( )) consideradas neste modelo são: 1 – minimização de custos 

de investimento e operação; 2 – minimização dos custos de energia não suprida, o qual reflete 

a confiabilidade do sistema planejado. Matematicamente as funções objetivo são escritas 

como: 
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            ∑ [∑ ∑ (         )        
  

         

 ∑ ∑ (        )        
  

             

 

 ∑ (    )     
  

       

 ∑ (    )     
  

       

 ∑ (   )      
  

      

]    
    

 ∑ ∑ ∑                       
       

   

           

   
   

    

 

(47) 

                    ∑ ∑ ∑          

                   

 (48) 

onde: 

Conjuntos  

       : Conjuntos dos alimentadores da subestação existente n no período p; 

Custos 

     : Custos ($/km) para a construção de uma nova linha com cabo do tipo k; 

       : Custos ($/km) para recondutorar para cabo do tipo k uma linha que possui 

cabo do tipo a; 

     : Custos ($) para expandir a subestação existente n; 

     : Custos ($) para construir a subestação n; 

    : Custos ($) para instalar uma chave seccionalizadora em uma linha do 

sistema; 

      : Custo ($/kWh) das perdas para o carregamento l do período p;  

Parâmetros  

   : Duração, em horas, do carregamento l; 

  
    : Fator de atualização dos custos de investimento do período p; 

  
   

 : Fator de atualização dos custos de operação do período p. 



Capítulo 5 – PSDEE de longo prazo                                                                                                                    92 

 
 

 

Na função objetivo          (eq. 47) consideram-se os custos fixos e variáveis dos 

elementos que compõem os sistemas de distribuição. Os custos fixos representam os 

investimentos em infraestrutura, ou seja, na construção de novas linhas, no recondutoramento 

das linhas existentes, na construção de novas SEs, na repotencialização das SEs existentes e 

alocação de chaves seccionalizadoras. Os custos variáveis são os custos das perdas técnicas 

sob diferentes condições de cargas, necessárias para operar a rede de distribuição. Os custos 

fixos e variáveis são atualizados ao valor presente através de fatores que relacionam as taxas 

de juros praticadas no mercado e o crescimento de carga referente ao ano do horizonte de 

planejamento em estudo (eqs. 49 e 50).  

  
    

 

(     )
  
   

 (   )
 (49) 

  
   

 ∑
(          )

  

(     )
  
   

 (   )  

      

   

 (50) 

sendo: 

    : Taxa anual de juros; 

         : Taxa de crescimento anual da corrente na linha ij para o período p; 

   : Número de anos do horizonte de planejamento. 

A função objetivo                  (eq. 48) avalia a confiabilidade da proposta de 

solução para o sistema através do custo da energia não suprida utilizando o critério n-1. 

Em Cossi (2011) o custo da energia não suprida (         ) para um determinado 

período é calculado considerando-se as chaves de manobras alocadas no sistema e os ramais 

de interconexão, os quais são utilizados para efetuar a restauração do sistema de distribuição 

devido às interrupções de longa duração no fornecimento de energia ocasionadas, por 

exemplo, por faltas permanentes ou por manutenção preventiva dos equipamentos do sistema.  

As chaves definem seções onde estão ligados conjuntos de cargas (residenciais, 

comerciais e industriais), as quais permitem, juntamente com os ramais de interconexão, que 

todas ou parte das cargas afetadas por uma contingência seja restabelecida, através de 

pequenas modificações na topologia do sistema (uma vez que o estado restaurativo é um 

estado temporário), aumentando a confiabilidade e consequentemente reduzindo o custo anual 
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de interrupção do sistema. Sendo assim, para o cálculo de (         ), faz-se necessário 

calcular o custo anual de interrupção (CAI) para cada seção do sistema, o qual é dado por: 

    
     

         (        
        

   
) (51) 

onde: 

     : Comprimento da seção u; 

   : Taxa de faltas permanentes para a seção u, em faltas/km/ano; 

    : Custo de energia não suprida da seção u onde ocorreu a contingência; 

    
    : Custo de energia não suprida das seções a jusante da seção u, onde ocorreu a 

contingência, mas foram restauradas; 

    
   

 : Custo de energia não suprida das seções a jusante da seção u, onde ocorreu a 

contingência, mas permaneceram desenergizadas. 

Estabelecer a topologia da rede no estado restaurativo para uma determinada falta não 

é uma tarefa simples, e diversos fatores devem ser considerados na solução deste problema 

(TENG; LU, 2002; MATHIAS NETO, 2011, PEREIRA JUNIOR et al., 2012). Neste 

trabalho, utiliza-se um algoritmo BT para a solução do problema de restauração, o qual é 

descrito no apêndice E. Através da solução do problema de restauração os valores de    , 

    
    e     

   
 podem ser calculados através das seguintes expressões: 

    (                       )       
     (52) 

    
    ∑ (                       )    

       

   
     (53) 

    
   

 ∑ (                       )    
       

   
     (54) 

onde: 

Conjuntos: 

      : Conjunto de seções restauradas; 
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      : Conjunto de seções desenergizadas; 

Parâmetros e definições: 

  ( ) : Porcentagem de cargas residenciais na seção (.); 

  ( ) : Porcentagem de cargas comerciais na seção (.); 

  ( ) : Porcentagem de cargas industriais na seção (.); 

  ( ) : Carga total da seção (.); 

    : Custo de energia não suprida para consumidores residenciais, em $/MWh/ano, 

para reparar uma seção com uma interrupção permanente. 

    : Custo de energia não suprida para consumidores comerciais, em $/MWh/ano, 

para reparar uma seção com uma interrupção permanente; 

    : Custo de energia não suprida para consumidores industriais, em $/MWh/ano, 

para reparar uma seção com uma interrupção permanente; 

    : Custo de energia não suprida para consumidores residenciais, em $/MWh/ano, 

para restaurar uma seção afetada por uma interrupção permanente; 

    : Custo de energia não suprida para consumidores comerciais, em $/MWh/ano, 

para restaurar uma seção afetada por uma interrupção permanente; 

    : Custo de energia não suprida para consumidores industriais, em $/MWh/ano, 

para restaurar uma seção afetada por uma interrupção permanente; 

Os valores presentes dos custos de    ,     
    e     

   
 são obtidos como em (49) e 

(50) por meio de   
    , o qual depende da taxa anual de juros, da taxa anual de crescimento 

de carga da seção no período p (       ( )  ), e do horizonte de planejamento. O valor de 

  
     é dado por: 

 ( )
     ∑

(         ( )  )
 

(     )
  
   

 (   )  

      

   

 (55) 

Finalmente o valor de            é dado por: 

            ∑     
     

         

 

 

(56) 



Capítulo 5 – PSDEE de longo prazo                                                                                                                    95 

 
 

 

onde: 

        : Conjunto de seções do alimentador j da subestação n no período p; 

Modelo2  

A legislação de cada país, normalmente, impede que as distribuidoras sejam 

proprietárias dos GDs, entretanto no Brasil, é assegurado o livre acesso dos geradores à rede 

de distribuição e a regulamentação não impede as concessionárias de serem proprietárias de 

unidades geradoras (MACIEL, 2012; NADERI et al., 2012). Sendo assim este trabalho 

propõe um modelo PSDEE de longo prazo, que além de tratar as principais ações de 

planejamento referentes a este problema como a construção e expansão de subestações, 

construção e recondutoramento de linhas, reconfiguração do sistema, alocação de chaves de 

manobra também considera a alocação e operação de GDs, como parte dessas ações. Na 

formulação deste modelo são consideradas para os GDs as seguintes hipóteses: 

 Os GDs são de propriedade das empresas de distribuição; 

 Os GDs são fontes de tensão controlada; 

 Os GDs são despacháveis, sendo assim tem-se total controle sobre as potências ativa 

e reativa geradas; 

 Os GDs podem operar de forma ilhada em caso de contingências. 

Matematicamente a função objetivo é escrita como: 

            ∑ {[∑ ∑ (          )        
  

             

 ∑ ∑ (        )        
  

         

 ∑ (    )     
  

       

  ∑ (    )     
  

       

 ∑ (   )      
  

      

  

  ∑ (   )     
  

       

]    
     ∑ [ ∑       

        

       

           
    

     

 

  ∑ √      
     

       
     

    

       

           
    

]    
   } 

(57) 
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                       ∑ ∑ ∑          

                   

 (58) 

onde: 

Conjuntos 

      : Conjunto de barras candidatas à instalação de GDs; 

      : Conjunto de GDs existentes; 

Custos  

       : Custos de compra de energia ($/MWh) através da subestação para o carregamento 

l no período p; 

       : Custos de produção de energia ($/MVAh) pelos GDs para o carregamento l no 

período p; 

    : Custos de instalação ($) do GD.  

De maneira semelhante à equação 47, a função objetivo (  ( )) descrita pela equação 

57 também expressa os custos de investimento e operação, diferenciando-se em dois aspectos 

da equação (47): 1 – Os custos de instalação dos GDs; e 2 – Os custos de operação estão 

relacionados à compra de energia pelas subestações e pela produção dos GDs, uma vez que 

considerar apenas os custos de geração dos GDs e as perdas do sistema pode levar a 

resultados equivocados, pois a relação entre a redução de perdas e a produção de potência 

pelos GDs é não linear, e além de reduzir perdas, a injeção de potência pelos GDs reduz o 

montante de potência comprado pela empresa de distribuição através das subestações. Sendo 

assim, considerar como custos de operação a compra de energia pelas subestações e a 

produção dos geradores é mais realista, pois consideram-se os diversos custos envolvidos na 

aquisição de energia pela empresa distribuidora e de uma maneira indireta considera-se a 

redução de perdas.  

Na eq. 57 modela-se que nas subestações paga-se pela energia referente apenas à 

parcela de potência ativa (      
    ), enquanto que os geradores têm os seus custos de geração 

calculados considerando a potência aparente produzida (√      
     

       
     

), pois existe um 
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custo de geração para que o GD produza potência reativa para efetuar o controle de tensão no 

sistema. 

A função objetivo (  ( )) referente à confiabilidade é a mesma apresentada na eq. 48, 

entretanto durante o processo de restauração os GDs são considerados, sendo que estes podem 

operar conectados à rede ou de maneira ilhada, desde que as restrições 33 e 34 sejam 

atendidas. 

Os custos de investimento e operação e os valores de CENS são atualizados ao valor 

presente através dos termos   
   ,   

   
 e  ( )

     descritos pelas eqs. 49, 50 e 55 

respectivamente e considerando as taxas de crescimento          e        ( )   igual a zero 

para todos os períodos, ou seja, considera-se nos cálculos a máxima previsão demanda de 

cada período. 

5.3 Algoritmo Busca Tabu Multiobjetivo para o Problema de PSDEE de 

Longo Prazo 

A busca tabu tem se mostrado uma ferramenta poderosa e eficiente na solução de 

complexos modelos de otimização mono e multiobjetivo (RAMIREZ-ROSADO; 

DOMÍNGUEZ-NAVARRO, 2006; COSSI et al., 2011, PEREIRA JUNIOR et al., 2014). 

Entretanto sua eficiência está diretamente relacionada ao esquema de codificação, sendo que 

este deve representar fielmente a proposta de solução do problema em estudo, e a estrutura de 

vizinhança, pela qual se dá o processo de otimização. Nas subseções seguintes descreve-se de 

maneira detalhada a busca tabu multiobjetivo (BT-MO) implementada. 

5.3.1 Codificação  

A codificação proposta para o problema de planejamento de sistemas de distribuição é 

representada em base decimal, a qual permite incluir de maneira fácil e prática aspectos 

importantes do problema de planejamento, como as características das subestações e 

condutores que compõem o sistema, os quais apresentariam certa dificuldade para sua 

representação se fosse utilizada uma codificação em base binária. A proposta de codificação é 

ilustrada na Figura 21. 
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Figura 21 Sistema de codificação para o planejamento de longo prazo. 

Linhas {Lep U Lpp} SE {SSexp U SSprp} Linhas {Lep U Lpp}

3 3 0 1102

l1 l2 ln lk-1 lk

1 02

S1 Sn Sk

1 0 0 11

l1 l2 ln lk-1 lk

Parte I Parte II Parte III

BUSDG

1 20

G1 Gn Gk

Parte IV

  

Fonte: Próprio autor. 

O primeiro subconjunto da codificação representa todas as linhas, existentes e 

propostas, para o sistema sob análise. Os números inteiros são utilizados para representar os 

tipos de cabos que são utilizados em cada linha, e os zeros representam as linhas que não 

estão conectadas. As posições preenchidas com valores maiores que 100 representam as 

linhas que são ramais de interconexão. Os valores são as codificações de cada tipo de cabo 

acrescidas de 100. Sendo assim no sistema codificado pela Figura 21, existe um ramal de 

interconexão construído com cabo do tipo 2.  

A segunda parte da codificação refere-se às subestações do sistema. De maneira 

análoga à parte referente às linhas os números inteiros representam o tipo de SE construída 

em cada barra candidata. Nem todas as barras são candidatas para a construção de SE, assim 

na codificação, as posições são índices de um vetor que armazena as barras candidatas à 

construção de SEs.  

A terceira parte contém as posições das chaves alocadas no sistema, 1 para chave 

existente e 0 para linhas sem chave. As chaves podem ser alocadas apenas em linhas 

existentes. Como os ramais de interconexão são linhas construídas que não estão em 

operação, estes possuem uma chave que no estado normal de operação do sistema permanece 

aberta. Desta maneira todos os ramais de interconexão devem, obrigatoriamente, ter uma 

chave alocada (posições ln das partes I e III). 

A quarta parte refere-se aos GDs. Devido à proximidade dos recursos primários para a 

produção de energia elétrica, a instalação dos GDs torna-se viável apenas em algumas barras 

do sistema, sendo assim na codificação as posições da quarta parte representam, assim como 

para as subestações, os índices de um vetor que armazena o número das barras candidatas à 

alocação de GDs, e o número inteiro atribuído a cada posição representa o tipo de gerador 

instalado em uma determinada barra. As posições representadas por zero indicam a ausência 

de GDs. 

A estrutura de codificação apresentada na Figura 21 representa com eficiência a 

solução do modelo estático do problema de planejamento de longo prazo. Para o modelo 
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multiestágio a estrutura de codificação do problema é composta por n estruturas representadas 

na Figura 21, sendo n o número de períodos que compõem o horizonte de planejamento. A 

partir das características do sistema obtidas através da codificação (topologia, localização das 

subestações, tipo de cabos das linhas, localização das chaves e ramais de interconexão, 

localização e tipo dos GDs) para os n períodos, processa-se um FPO, que é detalhado nas 

seções a seguir, para encontrar o estado de operação do sistema, sendo possível a partir dos 

resultados obtidos avaliar a função objetivo         .  

A rede planejada através desta metodologia é malhada, mas a sua operação é radial e 

os ramais de interconexão são utilizados juntamente com a operação das chaves para melhorar 

a confiabilidade do sistema planejado, através da restauração de cargas afetadas pelas 

contingências de longa duração. Desta maneira, através da solução do problema de 

restauração de redes (apêndice E) é possível avaliar a função objetivo                 . As 

infactibilidades de cada proposta de solução são consideradas nas funções objetivo através da 

técnica de penalidades. 

A codificação completa proposta para o problema de PSDEE de longo prazo é 

apresentada na Figura 21, entretanto como são resolvidos dois modelos distintos, a 

codificação para a solução de cada um deles é dada da seguinte maneira: modelo 1 – 

codificação composta pelas partes I, II e III; modelo 2 – codificação composta pelas partes I, 

II, III e IV. 

5.3.2 Geração da Configuração Inicial  

Para gerar a configuração semente inicial é utilizada uma heurística construtiva que 

consiste em criar conexões entre as SEs existentes e futuras e as novas cargas que devem ser 

energizadas, através da construção de novas linhas. A heurística proposta considera a potência 

disponível nas subestações, a radialidade do sistema e as propostas preestabelecidas para 

construção das linhas. Esta heurística construtiva consiste dos seguintes passos: 

(i) Escolher uma barra de carga j para ser energizada e ir ao passo ii.  

(ii) Escolher entre as SEs existentes e que não foram analisadas, a SE com maior 

potência disponível e ir ao passo iii. 

(iii) Se a potência disponível na SE escolhida for maior que a carga da barra j, 

conectar a barra j a um alimentador da SE escolhida através da rota de menor 

comprimento utilizando o cabo de menor bitola e ir ao passo v. Caso não exista 

conexão entre a barra j e a SE escolhida ir ao passo iv. Se a potência disponível 
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na SE escolhida for menor que a carga da barra j ir ao passo v; 

(iv) Se existir SE a ser analisada para energizar a barra j voltar ao passo ii. Caso 

contrário vá para o passo v. 

(v) Se existem barras a serem analisadas voltar ao passo i. Caso contrário ir ao passo 

vi; 

(vi) Caso ainda existam barras desernegizadas ir ao passo vii. Caso contrário ir ao 

passo x; 

(vii) Repotencializar a SE de menor custo e voltar ao passo i para analisar as barras 

que não foram conectadas ao sistema. Caso não seja possível a repotencialização 

das SEs ir para o passo viii.  

(viii) Se for possível a construção de SEs, construir a SE de menor custo e reinicializar 

o processo a partir do passo i considerando nesta nova etapa a SE construída, 

caso contrário ir ao passo ix; 

(ix) Ligar as barras que permaneceram desconectadas, desconsiderando os limites 

operacionais das SEs, gerando soluções inicialmente infactíveis, conectando 

estas cargas aos alimentadores mais próximos e ir para o passo x; 

(x) Verificar as potências das SEs, para verificar se existe a possibilidade de retornar 

a SE sob análise para o valor da potência inicial. Montar o vetor de codificação 

da solução inicial (Partes 1 e 2 da Figura 21). 

Encontrada a topologia inicial do sistema, as chaves são introduzidas de maneira 

aleatória nas linhas do sistema de distribuição. São adicionadas chaves até que o número 

máximo de chaves permitido seja alcançado. Criar esta parte da proposta de solução é muito 

simples considerando a codificação proposta. Durante a alocação de chaves, deve-se verificar 

se a linha selecionada para a alocação de chaves é uma linha existente, caso contrário é gerada 

uma solução infactível. O mesmo procedimento é realizado para os GDs, as posições destes 

equipamentos no sistema são selecionadas aleatoriamente.  

Como se trata de um problema multiestágio, inicialmente todos os períodos possuem a 

mesma codificação. 

5.3.3 Estrutura de Vizinhança 

Neste trabalho, assim como em outros trabalhos da literatura (RAMIREZ-ROSADO; 

DOMÍNGUEZ-NAVARRO, 2006), a vizinhança para o problema de PSDEE é definida 

através de pequenas alterações na solução atual. Estas pequenas alterações devem ser 
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realizadas considerando duas condições importantes: a radialidade do sistema e a 

continuidade no fornecimento de energia às cargas do sistema. 

As alterações que dão origem à vizinhança são: 

Reconfiguração do sistema utilizando a técnica branch exchange (GOSWAMI, 1997): 

A técnica da troca de linhas consiste em substituir uma linha que está em operação na 

topologia atual por uma linha que faz parte do conjunto de linhas que podem ser construídas 

ou por um ramal de interconexão. Para ilustrar esta técnica considere a Figura 22: 

Figura 22 Sistema exemplo para análise da estrutura de vizinhança do algoritmo BT. 
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Fonte: Próprio autor 

-Caso a linha    seja adicionada ao sistema uma das linhas                ou    deve 

ser desconectada, sendo assim, para a linha    existem seis possíveis vizinhos; 

-Caso a linha    seja adicionada, uma das linhas           ou     deve ser 

desconectada, sendo assim, para a linha    existem quatro possíveis vizinhos; 

-Caso a linha     seja adicionada, uma das linhas         ou     deve ser 

desconectada, sendo assim, para a linha     existem três possíveis vizinhos; 

-Caso a linha     seja adicionada, uma das linhas                  ou     deve ser 

desconectada, sendo assim, para a linha     existem seis possíveis vizinhos. 

Desta maneira um vizinho gerado a partir da troca de linhas, é qualquer topologia que 

se diferencie da topologia atual em apenas uma linha. Para esta nova topologia, a seleção dos 

cabos para as novas linhas e para o recondutoramento das linhas existentes, caso seja 

necessário, é realizada através de uma heurística proposta por Franco et al., (2010), descrita 

no apêndice C. Para a nova topologia também é avaliada a necessidade da repotencialização 

das SEs. 
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Adicionar ou eliminar subestações de uma barra do sistema: A subtração de SEs é 

realizada apenas para as SEs propostas, ou seja, para aquelas que foram adicionadas ao 

sistema inicial. A subtração é realizada através dos seguintes passos: 

(i) Escolher aleatoriamente uma SE para ser desconectada. Para ilustrar o processo, 

considere que a    , da figura 22 seja escolhida; 

(ii) Encontrar as possíveis ligações para os alimentadores da SE selecionada para ser 

desligada. No caso ilustrado são as linhas    para o alimentador que é iniciado 

pela linha     e a linha     para o alimentador que é iniciado pela linha    ; 

(iii) Caso seja possível reconectar todos os alimentadores da SE escolhida, retirar a 

SE sob análise do sistema. Caso contrário escolher outra SE e voltar ao passo ii. 

Se não houver mais SEs a serem analisadas encerrar o processo. No caso 

ilustrado as linhas    e     são adicionadas ao sistema e    e     são retiradas. 

A Figura 23 ilustra o vizinho gerado. 

Figura 23 Ilustração da vizinhança de retirada de SE. 
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Fonte: Próprio autor 

Encontrada a nova topologia do sistema, os cabos para as novas linhas e 

recondutoramento das linhas existentes são selecionados através da heurística descrita no 

apêndice C. 

De maneira análoga à subtração, a adição de novas SEs é realizada através dos 

seguintes passos: 

(i) Escolher aleatoriamente uma SE proposta para se conectada o sistema.  

(ii) Escolher uma linha que se conecta com a SE escolhida e ir para o passo iii. Caso 

não exista ou todas as linhas que se conectam com a SE já tenham sido 
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analisadas encerrar o processo. 

(iii) Conectar a linha escolhida à SE sob análise. Encontrar as possíveis linhas a 

serem desconectadas em função da linha que foi conectada e desconectar 

aleatoriamente uma delas, para que o sistema continue radial. Voltar ao passo ii.  

Exemplificando este procedimento para a figura 23 tem-se que: iniciando o processo 

pela linha    , uma das linhas         ou     deve ser desconectada. Caso uma das linhas 

      ou     seja desconectada, considerando agora a linha    , uma das linhas 

                 ou     deve ser desconectada. Para o caso em que a linha    seja 

desconectada devido à linha     ser adicionada ao sistema, as linhas a que podem ser 

desconectadas pela adição de     são:                            . 

Além das modificações descritas anteriormente, vizinhos também são gerados: 

adicionando ou eliminando ramais de interconexão; adicionando ou eliminando chaves 

seccionalizadoras no sistema; alterando a posição de chaves existentes no sistema; 

adicionando ou removendo GDs do sistema; alterando a posição dos GDs existentes no 

sistema; recondutorando linhas existentes. 

Os vizinhos são gerados para cada período do horizonte de planejamento e como o 

modelo proposto é multiestágio e a proposta de solução é uma solução dinâmica, as ações 

realizadas em qualquer período se refletem sobre os seguintes. Sendo assim, todo elemento 

inserido (construído) no período p deve estar presente no período    , estando este em 

operação ou não. Considerar esta restrição é muito simples através da codificação proposta, 

pois somente é necessário acrescentar no período     as ações realizadas em p. A Figura 24 

ilustra este procedimento. 
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Figura 24 Sistema de codificação para os períodos p e p+1. 

3 3 0 1102

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

1 02

S1 Sn Sk

1 0 0 11

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

Parte I Parte II Parte III

1 20

G1 Gn Gk

Parte IV

p

3 3 0 1102

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

1 02

S1 Sn Sk

1 0 0 11

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

Parte I Parte II Parte III

1 20

G1 Gn Gk

Parte IV

p+1

 (a) – solução semente 

3 3 1 1102

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

2 02

S1 Sn Sk

1 0 0 11

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

Parte I Parte II Parte III

1 21
G1 Gn Gk

Parte IV

p

3 3 101 1102

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

2 02

S1 Sn Sk

1 0 1 11

L1 L2 Ln Lk-1 Lk

Parte I Parte II Parte III

1 21
G1 Gn Gk

Parte IV

p+1

Caso 1

Caso 2
Caso 3

 (b) – vizinho  

Fonte: Próprio autor 

A Figura 24 ilustra um vizinho com três casos de modificações no período p, as quais 

são repassadas ao período    . A Primeira, a posição      indica a construção de uma linha 

com cabo do tipo 1. Uma vez que a codificação sempre representa topologias radiais, inserir a 

linha      no período     criaria um laço. Para que isso não ocorra a linha      é inserida 

no período     como um ramal de interconexão, sendo assim é necessária a instalação de 

uma chave nessa linha (posição     , parte III). A segunda modificação é a expansão de    e 

a terceira é a instalação de um gerador do tipo 1 na posição   , ambas são repassadas ao 

período    . 

Como a vizinhança é gerada a partir de pequenas modificações na solução semente, 

através da codificação utilizada é possível encontrar e recalcular os dados de estado de 

operação da rede apenas para parte do sistema influenciada pela modificação sem alterar a 

precisão e qualidade do resultado final. Observe a Figura 25, caso um vizinho seja gerado pela 

troca da linha    com a linha   , apenas a parte do sistema composta pelas linhas 

                       e    necessitam ter seus estados calculados através da solução do fluxo 

de potência, diminuindo o esforço computacional. Nesse caso o estado da rede pode ser 

encontrado através da solução de um fluxo de potência convencional (SHIRMOHAMMADI 

et al., 1988). Considerando agora um vizinho gerado pela troca das linhas    e   , a parte do 

sistema que necessita ter seu estado recalculado é composta por: pela influência direta as 

linhas                         e    ; e por influência indireta as linhas                    e 

    uma vez que o gerador pode produzir mais potência, caso seja possível, disponibilizando 

capacidade de fornecimento de energia à subestação     para que as novas cargas sejam 
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conectadas à subestação    . Para este caso faz-se necessário resolver um FPO para encontrar 

o estado da rede, pois é necessário encontrar o despacho ótimo de potência do GD. 

Figura 25 Ilustração de um sistema com gerador distribuído. 
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Fonte: Próprio autor 

Este procedimento proporciona uma grande redução no esforço computacional, uma 

vez que, evitam-se cálculos desnecessários.  

5.3.4 Processo de Intensificação – Fluxo de Potência Ótimo (FPO) 

A inclusão dos GDs aumenta a complexidade do problema, uma vez que além das 

variáveis relacionadas à sua alocação, surgem as variáveis de operação destes equipamentos, 

que são os despachos de potência ativa e reativa de cada GD em operação na rede para cada 

nível de carregamento. O despacho influi diretamente na seleção das linhas de um sistema que 

possui GDs alocados e também na decisão de expandir ou não as subestações existentes. 

Devido a esta relação entre estes componentes do sistema, neste trabalho propõe-se 

um processo de intensificação para cada vizinho que possua em sua proposta de solução GDs 

alocados. Fixada a topologia da rede em cada proposta de solução (vizinhos), o processo de 

intensificação é composto pela solução de um FPO, cuja função objetivo é a eq.57 (mantendo 

as variáveis que definem a topologia constantes) sujeito as restrições 31-38. O FPO é 

resolvido através de um AG de Chu-Beasley (BAKIRTZIS et al., 2002; CHU; BEASLY, 

1997). 

Codificam-se para solução do AG além das variáveis de controle dos GDs (potência 

ativa e tensão), as linhas que conectam a subestação às barras da rede com problema de tensão 

e as subestações influenciadas pelos GDs, dada a relação direta existente entre essas variáveis. 

A codificação proposta utiliza base decimal e é dividida em quatro partes: linhas; subestações; 
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potência ativa; e tensão. Na codificação referente às linhas e subestações os números inteiros 

representam o tipo de cabo da linha e subestação, enquanto os números inteiros das partes 

referentes à potência ativa e tensão codificam um intervalo de números inteiros entre 0 e 

       os quais fornecem, através das eqs. 59 e 60, a potência ativa e a tensão de cada 

gerador.  

      
     

(   
 

   
    

 

   
)     

      
 (59) 

      
     

(         )    

      
 (60) 

onde: 

      
     : Tensão na barra candidata g com GD instalado, no carregamento l do período p; 

    : Numero inteiro codificado; 

       : Número inteiro máximo que pode ser codificado. 

Considerando a Figura 26, a Figura 27 ilustra a proposta de codificação utilizada. 

Figura 26 Representação de um sistema de distribuição com GD. 
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Fonte: Próprio autor. 

Figura 27 Codificação FPO AG – Chu-Beasly. 
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A primeira parte da codificação da figura 27 é composta pelas linhas 1-2, 2-3, 3-4, 3-

11, 11-12, 12-13, 13-14 e 14-15, as quais têm influência sobre o problema de tensão das 

barras 14 e 15 (Figura 26). A segunda parte é formada pela única subestação da rede, 

influenciada pelos GDs das barras 8 e 10. As linhas que não fazem parte da codificação são 

selecionadas através da heurística descrita no apêndice C a qual visa a minimização dos 

custos dos cabos segundo a corrente da linha, a qual está condicionada à produção de potência 

dos GDs e às cargas do sistema. Sendo assim para encontrar o estado do sistema para uma 

determinada proposta de solução utiliza-se um fluxo de potência backwar/forward sweep 

(SHIRMOHAMMADI et al., 1988; LUO; SEMLYEN, 1990) no qual as barras com GDs são 

modeladas como barras de tensão controlada (PV). Utiliza-se o processo de seleção por 

torneio e os operadores recombinação e mutação são aplicados de maneira independente em 

cada subconjunto do sistema de codificação. Os operadores mutação e recombinação são 

aplicados de maneira semelhante aos da subseção 4.2.4. Com a solução do FPO, final do 

processo de intensificação, encontram-se o despacho ótimo dos GDs, bem como as linhas e 

subestações otimizadas para a topologia de um vizinho fixada inicialmente. 

5.3.5 Lista Tabu (LT)  

Os atributos armazenados na lista tabu são os elementos adicionados ou retirados de 

uma determinada solução. A LT opera de maneira discreta, proibindo que soluções que 

possuam atributos proibidos sejam selecionadas. Outro fator importante no que diz respeito à 

LT é o número de iterações k que o atributo permanece proibido. Na LT implementada neste 

trabalho o parâmetro k é variável durante o processo iterativo do algoritmo BT-MO. O 

parâmetro k varia entre um valor máximo e um valor mínimo de iterações. 

5.3.6 Critério de Convergência 

O critério de convergência adotado é o número máximo de iterações executadas pelo 

algoritmo ou até que não existam mais soluções na lista candidata e na iteração atual não se 

encontre soluções não dominadas. 

5.4 Resultados PSDEE de Longo Prazo 

Os algoritmos implementados para a solução dos modelos 1 e 2 apresentados nas 

subseções anteriores para o PSDEE de longo prazo foram testados em sistemas da literatura. 

O Modelo 1 foi testado em um sistema de 54 barras adaptado de Miranda et al., (1994), e o 
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modelo 2 em um sistema de 24 adaptado de Gönen e Ramírez-Rosado, (1986) e em um 

sistema de 182 barras adaptado de Ramírez-Rosado e Bernal-Agustín, (1998). Os resultados 

obtidos são apresentados a seguir. Os testes foram processados em um notebook com 

processador Intel® Core™ i7, 2.0 GHz e 8.0 Gb de memória RAM. 

5.4.1 Modelo1 

O sistema teste para este modelo possui 2 subestações existentes as quais podem ser 

expandidas e 2 subestações que podem ser construídas durante a fase de planejamento, 16 

linhas existentes e 45 propostas para construção durante a fase de planejamento, operando em 

13,8 kV. Este sistema é ilustrado na Figura 28 e os seus dados encontram-se no Apêndice F. 

Seis tipos de cabos são utilizados para a construção e recondutoramento de linhas, e seus 

dados elétricos e econômicos são apresentados nas Tabelas 11 e 12. Os dados sobre as 

subestações são apresentados na Tabela 13. 

Figura 28 Sistema de 54 barras utilizado nos testes. 
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Tabela 11 Dados dos cabos, sistema 54 barras. 

Tipo 
Capacidade de 

corrente (A) 

Impedância 

(Ω/km) 
Tipo 

Capacidade de 

corrente (A) 

Impedância 

(Ω/km) 

1 150 0,3655 + j0,2520 4 400 0,1460 +j0,1233 

2 250 0,2359 + j0,2402 5 500 0,1180 + j,1201 

6 350 0,1827 + j0,1260 6 600 0,9660 + j0,1201 

Tabela 12 Custo de construção e recondutoramento de linhas (10
3
 $/km), sistema de 54 barras. 

Tipo de cabos 

X 
Y 

1 2 3 4 5 6 

0 20,00 30,00 42,00 50,00 67,00 85,00 

1 - 23,00 37,00 40,00 58,00 76,00 

2 - - 30,00 35,00 50,00 66,00 

3 - - - 29,00 43,00 53,00 

4 - - - - 35,00 45,00 

5 - - - - - 38,00 

Tabela 13 Dados das subestações existentes e propostas, sistema de 54 barras. 

Barra 

Capacidade 

inicial  

(MVA) 

Nova  

Capacidade 

 (MVA) 

Custo de 

Construção 

(10
3 

$/km) 

Custo de 

Expansão 

(10
3 

$/km) 

Existentes 

101 16,70 33,40 - 1.400,00 

102 16,70 30,00 - 1.200,00 

Propostas 

103 - 22,20 3.000,00 - 

104 - 22,20 3.000,00 - 

O horizonte de planejamento para o caso de estudo foi de 15 anos subdivido em 3 

períodos de 5 anos. Esta consideração é efetuada devido aos altos custos de investimento dos 

elementos do planejamento de longo prazo, necessitando de um período maior para avaliar o 

retorno dos investimentos. Com relação às ações de planejamento, estas são realizadas a cada 

5 anos, no princípio de cada período e considera-se um crescimento de carga anual para as 

barras do sistema, descritos no apêndice F.  
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Para representar o comportamento de uma curva de carga diária, são considerados três 

níveis de carregamento: Leve – um fator de carregamento de 65% com duração de 2000 

h/ano; Nominal – um fator de carregamento de 80% e duração de 5760 h/ano; e Pico – um 

fator de carregamento de100% com duração de 1000 h/ano. Os limites de tensão considerados 

para o sistema são de 0,95 e 1,05 p.u. e a tensão na subestação é fixada em 1,0 p.u.. Os custos 

de energia considerados para o cálculo das perdas são de 51, 83 e 100 $/MWh. O custo de 

instalação das chaves seccionalizadoras é de $1.000,00. 

A taxa anual de juros é de 10% ao ano e a taxa de faltas permanentes é de 0,4 

faltas/km/ano. Os custos de interrupção para cada categoria e o tempo de interrupção são 

apresentados na Tabela 14. Os valores utilizados neste trabalho são proporcionais aos 

utilizados em Lotero e Contreras, (2011). 

Tabela 14 Custos de interrupção, sistema de 54 barras. 

Categoria de 

consumidores 

Custo de interrupção ($/MW/ano) 

Restauração (15 min) Reparação (120 min) 

Residencial 40,00 2.000,00 

Comercial 1.200,00 12.800,00 

Industrial 1.600,00 10.400,00 

A fronteira de Pareto obtida com o algoritmo implementado é apresentada na Figura 29. 

Para verificar a qualidade das soluções obtidas pela BT-MO e a relação de compromisso entre 

os objetivos analisados, as soluções A, B e C destacadas na Figura 29 são apresentadas na 

Tabela 15. 
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Figura 29 Fronteira de Pareto - Modelo1, sistema de 54 barras. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 15 Custos das soluções A, B e C presentes na fronteira de Pareto, sistema de 54 barras. 

Parâmetros  
Custos da Solução ($10

3
) 

A B C 

Perdas 877,85 885,23 648,24 

Subestações 1.862,76 2.325,41 4.156,63 

Cabos 850,90 966,97 959,41 

Chaves 9,41 24,61 26,22 

Total de investimento 2.723,07 3.316,99 5.142,27 

Total (inv. + perdas)  3.600,92 4.202,22 5.790,51 

CENS 2.333,08 1.362,91 961,68 

Analisando-se os resultados da Tabela 15 verifica-se que as ações de planejamento 

influenciam no aumento ou redução dos custos totais e de confiabilidade. Na região destacada 

na figura 29, existe um decréscimo acentuado no valor de CENS diante de pouco 

investimento. Esta redução no valor de CENS ocorre devido à instalação de chaves e 

reconfiguração da rede existente, as quais são ações de baixo custo de investimento ou até 

mesmo nulos, entretanto capazes de produzir uma diminuição significativa no valor de CENS. 

Nas demais soluções observa-se uma redução do CENS menos acentuada em relação aos 

custos, pois investimentos em ramais de interconexão e subestações, os quais apresentam 

custos mais elevados, necessitam ser realizados para que ocorra uma melhoria na 
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confiabilidade do sistema. Por exemplo, na solução C, a construção e expansão de 

subestações proporciona melhor divisão das cargas do sistema, proporcionando menores 

investimentos em cabos, reduzindo as perdas e melhorando a confiabilidade do sistema, mas 

apresenta o maior custo total devido aos altos custos relacionados com as subestações. A 

solução B apresenta maior investimento em subestações, linhas (e ramais de interconexão) e 

chaves com relação à solução A, o que aumenta a capacidade do sistema em restaurar as 

cargas afetadas por contingências.  

A redução de CENS, economicamente, pode ser considerada como um benefício para 

a empresa distribuidora, uma vez que os investimentos no sistema reduzem o pagamento de 

multas devido à energia não suprida. Uma análise que pode auxiliar o planejador a decidir 

qual a melhor solução tomar é verificar qual seria o beneficio relacionado ao CENS diante dos 

investimentos realizados no sistema. Considerando as soluções apresentadas na Tabela 15, 

tem-se que comparando as soluções A e C, a Solução C apresenta um custo de investimento 

$2419,2 x 10
3
 maior que a solução A, e a solução C apresenta CENS $1371,4 x 10

3
 menor 

que o CENS da solução A. O aumento do investimento entre as soluções A e C não é 

superado pela redução CENS, sugerindo que a solução A é mais atrativa que a solução C sob 

o ponto de vista econômico. Quando comparadas, as soluções A e B, a solução B tem um 

custo de investimento $593,92 x 10
3
 maior que a solução B e a diferença de CENS entre A e 

B é de $970,17 x 10
3
. Neste caso, o investimento realizado no sistema é superado pelo 

benefício alcançado com a redução de CENS, tornando a solução B mais atrativa que A. 

As topologias para cada período do horizonte de planejamento (Figuras 30 – 32) e os 

investimentos em cada período (Tabela 16) são apresentadas para a solução B, para ilustrar as 

características dos resultados obtidos. Os custos apresentados na Tabela 16 são apresentados 

em valores presentes. 

Tabela 16 Investimentos e tensão mínima para cada período da solução B, sistema de 54 barras. 

Parâmetros 
Custos (10

3
$) 

Período 1 Período 2 Período 3 

Perdas 352,74 247,66 284,83 

Subestações 0,00 1.862,76 462,65 

Cabos 781,87 173,07 12,04 

Chaves 16,00 7,45 1,15 

CENS 677,16 318,65 367,10 

Vmin (p.u.) 0,9771 0,9773 0,9680 
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Figura 30 Proposta de solução para o período 1 - Solução B, sistema de 54 barras. 
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Fonte: Próprio autor. 

Figura 31 Proposta de solução para o período 2 - Solução B, sistema de 54 barras. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Figura 32 Proposta de solução para o período 3 - Solução B, sistema de 54 barras. 
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Fonte: Próprio autor. 

Com relação aos resultados algumas observações são relevantes. A primeira é a 

redução das bitolas dos cabos das linhas 4-7, 7-8 e 9-22 no período 1. Quando os períodos são 

analisados simultaneamente, verifica-se que o recondutoramento das linhas à jusante das linhas 

destacadas é evitado e que as linhas 4-7, 7-8 e 9-22 sejam construídas com cabos que serão 

subutilizados, pois no segundo período as linhas à jusante das linhas 4-7, 7-8 e 9-22 são 

transferidas para um novo alimentador da subestação 103 onde se faz necessário um cabo de 

maior bitola. A segunda é que os ramais de interconexão e as chaves seccionalizadoras podem 

ser utilizados para reconfiguração do sistema visando a redução de perdas. Entretanto, como as 

perdas e a confiabilidade do sistema são consideradas no modelo (em funções objetivo 

diferentes), e a reconfiguração do sistema é considerada na técnica de solução, diferentes 

topologias com mesmo custo de investimento podem ser avaliadas, embora cada uma delas 

possa ter diferentes valores de perdas e CENS. Desta forma, se uma solução é não dominada 

com relação às demais, esta solução está presente na fronteira de Pareto. 
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5.4.2 Modelo2 

Com a finalidade de testar a eficiência do modelo e do algoritmo implementado o 

modelo 2 foi resolvido de maneira mono e multiobjetivo e os resultados são apresentados a 

seguir. 

5.4.2.1 Resultados mono-objetivo (  ) – sistema 24 barras 

O primeiro sistema utilizado no caso de estudo mono-objetivo do modelo 2 possui 24 

barras (Figura 33), e os seus dados estão apresentados no apêndice G. O sistema é composto 

por 4 subestações, 2 existentes e duas propostas (1023 e 1024), 20 barras de carga e 33 linhas, 

sendo 4 existentes e 29 propostas, operando em 20 kV. Os dados dos cabos e das subestações 

disponíveis para a expansão do sistema são apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19.  

Tabela 17 Dados de cabos, sistema de 24 barras. 

Tipo Capacidade de corrente (A) Impedância (Ω/km) 

C1 197 0,6140 + j0,3990 

C2 314 0,4070+ j0,3800 

C3 450 0,3080 + j0,3650 

Figura 33 Sistema de 24 barras. 
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Fonte: Gӧnen e Ramírez-Rosado (1986), adaptado. 
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Tabela 18 Custos de instalação e recondutoramento de linhas (10
3
 $/km), sistema de 24 barras. 

Tipos de cabos 

X 
Y 

1 2 3 

0 15,02 25,03 37,55 

1 - 19,14 29,87 

2 - - 20,170 

Tabela 19 Dados subestações, sistema 24 barras. 

Barra 

Capacidade 

Inicial  

(MVA) 

Nova  

Capacidade 

(MVA) 

Custo de 

Construção 

(10
3 

$/km) 

Custo de 

Expansão 

(10
3 

$/km) 

Existentes 

1021 7,00 15,00 - 120,00 

1022 5,00 17,00 - 135,00 

Propostas 

103 - 17,00 380,31 - 

104 - 15,00 280,26 - 

Para análise da alocação de GDs apenas um tipo de gerador é utilizado, o qual possui os 

limites de produção apresentados na Tabela 20. Como exemplo, os limites de produção de 

potência reativa do gerador são: -0,3286 e 0,750 MVAr se o gerador produzir 1,0 MW. O custo 

de instalação do GD é $100,00x10
3
. 

Tabela 20 Dados de produção do GD, sistema de 24 barras. 

Potência Min Max 

   
 

 (MW) 0,00 3,0 

   
 

 (MVAr) FP
*
 = 0,95 capacitivo FP

*
 = 0,85 indutivo 

*FP-Fator de potência 

As barras 5, 9, 15 e 16 foram selecionadas como barras candidatas à alocação de GDs. 

É permitida a alocação de no máximo 2 GDs e o horizonte de planejamento proposto é de 9 

anos, sendo que estes são dividido em 3 períodos de 3 anos. A taxa anual de juros é de 7,12%. 

A curva de carga diária é utilizada com três níveis de carregamento. Os dados para cada 

nível, como preço de compra de energia pelas subestações, custo de produção dos GDs, tempo 

de operação e fator de carregamento estão apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 Dados operacionais do sistema teste, sistema de 24 barras. 

Carregamento fc (%) 
Tempo 

(h/ano) 

Custo Energia  

SE ($/MWh) 

Custo produção 

GD ($/MVAh)  

Leve 70 2000 31,20 41,00 

Nominal 83 5760 45,60 41,00 

Pico 100 1000 57,70 41,00 

Duas condições de testes são consideradas: caso 1 – o planejamento sem a alocação de 

GDs; e caso 2 – com a alocação de GDs. Os valores das funções objetivo (eq.57) para os 

casos 1 e 2 fornecidos pela BT implementada são $51.421,76x10
3
 e $ 49.708,63x10

3
, 

respectivamente. As topologias do sistema para cada período para os casos 1 e 2 estão 

ilustradas nas Figuras 34 e 35. Os custos de investimento para cada período são apresentados 

na Tabela 22 (os valores são apresentados em valores presentes). 

Tabela 22 Custos de investimento ($10
3
), sistema de 24 barras. 

Investimento 
Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

Cabos 208,85 144,23 57,45 111,23 39,89 82,53 

Subestações 380,31 380,31 228,01 0,00 168,78 185,50 

Chaves 0,00 0,00 0,81 0,81 0,00 1,99 

GDs 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 589,16 724,54 286,27 112,04 208,67 270,02 
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Figura 34 Caso de estudo sem GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) período 3, sistema 24 barras. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Figura 35 Caso de estudo com GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) período 3, sistema 24 barras. 
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Fonte: Próprio autor. 

Apesar dos custos de investimento ser ligeiramente maior para o caso 2 

($1.106,60x10
3
 vs. $1.084,13x10

3
 para o caso 1), este é compensado pelo seu menor custo de 
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operação ($48.602,23x10
3
 vs. $50.337,67x10

3
 no caso 1), uma vez que os GDs além de 

produzirem parte da demanda de potência do sistema nos cenários de carga nominal e pico 

(Tabela 23) devido aos custos mais atrativos, também proporcionam a redução de perdas do 

sistema como se pode verificar na Tabela 24. Os valores de máxima demanda nas subestações 

para cada período são apresentados na Tabela 25. 

Tabela 23 Despacho de potência dos GDs, sistema de 24 barras. 

Barra Carregamento  

Período 1 Período 2 Período 3 

P  

(MW) 

Q 

(MVAr) 

P  

(MW) 

Q 

(MVAr) 

P  

(MW) 

Q 

(MVAr) 

9 

Leve  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nominal 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,212 

Pico 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,718 

16 

Leve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nominal 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 

Pico 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 1,113 

Tabela 24 Custos operacionais e perdas, sistema 24 barras. 

  Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 

Perdas (MWh/ano) 677,13 1.310,32 3.253,30 

Custos SE ($10
3
) 11.909,35 16.077,08 22.351,24 

Custos GDs ($10
3
) - - - 

Custo total ($10
3
) 11.909,35 16.077,08 22.351,24 

Caso 2 

Perdas (MWh/ano) 539,99 1.290,63 2.629,227 

Custos SE ($10
3
) 6.857,62 11.976,92 18.967,30 

Custos GDs ($10
3
) 4.354,58 3.543,36 2.902,43 

Custo total ($10
3
) 11.212,21 15.520,28 21.869,74 

* Custos em valores presentes. 

Tabela 25 Demanda máxima (MVA) das subestações, sistema de 24 barras. 

SE 
Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

1021 6,3486 4,2219 6,3483 6,9297 9,8831 6,919 

1022 2,2195 2,1827 4,7472 4,7083 11,2949 4,0714 

1023 8,2209 6,2000 13,2932 11,2375 16,7177 16,988 

1024 - - 3,4639 - 9,6421 13,3893 
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Analisando os custos de investimento para todos os períodos, verifica-se o impacto 

que os GDs têm sobre o planejamento do sistema. No período 1, o custo de investimento em 

cabos é maior para o caso 1, ambos os casos apresentam o mesmo custo de investimento em 

subestações e apenas o caso 2 apresenta custos de investimentos em GDs, tornando os custos 

totais de investimentos maiores para o primeiro período no caso 2. Entretanto, estes custos são 

compensados pelos custos de operação do sistema quando os GDs são alocados (Tabela 24). 

Como o modelo é dinâmico e as decisões tomadas em cada período influenciam os 

demais, o maior investimento em cabos no período 1 para o caso 1 é devido a construção da 

subestação da barra 1024 no período 2, pois evita a construção de linhas desnecessárias, que 

deixarão de operar devido a reconfiguração do sistema, e prioriza a construção de linhas 

utilizadas para obter uma distribuição de cargas mais uniforme entre as subestações no 

período 2, de acordo com suas capacidades. Esta relação entre os períodos permite a redução 

de perdas através da reconfiguração do sistema, com baixo custo de investimento em cabos no 

período 2. Neste caso apenas a linha 1-14 deixa de estar em operação, tornando-se uma linha 

de interconexão. 

Com a presença dos GDs no caso 2, a construção da subestação da barra 1024 não é 

economicamente atrativa para o período 2. Como a produção de potência pelos GDs possui 

menor custo para os níveis de cargas nominal e de pico, no período 1, as cargas das barras, 3, 

4, 10 e 16, são alimentadas por um único alimentador, desta maneira o GD da barra 16 pode 

operar com sua capacidade máxima de potência ativa sem que a restrição (36) seja violada na 

subestação da barra 1023. No período 2 com o crescimento das cargas, estas são agora 

supridas por dois alimentadores e o gerador segue operando com máxima capacidade de 

potência ativa (Tabela 23). Esta divisão ocorre evitando o recondutoramento de linhas do 

alimentador existente e reduzindo as perdas, considerando as características das cargas nos 

períodos atual e futuros. Como resultado dessa divisão, para que a radialidade do sistema seja 

mantida, a linha 3-16 torna-se um ramal de interconexão. As demais cargas do sistema são 

adicionadas à rede sem causarem grandes alterações na topologia existente, apenas 

adicionando-se linhas. 

No periodo 3, do caso 2 a presença dos GDs evita a repotencialização das subestações 

das barras 1021 e 1022, ao passo que no caso 1 elas foram repotencializadas. Para a 

subestação da barra 1021 os alimentadores são idênticos para os dois casos, e de uma maneira 

direta o GD instalado na barra 9 evitou a repotencialização da subestação. 

O GD instalado na barra 16 evita de maneira indireta a expansão da barra 1022, uma 

vez que ele permite que as cargas das barras 4 e 8 sejam conectadas aos alimentadores da 
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subestação da barra 1023. Com essa alteração e o remanejamento das cargas das barras 6 e 13 

para um alimentador da subestação da barra 1024, evita-se a repotencialização da subestação 

da barra 1022. Com esta reconfiguração dois novos ramais de interconexão surgem no 

sistema, as linhas 1022-6 e 1022-8  

Para o caso 1 a subestação da barra 1023 não é capaz de alimentar a carga da barra 4 

nem da barra 8, sendo assim, houve necessidade da expansão da SE da barra1022. Com uma 

maior capacidade, as cargas das barras 6 e 13 permanecem conectadas à subestação da barra 

1022 proporcionando uma distribuição mais uniforme das cargas e consequentemente 

reduzindo as perdas. 

5.4.2.2 Resultados mono-objetivo (  ) – sistema 182 barras 

Neste caso um sistema de grande porte é testado. Este sistema é composto por 3 

subestações (1 existente e 2 propostas), 182 barras e 207 linhas (44 existentes e 163 

propostas), operando com tensão nominal de 10 kV. O sistema testado é ilustrado na Figura 

36. Os dados de barras e de linhas são apresentados no apêndice H. Os dados de cabos e 

subestações para a expansão do sistema são apresentados nas Tabelas 26, 27 e 28 

respectivamente. 

Tabela 26 Dados de cabos, sistema de 182 barras. 

Tipo Capacidade de corrente (A) Impedância (Ω/km) 

C1 180 0,8763 + j0,4133 

C2 230 0,5518+ j0,4077 

C3 340 0,2765 + j0,3610 

Tabela 27 Custos de instalação e recondutoramento de linhas (10
3
 $/km), sistema de 182 barras. 

Tipos de cabos 

X 
Y 

1 2 3 

0 8,725 23,035 44,550 

1 - 19,140 37,870 

2 - - 29,170 
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Figura 36 Sistema 182 barras. 
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Fonte: de Ramírez-Rosado e Bernal-Agustín, (1998), adaptado. 

Tabela 28 Dados subestações, sistema de 182 barras. 

Barra 

Capacidade 

Inicial  

(MVA) 

Nova  

Capacidade 

 (MVA) 

Custo de 

Construção 

(10
3 

$/km) 

Custo de 

Expansão 

(10
3 

$/km) 

Existentes 

181 7,00 15,00 - 140,00 

Propostas 

182 - 15,00 320,00 - 

64 - 17,00 380,00 - 
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Como no caso de 24 barras, apenas um tipo de GD foi utilizado, e seus limites de 

produção de potência são apresentados na Tabela 29. Os custos de instalação do GD é de 

$90,00x10
3
 e as barras candidatas à instalação dos GDs são: 24, 26, 30, 37, 44, 58, 85, 101, 

107, 117, 120, 134,147, 176. Neste caso de estudo é permitida a alocação de 4 GDs. 

Tabela 29 Dados de produção do GD, sistema de 182 barras. 

Potência Min Max 

   
 

 (MW) 0,00 0,80 

   
 

 (MVAr) PF
*
 = 0,95 capacitivo PF

*
 = 0,85 indutivo 

*FP-Fator de potência 

O horizonte de planejamento assim como no caso anterior é de 9 anos e os dados 

referentes aos custos de compra de energia, produção dos GDs, tempos de operação e fatores 

de carregamento do sistema são os utilizados para o sistema de 24 barras descritos na tabela 

21. Também foram considerados os casos com e sem a presença da GD. Com a finalidade de 

verificar a eficiência e velocidade, a Figura 37 ilustra o processo de convergência da BT 

considerando os GDs, a qual encontrou um valor de $26.289,34x10
3
 em 5,4h de um total de 

8,03 horas de processamento. Para o caso sem GDs o tempo de solução foi 0,42 horas de 

CPU, e a melhor solução encontrada (em 0,35 horas) foi $27.020,83x10
3
. Nas tabelas 30, 31, 

32 e 33 são apresentados detalhes dos resultados encontrados para esse sistema com e sem a 

presença de GDs.  

Figura 37 Processo de convergência da busca tabu, sistema 182 barras. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 30 Custos de investimento ($10
3
), sistema de 182 barras. 

Investimento 
Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

Cabos 248,88 246,06 10,54 12,02 9,61 4,67 

Subestações 320,00 320,00 0,00 0,00 214,50 0,00 

Chaves 1,00 1,00 1,50 0,75 4,51 0,00 

GDs 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 569,88 927,06 12,04 12,77 228,62 4,67 

* Custos em valores presentes. 

Tabela 31 Custos operacionais, sistema 182barras. 

  Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 
Custos SE ($10

3
) 8.676,25 8.555,15 9.730,24 

Custo total ($10
3
) 8.676,25 8.555,15 8.980,24 

Caso 2 

Custos SE ($10
3
) 6.094,87 6.600,57 7.541,61 

Custos GDs ($10
3
) 2.205,61 1.661,21 1.245,01 

Custo total ($10
3
) 8.300,48 8.261,78 8.786,62 

* Custos em valores presentes. 

Tabela 32 Demanda máxima (MVA) das subestações, sistema de 182 barras. 

SE 
Período 1 Período 2 Período 3 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

64 - - - - 6,497 - 

181 2,966 1,900 3,991 3,034 4,851 5,847 

182 8,687 6,755 11,299 9,164 10,075 12,621 

Tabela 33 Despacho de potência dos GDs, sistema de 182 barras. 

Barra Carregamento  

Período 1 Período 2 Período 3 

P 

(MW) 

Q 

(MVAr) 

P  

(MW) 

Q 

(MVAr) 

P  

(MW) 

Q 

(MVAr) 

44, 58, 

101, 120 

Leve  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nominal 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 

Pico 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 

A presença do GD, neste caso, também evita a construção de subestações. No período 

3 quando existem GDs alocados no sistema, a subestação da barra 64 não é construída, mas 

sem a presença dos GDs ela é construída. Para ambos os casos a subestação da barra 182 é 
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construída. A presença dos GDs também proporciona menor investimento na instalação de 

cabos quando somado os valores dos três períodos. Os menores custos de investimento em 

subestações, cabos, chaves seccionalizadoras, adicionado ao menor custo de compra e 

produção de energia compensam os investimentos realizados com a instalação dos GDs. Nas 

Figuras 38-a e 38-b são ilustradas as soluções encontradas pela busca tabu, para o período 3, 

com e sem a presença de GDs respectivamente. 

Figura 38 Topologia do período 3 da solução sem (a) e com (b) GDs, sistema 182 barras.  
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                                          (a)                                                                                        (b) 

Fonte: de Ramírez-Rosado e Bernal-Agustín, (1998), adaptado. 

Nas figuras 38-a e 38-b as linhas 7-8, 8-10, 182-10, 67-68, 68-164, 164-162; 162-161, 

182-161 são construídas com cabo do tipo 3, as linhas 179-28, 28-27, 29-175 são construídas 

com cabo tipo 2 e as demais construídas com cabo do tipo 1. 
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5.4.2.3 Resultados multiobjetivo – sistema 24 barras 

Os testes do modelo multiobjetivo foram realizados no sistema de 24 barras 

apresentado anteriormente. A fronteira eficiente encontrada pela BT-MO é ilustrada na Figura 

39. Os custos de interrupções são os mesmos apresentados na Tabela 14 para o modelo 1. O 

tempo computacional gasto para encontrá-la foi de 2,78 horas. 

Figura 39 Fronteira de Pareto – Modelo2, sistema de 24 barras. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Analisando-se os resultados obtidos verifica-se, assim como nos resultados obtidos 

para o modelo 1, a existência de um decréscimo acentuado no valor de CENS diante de pouco 

investimento, devido à alocação de chaves e reconfiguração do sistema, na região entre as 

soluções A e B. A solução A é a mesma encontrada para otimização mono-objetivo 

considerando a instalação de GDs. Neste caso, ilustra-se na Figura 40 a solução B para fins de 

comparação. Os custos de investimento, operação, total e CENS são apresentados na Tabela 

34. 
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Tabela 34 Custos ($10
3
) de investimento, operação e CENS em valores presentes, sistema de 24 barras. 

Investimento 
Período 1 Período 2 Período 3 

A B A B A B 

Cabos 144,23 160,76 111,23 150,35 82,53 66,63 

Subestações 380,31 380,31 0,00 228,00 185,50 0,00 

Chaves 0,00 5,0 0,81 5,70 1,99 3,31 

GDs 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energia (SEs+GDs) 11.212,21 11.212,21 15.520,28 15.494,56 21.869,78 21.881,46 

Total 11.936,75 11.958,28 15.632,32 15.878,61 22.139,80 21.951,40 

CENS 1.503,69 879,13 22.94,45 1.144,20 2.591,43 1.892,69 

O custo total da solução B é de $49.788,29x10
3
 com um valor de CENS de 

$3.916,01x10
3
 em comparação com o custo total de $49.708,63x10

3
 da solução A com um 

valor de CENS de $6.389,57x10
3
. Para o cálculo do CENS foi considerado o critério n-1 

assim como no modelo 1, entretanto além das linhas, neste caso considera-se também que os 

geradores podem sofrer contingências. A taxa de falha considerada para os GDs foi de 0,8 

falhas/ano. 

Os geradores podem contribuir ou não com a redução dos custos totais em função dos 

seus custos de produção de energia, e desta forma, eles também podem contribuir ou não para 

a melhoria do valor de CENS. Para ilustrar este aspecto, seja a solução B apresentada, 

considerando-se em particular duas seções, a composta pela barra 1 (seção 1) e a composta 

pela barra 9 (seção 9), sendo estas delimitadas pela chave instalada na linha 1-9. Inicialmente, 

seja uma contingência na seção 1. Devido a presença do GD instalado na barra 9 esta pode 

operar de maneira ilhada em todos os períodos uma vez que a capacidade de produção do GD 

é maior que a demanda da barra 9 para os três períodos. Neste caso o GD contribui para a 

redução do valor CENS, pois é capaz de restaurar a carga da seção 9. 

Para uma contingência na seção 9 ou no GD ali instalado, este deixa de operar, 

forçando o desligamento da seção 1, nos períodos 2 e 3, devido à violações nas restrições do 

problema. Neste caso o GD contribui para uma deterioração da confiabilidade do sistema. De 

maneira geral, mesmo com estes casos onde o valor de CENS aumenta devido a presença dos 

GDs, esses equipamentos proporcionam benefícios à rede de distribuição com relação aos 

objetivos analisados, uma vez que, para o modelo 2 a fronteira eficiente encontrada 

considerando os GDs domina a fronteira eficiente encontrada sem considerar os GDs, como 
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ilustrado na Figura 40. A solução destacada como C é a solução encontrada pela otimização 

mono-objetivo sem considerar os GDs. 

Figura 40 Caso de estudo multiobjetivo com GDs: (a) período 1, (b) período 2 e (c) período 3, sistema 24 barras 
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                                                                                     (c) 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 41 Fronteiras de Pareto com e sem GD para o modelo 2, sistema 24 barras. 

 

Fonte: Próprio autor. 

5.5 Conclusões 

Neste trabalho são apresentados dois modelos para o problema de PSDEE de longo 

prazo, modelados como um problema não linear inteiro misto. Os modelos propostos 

consideram em suas funções objetivo dois importantes aspectos do PSDEE: custos de 

investimentos e operação e a confiabilidade da rede planejada. O primeiro modelo não 

considera a presença dos GDs, portanto os custos de operação são considerados a partir das 

perdas de energia do sistema. Já no segundo modelo, além das tradicionais ações consideradas 

no PSDEE, considera-se também a alocação de GDs como uma ação de planejamento. Neste 

caso os custos de operação são calculados a partir dos custos de produção de energia pelos 

GDs e pela compra de energia através das subestações, tornando o modelo mais realista pois 

consideram-se os diversos custos envolvidos na aquisição de energia pela empresa 

distribuidora e de maneira indireta a redução de perdas são consideradas. Ambos os modelos 
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multiestágios permitem uma análise mais abrangente dos investimentos realizados durante o 

horizonte de planejamento. 

Para a solução dos modelos multiobjetivo utilizou-se um algoritmo BT-MO, o qual se 

mostrou muito eficiente para tratar a natureza multiobjetivo do problema de PSDEE. Através 

do conjunto de soluções encontrado pode-se verificar a relação de compromisso entre os 
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presentes na fronteira eficiente podem auxiliar o planejador a adotar a melhor solução para o 

caso de estudo. 

Quando os GDs são considerados a rede passa a ser uma rede ativa onde os fluxos de 

potência nas linhas são determinados pelas injeções de potência dos GDs e pelas cargas 

conectadas ao sistema, fazendo-se necessária a utilização de um programa de cálculo de FPO 

para encontrar o estado de operação da rede de distribuição. A BT-MO proposta neste 

trabalho é auxiliada por um FPO o qual fornece o despacho ótimo de potência dos geradores, 

bem como a seleção ótima dos tipos de cabos para as linhas e das capacidades das 

subestações, umas vez que estas variáveis estão diretamente relacionadas entre si. Verifica-se 

através dos resultados obtidos a grande influência dos GDs sobre as ações de planejamento a 

serem tomadas para o sistema.  

Os GDs alocados no sistema de forma otimizada durante a fase de planejamento do 

sistema produzem redução das perdas e podem promover o controle de tensão através da 

injeção de potência reativa, que é considerada no modelo proposto através dos custos de 

produção. Esta consideração implica na produção de potência reativa apenas nos períodos que 

necessitam de um maior controle de tensão, como se observa nos resultados apresentados na 

tabela 23, uma vez que os custo de compra na subestação é dado em $/MWh e o de produção 

do GD em $/MVAh. Assim, em períodos em que este controle de tensão não é necessário, os 

GDs operam com fatores de potência muito próximos ou igual a 1,0 tornando o preço de 

produção do GD praticamente em $/MWh. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES  FINAIS 

 

 

 

 

Neste trabalho, os problemas de PSDEE de médio e longo prazo, foram modelados 

através de modelos de programação não linear inteira mista multiobjetivo. Estes modelos são 

de difícil solução uma vez que apresentam natureza combinatorial e são altamente complexos. 

Os modelos propostos para os problemas de médio e longo prazo foram resolvidos através das 

metaheurísticas multiobjetivo AG-MO e BT-MO respectivamente, as quais têm se mostrado 

muito eficientes na solução de problemas desta natureza. As metaheurísticas multiobjetivo 

possibilitam que problemas complexos sejam resolvidos de maneira simples sem a 

rigorosidade exigida pelas técnicas de otimização clássicas nos modelos matemáticos. Além 

disso, fornece como solução para o problema um conjunto de soluções capaz de expressar 

claramente a relação entre os objetivos analisados, auxiliando o tomador de decisão (decision 

maker). 

No planejamento de médio prazo, considerou-se de maneira integrada a alocação de 

BCs, RTs e o recondutoramento dos circuitos em sistemas de distribuição tornando mais 

realista do problema Volt/VAr. O AG-MO proposto para a solução do PSDEE de médio 

6 
Capítulo 
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prazo se mostrou muito eficiente e os resultados obtidos indicam as localizações dos 

equipamentos a serem instalados na rede, esquema de controle de taps para os reguladores de 

tensão, controle de injeção de potência reativa na rede pelos bancos de capacitores chaveados 

e as linhas do alimentador que devem ser recondutoradas.  

A eficiência da inserção do conhecimento especialista através da lógica fuzzy, 

considerando aspectos práticos como, por exemplo, o dimensionamento da potência do 

regulador, para a redução do espaço de busca referente aos RTs, ou barras com elevado fluxo 

de reativo, para a redução do espaço de busca referente aos BCs foi verificada nos resultados 

apresentados para o alimentador de 135 barras. Constatou-se que esta é uma medida de 

planejamento de médio prazo adequada para ser adotada pelas empresas distribuidoras para 

manter os níveis de tensões dentro dos padrões exigidos e reduzir as perdas, ou seja, 

produzem resultados técnicos e econômicos esperados e o retorno financeiro dos 

investimentos. 

O AG-MO se mostrou muito eficiente para a solução do problema de médio prazo, 

entretanto sua utilização na solução do problema de longo prazo tornou-se inviável, devido a 

grande quantidade de soluções infactíveis relacionadas com a restrição de radialidade geradas 

pelos típicos operadores recombinação e mutação, ou pela dificuldade e esforço 

computacional elevado na implementação de operadores genéticos específicos para este 

problema. Com a BT-MO não houve este tipo de problema, pois a estrutura de vizinhança foi 

definida para gerar apenas soluções radiais. Outro fator importante proporcionado pela 

estrutura de vizinhança é que esta possibilitou que o estado de apenas parte do sistema fosse 

avaliado para cada vizinho, reduzindo o esforço computacional exigido pela solução do 

algoritmo de fluxo de potência convencional ou do FPO. Estas características proporcionaram 

um algoritmo rápido e eficiente na solução do problema de PSDEE multiobjetivo de longo 

prazo.  

O PSDEE de longo prazo foi modelado de duas maneiras: com e sem a presença dos 

GDs. A Principal diferença está em como os custos de operação são considerados uma vez 

que a geração distribuída modica a característica do sistema de distribuição, tornando os 

tradicionais sistemas passivos em sistemas ativos, onde seu estado de operação é determinado 

pelos GDs alocados e pelas demandas da rede. O modelo que considera a geração distribuída 

é auxiliado por um AG Chu-Beasly, o qual foi empregado para a solução do problema de 

FPO, que considera em sua formulação os despachos dos GDs e a especificação dos cabos e 

das subestações, pois as variáveis de despacho dos GDs possuem relação direta com a seleção 

dos cabos e da capacidade das subestações e vice-versa. Os resultados mostram a grande 



Capítulo 6 – Considerações finais                                                                                                                        135 

 
 

 

influência que estes equipamentos possuem sobre as tomadas de decisão, portanto os 

resultados encontrados pela BT-MO podem auxiliar o planejador do sistema na decisão de 

como expandir o sistema sob estudo. 

A geração distribuída tem se tornado cada vez mais presente nos sistemas de 

distribuição, e desta forma, estudos mais detalhados sobre os impactos técnicos e econômicos 

que estes equipamentos podem causar devem ser realizados. Diante desta necessidade de 

estudos mais detalhados, propõem-se como trabalhos futuros: 

 Efetuar análise da viabilidade técnica e econômica da interferência do 

planejamento de médio prazo no planejamento de longo prazo; 

 Tratar os GDs como propriedade de terceiros; 

 Incluir no modelo a participação de produtores independentes juntamente com 

os GDs de propriedade das distribuidoras e seus respectivos contratos de venda 

de energia; 

 Considerar a estocacidade nas fontes primárias dos GDs; 

 Utilizar análise de risco para avaliar as soluções obtidas ou até mesmo auxiliar 

no processo de otimização. 
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APENDICE A – FLUXO DE POTÊNCIA 

 

 

 

 

O método de varredura desenvolvido por Shirmohammadi et al., (1988) é aplicado no 

cálculo do fluxo de potência para sistemas radias e fracamente malhados que podem ser 

convertidos para a forma radial. A seguir apresenta-se o método implementado e usado como 

ferramenta auxiliar para as metaheurísticas implementadas, mas salienta-se que neste trabalho 

o enfoque da técnica de cálculo de fluxo de potência é apenas para sistemas radiais. A solução 

do método é baseada na aplicação direta das leis de Kirchhoff. Na implementação é efetuada a 

numeração sequencial de cada linha, ou seja, o sistema é dividido em camadas sendo 

necessário numerar todas as linhas de uma camada para depois iniciar a numeração das linhas 

da camada seguinte, como ilustrado na Figura. 42. Este procedimento facilita a visualização 

dos nós extremos de cada linha. 

Figura 42 Numeração das linhas para o cálculo de fluxo de potência. 

 
Fonte: Cossi, 2008. 
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O cálculo das tensões e correntes do sistema está baseado no processo iterativo 

descrito a seguir, considerando a Figura 43, onde se representa uma linha da rede de 

distribuição. 

Figura 43 Representação de uma linha da rede. 
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Fonte: Próprio autor. 

As correntes de cada barra em cada iteração são calculadas pela equação 61. 

  
  (

  

  
   )

 

       
                         (61) 

onde: 

   : Número de linhas do alimentador; 

  
  : Corrente na barrai para a iteração k; 

  
    : Tensão na barrai, calculada na iteração k-1; 

   : Injeção de potência especificada na barrai; 

     : Soma de todos os elementos shunts para a barra i. 

As correntes das linhas são calculadas pela equação 62, iniciando-se nas linhas da 

última camada e deslocando-se em direção às linhas da origem (backward sweep): 

  
     

  ∑   
 

   

 
(62) 

em que: 

  
:: Conjunto das linhas ligados à jusante da linha l; 

  
  :: Corrente da linha l. 

A presença do regulador altera as correntes das linhas a jusante da barra onde está 

alocado. Portanto as correntes devem ser corrigidas utilizando a equação 63 (vide eq. 8). 
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(             )
 (63) 

onde: 

    
 

 
 : Corrente da linha a montante do regulador de tensão; 

  
   : Corrente do linha a jusante do regulador de tensão. 

As tensões nas barras são calculadas a partir da linha inicial do alimentador, e 

deslocando-se em direção aos nós finais (forward sweep). Para este cálculo utiliza-se a 

equação 64: 

  
      

      
                                 

 

   (64) 

onde: 

  
 
 

: Tensão na barra i (barra final da linha l); 

    
  : Tensão na barrai-1 (barra inicial da linha l); 

   
: Impedância série da linha l. 

Caso exista um regulador de tensão na barra onde está sendo calculada a tensão, deve-

se corrigir a tensão devido à presença do regulador utilizando as equações apresentadas no 

capítulo anterior. 

  
  

  
 

(             )
 

   (65) 

No critério de convergência adotado utiliza-se a diferença entre a potência calculada 

na iteração atual e a potência especificada para cada nó, equações 66 e 67:  

        (  
    

   )    (66) 

        (  
    

   )
 

(67) 

A potência calculada em cada nó na iteração k é dada por:  

  
    

 (  
 )

 
     (  

 )
 
                              (68) 
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As diferenças ∆P e ∆Q quando menores que uma tolerância ε, o processo é 

considerado convergido, encontrando assim os estados de operação da rede. Caso contrário o 

processo reinicia a partir da eq. 61 com os valores atualizados das tensões nas barras. 

A formulação apresentada anteriormente pode ser aplicada a sistemas levemente 

malhados e que possuam barras com fontes de tensão controladas, transformando-os com o 

auxílio de algumas técnicas em sistemas completamente radiais (LUO; SEMLYEN, 1990). 

Considere a Figura 44, nela é representado um sistema que possui uma fonte de tensão 

controlada (GD) e um anel. O equacionamento apresentado para este pequeno exemplo poder 

ser extrapolado para sistemas de grande complexidade com vários anéis e várias fontes de 

tensão (GDs). 

Figura 44 Representação de uma rede com GD e um laço. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1512 141311

9 10
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GD

 

Fonte: Próprio autor. 

Inicialmente, deve-se abrir os laços do sistema (o anel formado pelas linhas do sistema 

e o laço formado pelo GD e SE) gerando uma barra fictícia. De acordo com Shirmohhammadi 

e Cheng (1995), a seleção do ponto de quebra (breakpoint) do laço, não afeta sensivelmente a 

convergência global do algoritmo, entretanto quando se tratar da fonte de tensão (GD), o 

ponto de quebra deve ser o ponto de conexão do GD com o sistema.  

Considerando a renumeração detalhada, na Figura 45 tem-se: 
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Figura 45 Representação da rede da figura A.3 com pontos de quebra. 

1 2 3 4 6 8 11 14

157 1295

10 13

SE

Ig

15'

Ib Ib

 

Fonte: Próprio autor. 

Para o ponto de quebra 15-15’ é necessário encontrar o valor de   , o que é possível 

através dos          e         . A barra onde o gerador está conectado é modelada como 

uma barra PV, onde são conhecidos os valores de tensão e de potência ativa, restando 

encontrar apenas o valor de potência reativa injetado pelo GD, a qual utiliza o         
para 

encontrá-lo. 

Segundo Luo e Semlyen, 1990, a relação entre os valores de    ,     e     e os 

valores de potência ativa e reativa em cada ponto de quebra pode ser expressa em termos 

matriciais como: 

[
  
   

]  [
    

    
]  [

  
  

]    (69) 

onde: 

  
: Parte imaginária da matriz de impedância dos pontos de quebra; 

  : Parte real da matriz de impedância dos pontos de quebra. 

A matriz de impedância de pontos de quebra é uma matriz quadrada de dimensão igual 

ao número de pontos de quebra. Uma maneira prática de encontrar esta matriz é dada pelo 

seguinte algoritmo (SHIRMOHAMMADI et al., 1988): 

i. Retirar todas as cargas conectadas às barras da rede e a fonte do nó raiz; 

ii. Injetar uma corrente de 1.0 pu com sentidos opostos em cada extremidade do 

ponto de quebra (   Figura 45) analisado i e calcular as tensões em cada barra 

da rede; 

iii. O valor da impedância do ponto de quebra n, com n=1,..,k, em relação ao ponto 

de quebra i é dado por           ; 
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Caso o ponto de quebra seja gerado devido a conexão de uma fonte de tensão, injeta-se 

apenas a corrente (    Figura 45) com sinal positivo no ponto de conexão com a rede. 

Encontrado os valores de      e     , os valore das potências injetadas nas barras de cada 

ponto de quebra para a iteração k devem ser atualizados através da seguinte equação: 

   
     

         (70) 

Posteriormente, os valores de corrente das barras são atualizados modificando a eq. 61 

para barras que são pontos de quebra: 

  
  (

      
   

  
   )

 

       
     (71) 

A convergência do processo passa a depender de novas equações além das 

apresentadas nas eqs. 66 e 67. Estas novas equações estão relacionadas à diferença de tensão 

entre a barra real e fictícia dos pontos de quebra, assim para os n pontos de quebra do sistema, 

o valor de    dado pela equação 72 deve ser menor que uma tolerância    . 

     √(      )    (72) 

No caso de pontos de quebra referentes aos GDs com controle da tensão, a potência 

resultante da eq. 70 deve ser avaliada para garantir a operação do GD dentro dos limites 

técnicos, com relação à quantidade de potência reativa que pode ser suprida ou absorvida. Se 

a potência reativa calculada por (70) ultrapassar os limites da capacidade do gerador, o valor 

da geração de reativos é fixado no valor limite excedido e o controle do gerador se torna de 

potência constante. A partir daí o gerador passa a ser modelado como uma carga negativa de 

potência constante, sendo assim desnecessário o cálculo da potência de compensação (  ) 

para esse gerador distribuído, durante as próximas iterações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B – DADOS DOS REGULADORES DE TENSÃO 
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Tabela 35 Dados dos reguladores de tensão monofásicos. 

 

Fonte: Almeida, (2009). 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE C – HEURÍSTICA PARA A SELEÇÃO DE CONDUTORES 

NO PSDEE 

 

 

 

Uma heurística eficiente para a seleção ótima de cabos para as novas linhas e para o 

recondutoramento das linhas existentes no sistema de distribuição é apresentada em Franco et 

al., (2010). Esta heurística é dividida em duas etapas. Na primeira etapa selecionam-se os 

cabos para as linhas visando o menor custo e também a restrição de capacidade de corrente 

dos cabos. Na segunda etapa se existem barras no sistema com tensão abaixo da tensão 

mínima permitida, são selecionadas novas bitolas para os cabos segundo um índice de 

sensibilidade para atender a restrição de tensão. Neste trabalho é considerada apenas a 

primeira etapa desta heurística, que é baseada nos custos da linha.  

Os cabos das linhas devem ser selecionados considerando a corrente máxima da rede. 

Entretanto para o cálculo do custo variável da linha, que são os custos relacionados às perdas, 

devem-se considerar os vários carregamentos do sistema. Sendo assim, o custo de uma 

determinada linha i do sistema de distribuição é dado pela seguinte equação:  

         (       ∑               
 

    

   

)        (73) 

onde: 

         :: Custo total da linha i, construída com o cabo tipo t; 

     :: Custo fixo da linha i construída com cabo tipo t por unidade de comprimento 

(referente a construção da linha); 

    :: Custo do kWh, para o carregamento j; 
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    : Comprimento da linha i; 

    :: Tempo de operação da linha i, para o carregamento j; 

   :: Resistência do cabo tipo t por unidade de comprimento; 

    :: Corrente da linha i, para o carregamento j; 

     :: Número de carregamentos do sistema. 

Para cada carregamento do sistema é calculado um fluxo de potência para encontrar os 

estados da rede. Os valores das potências nas barras variam em cada carregamento, para 

simular o comportamento real dos sistemas de distribuição. Entretanto os valores de potências 

utilizados em cada carregamento podem ser colocados em função do carregamento máximo 

da rede através de um fator especifico denominado fator de carregamento (FC). Considerando 

que o carregamento máximo da rede possua fator de carregamento 1,0, as correntes nas linhas 

para os n carregamentos do sistema, podem ser aproximadas por: 

          
      (74) 

onde: 

    :: Fator de carregamento do sistema para o carregamento j (valor menor que 1,0); 

  
    :: Corrente máxima da linha i (corrente calculada para        ); 

Substituindo a eq. 74 na eq. 73: 

         (       ∑               
  (  

   ) 
    

   

)        (75) 

Reescrevendo: 

         (            
   )       (76) 

onde: 

    ∑            
 

    

   

    (77) 
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Considerando a existência de taxa de crescimento de carga (      ) e taxa de juros 

anuais (       ), a eq. 77 é dada por: 

    (∑            
 

    

   

)  (∑
(        )

  

(         )
 

    

   

)    (78) 

Desta maneira apenas com o valor da corrente máxima é possível calcular, de maneira 

aproximada, o custo das perdas para uma determinada linha considerando ncar carregamentos 

para o sistema.  

Verifica-se através da eq. 76 que o custo de uma determinada linha é função dos 

parâmetros que compõem a linha e da corrente que por ela circula, portanto para um dado 

conjunto de cabos podem-se traçar as curvas de custo das linhas construídas para cada tipo de 

cabo em função da corrente. 

Considere o conjunto de cabos apresentados na Tabela 36, e um fator k igual a 4,037, 

as curvas de custos das linhas para os respectivos tipos de cabos são ilustradas na Figura 46. 

Tabela 36 Dados dos cabos. 

Cabo Custo (R$/km) R (Ω/km) X (Ω/km) Imax (A) 

1 30000,0 0,3655 0,2520 150 

2 35000,0 0,2921 0,2466 200 

3 42000,0 0,2359 0,2402 250 

4 46000,0 0,1932 0,2279 300 

Figura 46 Curvas de custos para a construção das linhas. 

 

Fonte: Franco et al., (2010), adaptado. 
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Para determinadas faixas de corrente existe um tipo de cabo que apresenta custo 

mínimo para uma determinada linha. Através da eq. 79 pode-se encontrar a corrente de 

transição entre os cabos, utilizando a interseção das funções de custos das linhas com cabo do 

tipo m e cabo do tipo t. 

     √
(       )

  (     )
 (79) 

Caso a corrente de transição calculada para o cabo m seja maior que a corrente 

máxima do cabo, a corrente de transição passa a ser a sua corrente máxima. Este 

procedimento pode ser estendido para o recondutoramento das linhas dos sistemas de 

distribuição, considerando como custo fixo, o custo da troca do cabo tipo m para o cabo tipo t.  

Tabela 37 Custo de recondutoramento de linhas. 

Cabo inicial 

X  

Custo recondutoramento para cabo do tipo (10
3
 R$/Km) 

Y 

1 2 3 4 

0 30 35 42 46 

1 - 26 32 37 

2 - - 31 36 

3 - -  35 

Na Tabela 37 as posições (0,Y) indicam os custos de construção para uma linha com 

cabo do tipo Y. Já as posições (X,Y),         e          indicam o custo do 

recondutoramento de uma linha do tipo X, para uma linha do tipo Y. Considerando os tipos de 

cabos apresentados na Tabela 36 e os custos da Tabela 37, as correntes de transição são 

apresentadas na Tabela 38. Os dados apresentados na Tabela 38 mostram que para a 

construção de novas linhas, se a corrente for menor que 129,9 A a linha construída com cabo 

tipo 1 apresenta menor custo; se a corrente estiver entre 129,9 e 166,0 a linha com cabo tipo 2 

apresenta menor custo e se a corrente for maior que 166 A o cabo tipo 4 apresenta menor 

custo (Figura 46).  
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Tabela 38 Correntes de transição para os cabos com dados apresentados nas Tabelas 36 e 37. 

Cabo inicial 

X  

Correntes de transição (A) 

Y 

1 2 3 4 

0 129,9 166,0 - 300 

1 150,0 162,6 170,3 300 

2 - 200 - 300 

3 - - - 300 

Para o caso do recondutoramento de uma linha construída com cabo tipo 1, se a 

corrente for menor que 150 A, o cabo tipo 1 deve ser mantido; se a corrente estiver entre 150 

e 162,6 A a linha deve ser recondutorada com cabo tipo 2; se a corrente estiver entre 162,6 e 

170,3 A deve ser recondutorada com cabo tipo 3 e para correntes maiores que 170,3 A deve 

ser recondutorada com cabo tipo 4. 

Este método permite que os cabos das linhas sejam selecionados utilizando apenas os 

valores das correntes das linhas obtidas através do cálculo do fluxo de potência. As alterações 

dos cabos que compõem as linhas do sistema de distribuição implicam na variação nos 

valores das tensões e das correntes do sistema, sendo assim, realizadas as alterações um novo 

fluxo de potência deve ser calculado para que as tensões e correntes sejam atualizadas e a 

seleção dos cabos realizada novamente. Este processo deve ser efetuado até que não ocorram 

mais alterações nos cabos que compõem as linhas do sistema. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE D – DADOS ALIMENTADOR 135 BARRAS 

 

 

 

 

Neste apêndice são apresentados os dados do alimentador de 135 barras utilizado para o 

planejamento de médio prazo no capítulo 4. Este sistema encontra-se em 

www.dee.feis.unesp.br/lapsee/interna_downloads_sistemastestes.php. 

Tabela 39 Dados sistema 135 barras. 

Noi Nof 
Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 
Noi Nof 

Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 

0 1 900 AA4 0,00 0,00 14 18 10 AA4 0,00 0,00 

1 2 50 AA2 41,40 17,64 15 19 160 AA1 69,00 29,39 

1 3 100 AA4 0,00 0,00 16 20 20 AA1 103,50 44,09 

3 4 40 AA4 69,00 29,39 17 21 20 AA3 41,40 17,64 

4 5 200 AA4 69,00 29,39 18 22 70 AA4 11,41 4,86 

5 6 200 AA4 103,50 44,09 20 23 40 AA1 0,00 0,00 

6 7 200 AA4 69,00 29,39 21 24 30 AA2 0,00 0,00 

7 8 10 AA4 69,00 29,39 22 25 10 AA4 103,50 44,09 

8 9 50 AA4 0,00 0,00 23 26 40 AA1 69,00 29,39 

9 10 100 AA1 0,00 0,00 23 27 150 AA1 103,50 44,09 

9 11 30 AA4 103,50 44,09 24 28 60 AA2 103,50 44,09 

10 12 60 AA1 7,91 3,37 24 29 20 AA1 103,50 44,09 

10 13 30 AA1 103,50 44,09 25 30 10 AA4 0,00 0,00 

11 14 70 AA4 0,00 0,00 26 31 50 AA1 103,50 44,09 

12 15 30 AA1 69,00 29,39 28 32 40 AA2 0,00 0,00 

13 16 10 AA1 41,40 17,64 29 33 5 AA1 103,50 44,09 

14 17 50 AA3 2,76 1,18 30 34 70 AA4 2,76 1,18 

http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/interna_downloads_sistemastestes.php
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Tabela 40 Dados sistema 135 barras – continuação. 

Noi Nof 
Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 
Noi Nof 

Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 

30 35 100 AA4 0,00 0,00 69 73 30 AA1 103,50 44,09 

30 36 60 AA4 0,92 0,39 69 74 20 AA1 6,44 2,74 

32 37 20 AA2 69,00 29,39 69 75 50 AA3 69,00 29,39 

32 38 20 AA2 103,50 44,09 70 76 70 AA4 103,50 44,09 

33 39 25 AA1 103,50 44,09 72 77 50 AA4 0,00 0,00 

35 40 60 AA1 69,00 29,39 74 78 20 AA1 103,50 44,09 

35 41 50 AA1 69,00 29,39 75 79 40 AA3 7,82 3,33 

35 42 30 AA4 103,50 44,09 76 80 30 AA4 103,50 44,09 

36 43 20 AA4 103,50 44,09 77 81 180 AA4 41,40 17,64 

37 44 120 AA2 103,50 44,09 77 82 110 AA2 0,00 0,00 

41 45 10 AA1 69,00 29,39 79 83 40 AA3 1,75 0,74 

42 46 40 AA4 41,40 17,64 80 84 30 AA4 0,00 0,00 

43 47 120 AA4 0,00 0,00 81 85 20 AA4 0,00 0,00 

47 48 50 AA4 103,50 44,09 82 86 70 AA2 0,00 0,00 

47 49 100 AA4 0,00 0,00 82 87 70 AA2 50,60 21,56 

47 50 40 AA4 2,76 1,18 83 88 20 AA3 103,50 44,09 

48 51 20 AA4 69,00 29,39 84 89 50 AA1 69,00 29,39 

49 52 60 AA1 1,10 0,47 84 90 50 AA4 69,00 29,39 

49 53 20 AA1 69,00 29,39 85 91 30 AA2 103,50 44,09 

50 54 10 AA4 5,06 2,16 85 92 70 AA2 21,62 9,21 

51 55 170 AA4 103,50 44,09 85 93 100 AA4 0,00 0,00 

52 56 30 AA1 103,50 44,09 86 94 70 AA2 27,60 11,76 

53 57 80 AA1 0,00 0,00 87 95 130 AA1 0,00 0,00 

54 58 50 AA4 0,00 0,00 88 96 110 AA3 103,50 44,09 

56 59 130 AA1 69,00 29,39 90 97 30 AA4 103,50 44,09 

57 60 50 AA1 9,20 3,92 93 98 40 AA2 69,00 29,39 

57 61 60 AA1 103,50 44,09 93 99 50 AA2 5,52 2,35 

58 62 30 AA3 69,00 29,39 93 100 60 AA4 103,50 44,09 

58 63 20 AA4 103,50 44,09 95 101 20 AA1 14,26 6,07 

61 64 20 AA1 3,50 1,49 95 102 20 AA1 14,26 6,07 

62 65 20 AA3 69,00 29,39 97 103 20 AA4 0,00 0,00 

63 66 30 AA4 5,43 2,31 99 104 60 AA2 0,00 0,00 

65 67 30 AA3 3,22 1,37 100 105 40 AA4 0,00 0,00 
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Tabela 41 Dados sistema 135 barras – continuação. 

Noi Nof 
Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 
Noi Nof 

Dist. 

(m) 
Cabo 

P 

(kW) 

Q 

(kVAr) 

66 68 50 AA4 0,00 0,00 102 106 40 AA1 41,40 17,64 

67 69 20 AA3 0,00 0,00 103 107 30 AA4 14,26 6,07 

68 70 70 AA4 69,00 29,39 103 108 60 AA2 41,40 17,64 

68 71 130 AA2 69,00 29,39 104 109 110 AA1 21,62 9,21 

68 72 50 AA4 69,00 29,39 104 110 40 AA2 69,00 29,39 

105 111 30 AA3 69,00 29,39 120 123 170 AA3 69,00 29,39 

105 112 150 AA3 69,00 29,39 121 124 40 AA3 103,50 44,09 

106 113 40 AA1 103,50 44,09 122 125 100 AA1 99,82 42,52 

107 114 20 AA4 69,00 29,39 123 126 110 AA3 0,00 0,00 

110 115 110 AA2 103,50 44,09 125 127 30 AA1 103,50 44,09 

111 116 70 AA3 0,00 0,00 126 128 110 AA1 0,00 0,00 

112 117 210 AA3 99,82 42,52 126 129 200 AA1 27,60 11,76 

116 118 20 AA3 103,50 44,09 127 130 20 AA1 103,50 44,09 

116 119 100 AA3 0,00 0,00 129 131 200 AA1 27,60 11,76 

117 120 30 AA3 0,00 0,00 131 132 200 AA1 27,60 11,76 

119 121 40 AA3 103,50 44,09 132 133 200 AA1 27,60 11,76 

120 122 100 AA3 0,00 0,00       

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE E – SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE RESTAURAÇÃO 

APLICADO AO CÁLCULO DO CENS 

 

 

O cálculo do custo da energia não suprida (eq. 48) para um determinado sistema de 

distribuição é obtido através da solução de um problema de restauração de redes de energia, 

para avaliar qual o impacto da ocorrência de uma falta em uma determinada seção sobre o 

sistema de distribuição. O problema de restauração não é um problema simples, e muitos 

trabalhos têm sido apresentados na literatura para a sua solução (TENG; LU, 2002; 

MATHIAS NETO, 2011; PEREIRA JUNIOR et al., 2012). 

Neste trabalho é resolvido um modelo de programação não linear inteiro misto para o 

problema de restauração de sistemas de energia elétrica (PEREIRA JUNIOR et al., 2012). 

Matematicamente o modelo é escrito através das equações: 

          ∑     
    

      

 ∑  
 

   

|  | 
(80) 

Sujeito a:  

Restrições descritas nas eqs. 31-39  

   {   }                                                                                                       (81) 

onde: 

   : Valor da violação da restrição i; 

  : Conjunto de restrições do problema; 

     : Conjunto de seções do sistema; 

    
  : Carga da seção i, em kVA; 
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   : Variável binária de decisão para a reenergização da seção i; 1 se a seção estiver 

desenergizadas, 0 se a seção estiver energizada; 

   : Fator de penalização da restrição i. 

O valor de     
  é obtido através da equação 82: 

    
  ∑     

 

        

 (82) 

onde: 

       : Conjunto de barras pertencentes à seção i; 

    
  : Carga da barra i, em kVA; 

O modelo apresentado é resolvido utilizando-se um algoritmo BT, cujos aspectos 

básicos estão apresentados nas seções a seguir. Este algoritmo é utilizado como ferramenta 

auxiliar no cálculo da energia não suprida. Este problema utiliza as informações fornecidas 

pelas partes I, II, III e IV da codificação ilustrada na Figura 21. 

  E.1. Sistema de Codificação e Configuração Inicial 

Para que o esquema de codificação seja compreendido, é necessário elucidar o 

conceito de seção. Neste trabalho define-se por seção um conjunto de trechos da rede, 

contendo ou não equipamentos comuns aos sistemas elétricos (transformadores, banco de 

capacitores, reguladores de tensão, GDs, etc.), compreendido(s) entre dois ou mais 

dispositivos que possam ser utilizados para realizar manobras (Figura 47) (MATHIAS NETO, 

2011). Neste trabalho as seções são definidas pelas chaves alocadas no sistema, as quais são 

representadas pela parte III da codificação da Figura 21. 

Uma característica do sistema de distribuição que o capacita a suprir a demanda de 

energia nas áreas afetadas pelas interrupções e que seja considerado um sistema confiável, é o 

fato do mesmo ser concebido em estrutura malhada, porém sendo operado de forma radial. 

Para uma determinada topologia do sistema, existem circuitos que estão energizados (conceito 

de árvore, segundo a teoria de grafos) e circuitos desenergizados, chamados de ramais de 

interconexão, pelos quais se dá a transferência de cargas nos estados restaurativos ou a 

reconfiguração do sistema. 
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Com base nas características do sistema de distribuição, o sistema de codificação para 

o problema de restauração de redes utiliza base decimal inteiro, e é formado por dois vetores 

(P1 e P2). Como abordado anteriormente o estado restaurativo é um estado temporário, assim 

o sistema deve sofrer a menor quantidade de alterações para reestabelecer as cargas afetadas 

pela falta, assim apenas as seções afetadas pela falta são codificadas, ou seja, apenas as seções 

afetadas pela falta podem ser remanejadas, enquanto o restante do sistema que permaneceu 

energizado não sofre alterações. 

Figura 47 Sistema de distribuição dividido em seções. 
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Fonte: Mathias Neto (2011), adaptado. 

As dimensões dos vetores P1 e P2 são iguais ao número de seções desenergizadas, 

com exceção da seção onde ocorreu a interrupção. O vetor P2 é formado pelas seções afetadas 

pela interrupção e o vetor P1 especifica como as seções afetadas são restauradas: através de 

seções que permaneceram energizadas ou que foram restauradas ou através dos GDs. Para 

esclarecer melhor o sistema de codificação, na Figura 48 ilustra-se a configuração do sistema 

após uma falta de longa duração ocorrida na seção 2 da Figura 47 e a Figura 49 ilustra o 

sistema de codificação para esta falta. 
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Figura 48 Representação do sistema de distribuição pós-falta. 
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Fonte: Próprio autor. 

Figura 49 Sistema de Codificação. 

13 3 5 9 7 35

0 0 0 0 0 0

Seções

Seções fonteP1

P2
 

Fonte: Próprio autor. 

Na Figura 49, as posições representadas por zeros, indicam que as seções afetadas pela 

falta encontram-se desenergizadas. Com base na estrutura dos vetores P1 e P2, a configuração 

inicial (semente inicial) é gerada através da seguinte heurística: 

(i) Existem seções desenergizadas que não seja a seção em falta? Se sim, vá para o 

passo ii. Caso contrário, encerrar o processo; 

(ii) Encontrar seções que possam ser reenergizadas a partir de seções que estejam 

energizadas, ou através de GDs nelas alocados. Religar estas seções e retornar ao 

passo i, caso exista mais de uma possibilidade para a reenergização da seção, 

escolher aleatoriamente uma delas. 

De acordo com o exemplo da Figura 49, a configuração inicial formada pelo processo 

heurístico fica da seguinte maneira: em um primeiro instante as seções 5, 7 e 3 seriam 
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religadas através das seções 8, 42 e 1 respectivamente. Posteriormente, a seção 13, 35 seriam 

religadas pelos GDs nelas alocados e a seção 9 pela seção 5. A Figura 50 ilustra a codificação 

para esta solução inicial. 

Figura 50 Codificação da solução inicial. 

13 3 5 9 7 35

GD 1 8 5 42 GD

Seções

Seções fonteP1

P2
 

Fonte: Próprio autor. 

  E.2. Estrutura de Vizinhança 

A estrutura de vizinhança consiste na troca das seções fontes das seções 

desenergizadas. Neste caso, um vizinho da configuração corrente difere desta em uma seção 

fonte. Sendo assim, o número de vizinhos gerados a cada iteração é igual ao número de seções 

a serem restauradas. As seções fontes podem ser substituídas apenas por seções que estão 

energizadas ou por zero, representando que esta seção está desligada do sistema. A Figura 51 

ilustra a estrutura de vizinhança para a codificação da Figura 49. 

Figura 51 Representação do sistema para a codificação da Figura 43. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Tomando a seção 5 como exemplo, existem 4 possibilidades para se gerar um vizinho, 

sendo que, uma delas é escolhida aleatoriamente: 

(i) Trocar a seção fonte da seção 5, da seção 8 para seção 3 (linha pontilhada em 

vermelho na Figura 51); 

(ii) Trocar a seção fonte da seção 5, da seção 8 para seção 15 (linha pontilhada em 

vermelho na Figura 51); 

(iii) Trocar a seção fonte da seção 5, da seção 8 para seção 13 (linha pontilhada em 

vermelho na Figura 51), energizada através do GD; 

(iv) Isolar a seção 5, substituindo a sua seção fonte, seção 8, por zero. 

A Figura 52 representa a codificação dos possíveis vizinhos para o sistema da Figura 

51 (três possíveis vizinhos: V1, V2, V3 e V4). 

Figura 52 Codificação dos possíveis vizinhos da Figura 44. 
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Seções fonteP1

P2
V4

 
Fonte: Próprio autor. 

De acordo com a codificação dada pela Figura 52, os vizinhos V1, V2 e V3 mantêm 

todas as seções do sistema energizadas. Entretanto, no vizinho V4, além da seção 5 ser 

isolada, a seção 9 também será desenergizada. 

Considerando agora como exemplo a seção 9, tem-se  apenas duas possibilidades, uma 

vez que a seção 2 está desenergizada (seção em falta para este caso): 

(i)  Trocar a seção fonte da seção 9, da seção 5 para seção 3 (linha pontilhada em 

azul na figura 51); 
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(ii)  Isolar a seção 9, substituindo sua seção fonte, seção 5, por zero. 

4.5.1   E.3. Lista Tabu (LT) e Critério de Aspiração 

No problema de reconfiguração de redes, os atributos armazenados na LT são as trocas 

das seções fonte para uma seção desenergizada em uma determinada solução. No caso do 

exemplo da Figura 52, se a primeira possibilidade de vizinho da seção 5 fosse escolhida para 

ser a nova proposta de solução semente, seriam armazenados na LT os seguintes atributos: 

Seção

5

Seções fonte

inicial final
8 3

 

Como na BT desenvolvida para o planejamento da expansão, o número de iterações 

que os atributos permanecem proibidos também é variável, e o critério de aspiração é a 

melhoria da solução incumbente. 

  E.4. Critério de Convergência  

Os critérios de convergência adotados são: o número máximo de iterações executadas 

pelo algoritmo, ou se a solução incumbente permanecer inalterada durante um número de 

iterações preestabelecidas, o processo é considerado convergido. 

  E.5. Resultados 

O algoritmo implementado para a solução do modelo proposto de restauração de 

sistemas de distribuição, foi testado no sistema de 54 barras, conforme ilustrado na Figura 53. 

Os dados do sistema estão apresentados na subseção E.6. Nos testes considerou-se que todas 

as linhas do sistema de distribuição possuem algum tipo de dispositivo de seccionamento. 

Sendo assim, cada barra do sistema se torna uma seção. Para analisar a eficiência do 

algoritmo na restauração do sistema, são apresentados resultados de testes considerando 

situações de falta em três seções diferentes: uma falta na seção 3 afetando a região destacada 

em verde (Figura 53); uma falta na seção 11 atingindo a região destacada em vermelho 

(Figura 53); e por fim, uma falta na seção 14 desenergizando a região destacada em azul 

(Figura 53). 

A taxa de faltas considerada nos testes é de 0,04 faltas/Km/ano. As porcentagens de 

consumidores residenciais, comerciais e industriais utilizadas são 50%, 30% e 20% 

respectivamente para todas as barras do sistema. Os custos de restauração para os 
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consumidores residenciais, comerciais e industriais em reais são: 0,40, 0,92 e 0,70 $/KW 

respectivamente. E os custos de reparação em reais são: 3,0, 8,0 e 7,0 $/KW para os 

consumidores residenciais, comerciais e industriais. 

Figura 53 Sistema teste, com representação das faltas analisadas. 
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Fonte: Próprio autor. 

Falta na seção 3  

A proposta de restauração fornecida pelo algoritmo desenvolvido consiste em abrir as 

chaves das linhas 2, 6, 29, 30 e 32, e fechar as chaves das linhas 28, 31 e 64. A topologia do 

estado restaurativo é apresentada na Figura 54. Neste caso, as seções 3 (seção em falta), 4, 5, 

6 e 7 permaneceram desenergizadas totalizando uma potência de 5621,00 kVA, sendo que 

3156,98 kVA foram religados. 
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Figura 54 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 3. 
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Fonte: Próprio autor. 

O comprimento da seção é 0,436 km e o custo anual de interrupção (CANI) para esta 

seção é de R$ 553,476. 

Falta na seção 3  

A proposta de restauração fornecida pelo algoritmo desenvolvido consiste em abrir as 

chaves das linhas 14, 15, 40, 43 e 48, e fechar as chaves das linhas 16; 46 e 62; 63. A 

topologia do estado restaurativo é apresentada na Figura 55. Neste caso, apenas a seção 11, 

que é a seção em falta, permaneceu desenergizada, totalizando uma potência de 231,00 kVA, 

sendo que 10087,01 kVA foram religados. 
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Figura 55 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 11. 
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Fonte: Próprio autor. 

O comprimento da seção é 0,562 km e o custo anual de interrupção (CANI) para esta 

seção é de R$ 167,205. 

Falta na seção 3  

A proposta de restauração fornecida pelo algoritmo desenvolvido consiste em abrir as 

chaves das linhas 11, 54, 55 e 59, e fechar as chaves das linhas 62 e 64. A topologia do estado 

restaurativo é apresentada na Figura 56. Neste caso, as seções 14 (seção em falta), 15, 16, 41, 

46 e 47 permaneceram desenergizadas totalizando uma potência de 6160,00 kVA, sendo que 

3618.97 kVA foram religados. 
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Figura 56 Topologia do estado restaurativo considerando falta na seção 14. 
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Fonte: Próprio autor. 

O comprimento da seção é 0,750 km e o custo anual de interrupção (CANI) para esta 

seção é de R$ 1046,32. O custo da energia não suprida (CENS) para o sistema é de R$ 

11339,04. 

  E.5. Dados sistema teste 

Tabela 42 Dados de cabos. 

Tamanho R(Ω/km) X(Ω/km) Imax(A) 

1 0,3655 0,2520 150 

2 0,2359 0,2402 250 

3 0,1827 0,1260 350 

4 0,1460 0,1233 400 

5 0,1180 0,1201 500 

6 0,0966 0,1201 600 
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Tabela 43 Carregamento das subestações. 

SE 
Potência (kVA) 

Nominal Instalada 

101 33400,00 19749,18 

102 30000,00 20440,63 

104 22000,00 11157,99 

 

 

 

 

Tabela 44 Dados de barra sistema restauração. 

Barra 
Potência 

Barra 
Potência 

Barra 
Potência 

kW kVAr kW kW kW kVAr 

101 0,00 0,00 16 1316,70 637,71 34 831,60 402,79 

102 0,00 0,00 17 485,10 234,93 35 623,70 302,07 

104 0,00 0,00 18 831,60 402,79 36 207,90 100,72 

1 2910,60 1409,64 19 970,20 469,85 37 1455,30 704,86 

2 1039,50 503,43 20 554,40 268,50 38 762,30 369,21 

3 485,10 234,93 21 1247,40 604,14 39 693,00 335,64 

4 762,30 369,22 22 762,30 369,22 40 970,20 469,85 

5 1801,80 872,64 23 693,00 335,64 41 623,70 302,07 

6 485,10 234,93 24 346,50 167,78 42 831,60 402,79 

7 693,00 335,64 25 623,70 302,07 43 900,90 436,36 

8 1316,70 637,71 26 831,60 402,78 44 970,20 469,85 

9 831,60 402,79 27 1039,50 503,42 45 554,40 268,50 

10 2009,70 973,36 28 485,10 234,93 46 1247,40 604,14 

11 207,90 100,72 29 970,20 469,85 47 693,00 335,64 

12 1247,40 604,14 30 1801,80 872,64 48 554,40 268,50 

13 762,30 369,22 31 485,10 234,93 49 346,50 167,78 

14 693,00 335,64 32 1178,10 570,57 50 554,40 268,50 

15 970,20 469,85 33 2009,70 973,36    

Tabela 45 Dados de linha – sistema restauração. 

Noi Nof Cabo D(m) Noi Nof Cabo D(m) 

101 1 6 562 104 30 6 562 

101 3 6 436 29 30 1 624 

4 3 6 624 43 30 2 812 

7 4 6 500 37 43 1 500 

5 4 2 624 31 37 1 374 

8 7 6 624 10 31 101 624 

6 5 2 500 43 13 4 750 

9 1 6 686 45 12 6 500 
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Tabela 33 Dados de linha – continuação 

Noi Nof Cabo D(m) Noi Nof Cabo D(m) 

2 1 2 624 44 45 6 436 

10 9 2 1436 38 44 6 624 

102 14 6 750 39 38 5 686 

15 14 2 750 32 39 1 812 

16 15 2 562 33 39 2 562 

102 11 6 562 8 33 102 936 

12 11 6 624 34 33 1 374 

13 12 101 874 35 34 1 436 

20 19 1 624 36 35 1 436 

19 18 1 500 40 41 101 750 

18 17 101 812 16 40 1 500 

17 9 4 860 42 41 1 750 

21 18 2 624 48 42 1 500 

104 21 4 500 49 48 1 750 

104 22 102 750 50 49 1 436 

22 9 2 936 47 42 4 624 

23 22 1 686 46 47 2 624 

24 23 1 562 14 46 4 686 

25 24 1 436 35 40 101 356 

8 25 101 562 10 38 101 500 

27 8 2 750 28 50 101 308 

26 27 1 686     

28 27 101 624     

28 6 1 1000     

* Os valores maiores que 100 são ramais de interconexão construídos com os tipos de cabo acrescido de 

100. 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE F – DADOS SISTEMA 54 BARRAS 

 

 

 

Tabela 46 Dados de linha sistema 54 barras. 

Linha Cabo 
Comprimento 

(m) 
Linha Cabo 

Comprimento 

(m) 
Linha Cabo 

Comprimento 

(m) 

1 2 562,00 22 0 500,00 43 0 686,00 

2 2 436,00 23 0 750,00 44 0 812,00 

3 2 624,00 24 0 936,00 45 0 562,00 

4 2 500,00 25 0 686,00 46 0 936,00 

5 2 624,00 26 0 562,00 47 0 374,00 

6 2 624,00 27 0 436,00 48 0 436,00 

7 2 500,00 28 0 562,00 49 0 436,00 

8 2 686,00 29 0 750,00 50 0 500,00 

9 2 624,00 30 0 686,00 51 0 624,00 

10 2 1436,00 31 0 624,00 52 0 624,00 

11 2 750,00 32 0 1000,00 53 0 750,00 

12 2 750,00 33 0 562,00 54 0 500,00 

13 2 562,00 34 0 624,00 55 0 750,00 

14 2 562,00 35 0 812,00 56 0 500,00 

15 2 624,00 36 0 500,00 57 0 750,00 

16 2 874,00 37 0 374,00 58 0 436,00 

17 0 624,00 38 0 624,00 59 0 624,00 

18 0 500,00 39 0 750,00 60 0 624,00 

19 0 812,00 40 0 500,00 61 0 686,00 

20 0 860,00 41 0 436,00    

21 0 624,00 42 0 624,00    
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Na Tabela 45, as categorias de consumidores, representam a porcentagem de cada 

categoria de consumidor: residencial, comercial e industrial. Para este sistema, as 

porcentagens permanecem as mesmas para todos os períodos, Os valores de potência ativa e 

reativa correspondem aos valores do ultimo ano do período. 

Tabela 47 Dados de barra sistema 54 barras. 

Barra  
Período 1 Período 2 Período 3 Categoria de consumidor 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) Res (%) Com (%) Ind (%) 

1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2376 1150,72 2736 1325,12 3024 1464,56 70 20 10 

2 792 383,6 936 453,36 1080 523,04 60 20 20 

3 288 139,52 360 174,32 504 244,08 80 20 0 

4 1008 488,16 1368 662,56 792 383,6 75 10 15 

5 1440 697,44 1656 802 1872 906,64 0 0 100 

6 432 209,2 504 244,08 504 244,08 65 25 10 

7 144 69,76 360 174,32 720 348,72 50 50 0 

8 1080 523,04 1224 592,8 1368 662,56 70 20 10 

9 1368 662,56 1440 697,44 864 418,48 80 20 0 

10 1440 697,44 1728 836,88 2088 1011,28 60 25 15 

11 144 69,76 216 104,64 216 104,64 70 30 0 

12 720 348,72 1152 557,92 1296 627,68 30 70 0 

13 648 313,84 720 348,72 792 383,6 70 20 10 

14 576 278,96 648 313,84 720 348,72 60 20 20 

15 720 348,72 864 418,48 1008 488,16 80 20 0 

16 936 453,36 1080 523,04 1368 662,56 75 10 15 

17 360 174,32 432 209,2 504 244,08 0 0 100 

18 648 313,84 720 348,72 864 418,48 65 25 10 

19 720 348,72 864 418,48 1008 488,16 50 50 0 

20 360 174,32 504 244,08 576 278,96 70 20 10 

21 360 174,32 1152 557,92 1296 627,68 70 30 0 

22 360 174,32 720 348,72 792 383,6 60 25 15 
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Tabela 45 Dados de barra sistema 54 barras – continuação. 

Barra  
Período 1 Período 2 Período 3 Categoria de consumidor 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) Res (%) Com (%) Ind (%) 

23 360 174,32 648 313,84 720 348,72 70 20 10 

24 360 174,32 288 139,52 360 174,32 60 20 20 

25 432 209,2 576 278,96 648 313,84 80 20 0 

26 0 0 576 278,96 864 418,48 75 10 15 

27 0 0 864 418,48 1080 523,04 0 0 100 

28 288 139,52 360 174,32 504 244,08 45 55 0 

29 432 209,2 648 313,84 1008 488,16 50 50 0 

30 1440 697,44 1656 802 1872 906,64 70 30 0 

31 432 209,2 504 244,08 504 244,08 80 20 0 

32 0 0 1080 523,04 1224 592,8 60 25 15 

33 1296 627,68 1656 802 2088 1011,28 70 20 10 

34 648 313,84 720 348,72 864 418,48 60 20 20 

35 0 0 0 0 648 313,84 80 20 0 

36 144 69,76 144 69,76 216 104,64 75 10 15 

37 720 348,72 1152 557,92 1512 732,32 0 0 100 

38 0 0 0 0 792 383,6 65 25 10 

39 576 278,96 648 313,84 720 348,72 20 80 0 

40 720 348,72 864 418,48 1008 488,16 70 20 10 

41 216 104,64 360 174,32 648 313,84 80 20 0 

42 0 0 0 0 864 418,48 60 25 15 

43 0 0 0 0 936 453,36 70 20 10 

44 360 174,32 720 348,72 1008 488,16 60 20 20 

45 360 174,32 360 174,32 576 278,96 80 20 0 

46 0 0 1152 557,92 1296 627,68 75 10 15 

47 360 174,32 360 174,32 720 348,72 0 0 100 

48 360 174,32 432 209,2 576 278,96 65 25 10 

49 0 0 432 209,2 360 174,32 50 50 0 

50 0 0 0 0 576 278,96 70 20 10 
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Tabela 48 Crescimento de carga anual para cada barra (%) do sistema 54 barras. 

Node Período 1 Período 2 Período 3 Node Período 1 Período 2 Período 3 

1101 0 0 0 24 0,981 -4,365 4,564 

1102 0 0 0 25 4,213 5,922 2,384 

1103 0 0 0 26 0 1,172 8,447 

1104 0 0 0 27 0 1,172 4,564 

1 2,445 2,862 2,022 28 5,79 4,564 6,961 

2 3,152 3,398 2,903 29 8,846 8,447 9,239 

3 5,79 4,564 6,961 30 2,659 2,835 2,482 

4 0,981 6,298 -10,355 31 1,614 3,131 0 

5 2,659 2,835 2,482 32 0 1,172 2,535 

6 1,614 3,131 0 33 4,885 5,025 4,745 

7 17,608 20,112 14,87 34 2,934 2,13 3,714 

8 2,393 2,535 2,249 35 0 0 0,787 

9 0,981 1,031 -9,712 36 4,564 0 8,447 

10 3,786 3,714 3,857 37 7,807 9,856 5,589 

11 4,564 8,447 0 38 0 0 0,787 

12 6,382 9,856 2,384 39 2,257 2,384 2,13 

13 2,027 2,13 1,924 40 3,424 3,714 3,131 

14 2,257 2,384 2,13 41 11,629 10,757 12,475 

15 3,424 3,714 3,131 42 0 0 1,362 

16 3,89 2,903 4,841 43 0 0 1,362 

17 3,424 3,714 3,131 44 11,196 14,87 6,961 

18 2,934 2,13 3,714 45 5,387 0 9,856 

19 3,424 3,714 3,131 46 0 1,172 2,384 

20 4,92 6,961 2,707 47 8,447 0 14,87 

21 16,679 26,191 2,384 48 4,841 3,714 5,922 

22 9,161 14,87 1,924 49 0 1,172 -3,581 

23 7,797 12,475 2,13 50 0 0 0,981 
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Na Tabela 47, as categorias de consumidores, representam a porcentagem de cada 

categoria de consumidor: residencial, comercial e industrial. Para este sistema, as 

porcentagens permanecem as mesmas para todos os períodos. 

Tabela 49 Dados de barra sistema 24 barras. 

Barra 

Período 1 Período 2 Período 3 Categoria de consumidor 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 
Res 

(%) 

Com  

(%) 

Ind 

(%) 

1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 3442,5 2133,467 2932,5 1817,4 4607 2855,167 60 20 20 

2 663 410,8833 654,5 405,6167 1028,5 637,4 80 20 0 

3 2193 1359,1 2873 1780,533 3383 2096,6 75 10 15 

4 272 168,5667 348,5 215,9833 2083,167 1258,117 0 0 100 

5 238 147,5 314,5 194,9167 399,5 247,5833 65 25 10 

6 994,5 616,3333 782 484,6333 1557,333 925,2333 50 50 0 

7 3434 2128,2 3145 1949,1 3706 2296,767 70 20 10 

8 612 379,2833 510 316,0667 799 495,1833 80 20 0 

9 969 600,5333 952 590 1504,5 932,4 60 25 15 

10 1326 821,7833 1734 1074,633 2040 1264,283 70 30 0 

11 0 0 1623,5 1006,15 2380 1474,983 30 70 0 

12 0 0 790,5 489,9 1096,5 679,55 70 20 10 

13 0 0 977,5 605,8 1647,5 877,8167 60 20 20 



Apêndice G – Dados sistema de 24 barras                                                                                                          184 

 
 

 

Tabela 50 Dados de barra sistema 24 barras - continuação. 

Barra 

Período 1 Período 2 Período 3 Categoria de consumidor 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 
Res 

(%) 

Com  

(%) 

Ind 

(%) 

14 0 0 2592,5 1606,683 2686 1664,633 80 20 0 

15 0 0 1377 853,3833 1377 853,3833 75 10 15 

16 0 0 1836 1137,85 1037 642,6667 0 0 100 

17 0 0 0 0 2040 1264,283 65 25 10 

18 0 0 0 0 1785 1106,25 50 50 0 

19 0 0 0 0 1538,5 953,4833 70 20 10 

20 0 0 0 0 3221,5 1996,5 60 20 20 

 

Tabela 51 Dados de linha sistema 24 barras. 

Linha Cabo 
Comprimento 

(m) 
Linha Cabo 

Comprimento  

(m) 
Linha Cabo 

Comprimento  

(m) 

1 C2 2200 12 0 1100 23 0 2200 

2 C1 1700 13 0 1200 24 C1 2700 

3 0 1200 14 0 1200 25 0 1500 

4 0 2220 15 0 2600 26 C1 1900 

5 0 1200 16 0 1600 27 0 2000 

6 0 1100 17 0 1300 28 0 1100 

7 0 2000 18 0 700 29 0 1200 

8 0 1200 19 0 1500 30 0 800 

9 0 1300 20 0 900 31 0 1000 

10 0 1600 21 0 2400 32 0 1200 

11 0 900 22 0 1200 33 0 1600 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE H – DADOS SISTEMA 182 BARRAS 

 

 

 

 

Tabela 52 - Dados de barra - Sistema 182 barras 

Barra  
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

1 163,41 43,32 201,94 96,93 276,97 71,86 

2 0,00 0,00 212,55 70,71 266,30 122,19 

3 61,01 26,46 76,88 25,52 87,43 27,98 

4 72,75 34,48 81,77 37,61 97,48 20,21 

5 0,00 0,00 120,09 44,31 147,43 52,60 

6 91,81 33,39 126,49 34,06 142,81 51,77 

7 272,43 80,82 335,19 110,71 364,63 156,52 

8 157,10 69,67 167,85 62,19 191,17 65,68 

9 111,28 40,09 133,26 42,92 135,60 55,63 

10 51,98 14,46 62,11 22,32 68,82 15,59 

11 23,18 9,84 25,09 9,98 27,47 9,34 

12 21,43 9,01 25,17 9,76 27,42 12,75 

13 4,29 1,21 4,85 1,20 5,80 2,47 

14 110,40 31,06 135,26 36,13 142,86 52,61 

15 48,33 11,67 59,57 17,19 66,45 24,44 

16 52,24 15,55 66,72 17,60 76,64 29,10 

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 27,99 10,08 32,40 13,23 40,83 15,94 

19 116,68 47,25 155,80 60,14 169,04 41,19 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

20 118,25 50,14 129,55 53,07 165,09 67,35 

21 184,49 86,22 212,03 72,25 237,76 50,67 

22 29,91 13,81 43,49 11,58 46,19 15,13 

23 70,10 18,88 86,88 23,50 106,69 43,14 

24 108,81 50,84 130,03 51,88 138,26 66,81 

25 175,12 66,97 205,30 89,59 287,35 75,03 

26 0,00 0,00 18,40 7,83 24,17 6,71 

27 175,78 55,06 210,57 76,40 258,02 107,54 

28 80,56 30,57 109,80 43,22 133,98 28,45 

29 140,78 36,11 176,07 81,46 226,93 98,04 

30 175,20 42,12 178,70 72,90 224,70 92,63 

31 89,28 26,92 119,97 38,51 140,05 57,60 

32 172,85 43,68 208,26 82,48 258,13 115,23 

33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 205,44 69,22 218,07 51,20 179,43 82,03 

35 398,70 171,41 429,69 126,76 464,10 223,20 

36 160,58 51,42 214,79 63,57 266,01 79,95 

37 94,43 41,58 130,26 51,30 139,94 56,99 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 26,43 11,35 29,87 11,47 32,07 13,74 

40 7,90 2,65 9,38 3,47 12,41 4,20 

41 4,13 1,46 4,60 1,95 5,57 1,68 

42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 14,12 4,49 18,96 6,38 19,84 7,24 

44 39,17 18,35 45,71 20,27 54,09 18,92 

45 25,93 11,05 34,19 11,27 34,72 15,87 

46 56,58 26,51 64,53 21,45 74,50 31,00 

47 68,22 30,15 81,58 38,01 97,59 36,67 

48 112,38 39,54 126,74 59,48 150,46 52,20 

49 27,18 10,55 23,56 8,37 26,74 8,74 

50 10,02 4,85 13,94 5,53 18,68 5,25 

51 13,76 5,00 18,50 7,59 20,52 9,28 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

52 116,81 27,01 135,65 34,63 158,18 44,08 

53 5,36 1,19 5,51 2,38 5,36 1,36 

54 22,49 8,27 27,70 8,58 34,15 10,10 

55 18,15 5,71 18,93 6,44 24,30 9,97 

56 127,94 38,92 129,99 51,99 158,89 44,81 

57 63,90 27,31 82,76 35,37 108,87 23,96 

58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 120,11 46,60 128,90 54,63 149,95 45,83 

60 38,66 18,32 41,43 19,99 45,76 16,50 

61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 26,15 10,88 29,61 9,18 36,56 14,70 

63 0,00 0,00 30,40 12,84 37,67 8,88 

64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 191,02 70,04 205,56 89,01 233,59 111,48 

66 245,52 95,57 324,64 138,62 457,10 97,89 

67 140,82 60,05 183,88 67,84 194,94 64,18 

68 104,69 49,20 128,45 55,68 152,37 48,02 

69 5,53 1,13 6,70 2,03 8,65 2,69 

70 0,00 0,00 32,77 9,05 41,81 9,60 

71 55,83 20,07 64,26 18,96 74,34 33,66 

72 45,84 9,64 58,22 21,33 71,16 32,59 

73 0,00 0,00 133,86 41,00 166,37 77,31 

74 108,14 51,17 121,43 49,16 138,71 61,27 

75 120,80 50,18 135,03 36,99 161,73 68,07 

76 176,10 83,54 203,06 94,56 246,56 90,23 

77 10,24 2,27 10,52 3,23 11,71 5,58 

78 121,13 29,06 130,88 49,71 158,85 39,57 

79 197,27 75,36 209,61 78,99 216,78 80,59 

80 282,09 125,87 333,58 115,48 340,41 163,84 

81 61,43 25,62 88,56 20,91 104,15 39,48 

82 99,94 34,39 128,18 56,30 162,74 69,70 

83 21,16 7,22 22,60 8,09 23,73 9,98 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

84 12,50 4,22 13,12 4,89 15,20 4,07 

85 0,00 0,00 72,50 31,38 96,13 38,84 

86 90,86 29,68 101,82 46,65 115,21 43,45 

87 105,77 37,07 121,64 28,78 143,82 52,53 

88 102,57 43,47 133,06 43,54 146,08 64,53 

89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 32,33 10,54 36,08 11,93 41,94 18,21 

91 77,53 23,48 82,84 40,02 111,95 33,18 

92 52,05 22,69 64,64 13,35 74,75 23,28 

93 104,89 30,91 136,56 30,83 177,34 44,80 

94 133,90 43,68 154,99 43,59 197,67 67,23 

95 191,33 86,96 205,14 89,96 228,58 94,13 

96 45,78 14,22 53,73 15,79 62,07 29,05 

97 43,11 10,34 42,46 17,69 45,17 15,70 

98 185,22 80,93 212,10 72,03 237,53 98,55 

99 66,73 24,99 76,71 36,62 88,07 39,92 

100 214,17 53,70 173,27 44,92 201,98 95,46 

101 434,37 94,58 501,12 172,55 543,97 211,84 

102 0,00 0,00 72,98 17,27 93,28 29,86 

103 12,40 5,56 13,72 6,06 15,69 6,24 

104 2,83 1,28 3,77 1,35 4,29 1,13 

105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 51,29 17,23 66,81 29,41 90,97 21,94 

107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 0,00 0,00 63,98 19,90 65,65 27,00 

109 87,60 39,21 96,95 40,31 124,37 27,12 

110 0,00 0,00 0,00 0,00 23,92 7,55 

111 18,26 4,29 19,78 7,06 23,98 8,39 

112 0,00 0,00 67,49 30,35 76,54 34,73 

113 18,40 4,88 18,46 7,69 22,25 10,56 

114 33,50 11,91 34,97 12,09 38,54 17,77 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

115 21,05 5,93 21,02 9,35 27,14 9,42 

116 0,00 0,00 34,66 12,96 41,29 18,59 

117 42,64 8,94 44,07 16,35 57,51 18,34 

118 48,55 18,54 56,40 13,51 60,65 13,78 

119 43,54 15,83 45,29 15,90 57,61 20,83 

120 112,07 41,34 135,64 34,68 156,27 53,97 

121 110,81 30,43 112,20 39,66 151,69 35,22 

122 175,09 71,48 204,70 90,96 220,31 98,90 

123 119,80 47,85 135,78 34,13 163,12 61,34 

124 18,30 8,82 25,45 9,02 31,46 9,73 

125 80,42 26,75 107,43 31,68 132,47 45,11 

126 84,01 20,66 85,15 29,16 96,43 30,81 

127 134,78 35,27 157,93 68,12 174,21 83,72 

128 21,98 5,60 23,88 7,40 28,12 10,41 

129 25,32 5,15 30,95 14,08 36,53 7,91 

130 119,28 51,83 134,78 37,86 154,38 47,99 

131 0,00 0,00 12,68 5,94 15,24 3,52 

132 43,28 18,55 58,79 19,70 79,14 18,33 

133 110,01 45,32 126,89 39,85 135,37 61,19 

134 117,30 47,29 129,29 53,72 148,01 52,26 

135 312,74 135,51 429,09 128,78 431,42 174,04 

136 78,76 26,01 84,61 30,68 100,01 46,70 

137 0,00 0,00 186,45 63,61 240,26 84,33 

138 0,00 0,00 162,02 44,41 172,08 59,24 

139 7,45 3,25 9,04 4,28 11,67 4,80 

140 0,00 0,00 29,24 13,00 37,12 17,81 

141 12,48 5,50 13,82 5,82 18,21 7,41 

142 18,90 5,06 22,57 10,74 27,74 12,58 

143 41,59 20,10 46,40 18,63 49,33 20,18 

144 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 3,23 

145 29,91 10,54 36,14 17,15 45,13 20,58 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

146 3,64 1,73 4,78 1,47 6,06 2,22 

147 7,79 3,28 9,01 4,33 9,44 4,27 

148 68,53 27,17 82,21 34,09 86,65 37,81 

149 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27 31,83 

150 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 9,03 

151 0,00 0,00 0,00 0,00 23,18 9,57 

152 0,00 0,00 0,00 0,00 192,05 72,38 

153 0,00 0,00 0,00 0,00 15,28 3,36 

154 0,00 0,00 0,00 0,00 229,05 81,44 

155 0,00 0,00 0,00 0,00 483,90 176,21 

156 0,00 0,00 0,00 0,00 199,34 48,83 

157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

158 0,00 0,00 0,00 0,00 107,87 23,37 

159 0,00 0,00 0,00 0,00 205,02 88,74 

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

161 0,00 0,00 0,00 0,00 158,83 71,72 

162 0,00 0,00 0,00 0,00 111,17 52,96 

163 0,00 0,00 0,00 0,00 157,72 43,88 

164 0,00 0,00 0,00 0,00 23,47 10,59 

165 0,00 0,00 0,00 0,00 161,77 64,82 

166 0,00 0,00 83,48 33,63 109,52 39,05 

167 0,00 0,00 0,00 0,00 152,03 39,03 

168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40 74,14 

171 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 7,91 

172 0,00 0,00 0,00 0,00 114,08 46,36 

173 0,00 0,00 0,00 0,00 154,88 37,08 

174 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 4,56 

175 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 67,06 

176 0,00 0,00 87,15 37,81 84,35 21,56 
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Tabela 50 Dados de barra sistema 182 barras - continuação. 

Barra 
Período 1 Período 2 Período 3 

P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) P(kW) Q(kVAr) 

177 0,00 0,00 90,21 29,80 90,78 39,20 

178 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 4,60 

179 0,00 0,00 0,00 0,00 231,22 106,63 

180 0,00 0,00 0,00 0,00 115,13 54,29 

181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela 53 Dados de linhas - Sistema 182 barras. 

Noi Nof 
Comprimento 

(m) 
Cabo Noi Nof 

Comprimento 

(m) 
Cabo 

1181 150 620,00 C2 14 15 290,00 C2 

1181 149 620,00 C2 15 16 340,00 C1 

149 2 64,00 C2 15 17 180,00 C2 

150 178 64,00 C2 17 18 8,00 C2 

2 3 175,00 C1 18 19 220,00 C2 

3 4 170,00 0 19 22 243,00 C1 

2 5 354,00 C1 22 36 280,00 C1 

178 179 354,00 C2 36 37 213,00 C1 

5 6 205,00 C1 36 171 184,00 C1 

1182 174 30,00 0 38 39 20,00 C1 

7 8 105,00 0 38 42 286,00 C1 

8 9 320,00 0 42 154 15,00 0 

8 10 153,00 0 154 153 350,00 0 

1182 10 154,00 0 153 41 50,00 0 

174 1 410,00 0 153 40 200,00 0 

1181 1 1320,00 0 42 155 25,00 0 

172 151 285,00 0 155 156 140,00 0 

151 11 311,00 0 156 43 35,00 0 

151 152 585,00 0 156 44 15,00 0 

152 12 550,00 0 42 45 125,00 C1 

152 13 137,00 0 45 46 144,00 0 

1181 14 951,00 C2 46 47 199,00 0 
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Tabela 54 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. 

Noi Nof 
Distância 

(m) 
Cabo Noi Nof 

Distância 

(m) 
Cabo 

42 48 167,00 C1 25 24 75,00 0 

113 108 191,00 0 24 23 190,00 0 

108 112 215,00 0 23 21 190,00 0 

112 116 187,00 0 21 20 240,00 0 

116 118 338,00 0 20 19 230,00 0 

118 117 182,00 0 1182 72 39,00 0 

117 114 190,00 0 1182 73 316,00 0 

109 104 226,00 0 73 74 229,00 0 

48 157 118,00 0 74 8 382,00 0 

157 158 15,00 0 74 75 317,00 0 

158 49 55,00 0 75 63 315,00 0 

158 50 385,00 0 62 63 188,00 0 

50 51 515,00 0 61 62 216,00 C1 

50 159 270,00 0 60 61 130,00 C1 

159 52 136,00 0 58 60 175,00 C1 

52 53 157,00 C1 56 58 188,00 C1 

53 160 161,00 0 171 38 91,00 C1 

160 55 110,00 0 1064 63 198,00 0 

53 54 75,00 0 1064 65 195,00 0 

53 56 270,00 C1 65 66 272,00 0 

56 57 290,00 0 66 67 428,00 0 

56 82 184,00 C1 132 133 114,00 0 

82 81 227,00 C1 133 135 195,00 0 

33 81 190,00 C1 135 122 150,00 0 

32 33 95,00 C1 135 136 177,00 0 

175 32 40,00 C1 136 137 80,00 0 

29 30 156,00 C1 137 138 115,00 0 

27 29 90,00 C2 109 114 168,00 0 

27 170 160,00 C1 114 110 228,00 0 

170 173 135,00 C1 110 103 288,00 0 

173 26 10,00 0 95 59 131,00 0 

173 25 8,00 C1 59 86 98,00 0 
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Tabela 55 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. 

Noi Nof 
Distância 

(m) 
Cabo Noi Nof 

Distância 

(m) 
Cabo 

59 123 295,00 0 34 35 115,00 0 

123 125 15,00 0 7 35 210,00 0 

123 65 284,00 0 31 148 260,00 C1 

123 124 132,00 0 148 6 110,00 C1 

123 122 240,00 0 179 28 141,00 C2 

122 121 185,00 0 28 27 216,00 C2 

121 120 260,00 0 31 30 265,00 0 

120 98 192,00 0 31 92 205,00 0 

98 95 104,00 0 92 35 190,00 0 

121 128 86,00 0 20 143 80,00 0 

128 129 73,00 0 177 176 305,00 0 

129 130 114,00 0 103 177 161,00 0 

130 131 75,00 0 108 106 270,00 0 

128 132 160,00 0 113 116 223,00 0 

1064 138 186,00 0 113 117 198,00 0 

1064 166 24,00 0 100 104 120,00 0 

166 139 3,00 0 67 68 233,00 0 

139 140 75,00 0 68 164 300,00 0 

140 141 310,00 0 164 165 70,00 0 

133 134 153,00 0 165 69 275,00 0 

140 167 490,00 0 165 70 45,00 0 

29 175 95,00 C1 164 162 205,00 0 

167 142 25,00 0 162 161 80,00 0 

167 144 315,00 0 162 180 720,00 0 

144 145 160,00 0 161 71 45,00 0 

144 168 145,00 0 1182 161 125,00 0 

168 146 360,00 0 1182 163 780,00 0 

168 169 570,00 0 163 83 285,00 0 

169 147 325,00 0 163 84 160,00 0 

169 50 80,00 0 180 67 847,00 0 

7 76 184,00 0 67 126 105,00 0 

76 77 90,00 0 126 127 150,00 0 
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Tabela 56 Dados de linhas - Sistema 182 barras - continuação. 

Noi Nof 
Distância 

(m) 
Cabo Noi Nof 

Distância 

(m) 
Cabo 

67 96 138,00 0 34 80 135,00 0 

96 95 138,00 0 80 81 147,00 0 

95 94 203,00 0 33 34 228,00 0 

95 97 103,00 0     

94 93 62,00 0     

93 91 251,00 0     

67 91 270,00 0     

91 89 46,00 0     

89 90 15,00 0     

89 88 172,00 0     

88 87 128,00 0     

87 99 511,00 0     

99 85 300,00 0     

1181 172 76,00 0     

99 84 222,00 0     

99 100 255,00 0     

100 101 152,00 0     

101 102 124,00 0     

102 103 272,00 0     

103 104 570,00 0     

104 107 138,00 0     

107 115 607,00 0     

115 111 288,00 0     

111 106 198,00 0     

106 99 214,00 0     

103 105 190,00 0     

105 109 346,00 0     

109 119 35,00 0     

109 113 198,00 0     

76 78 132,00 0     

78 79 94,00 0     

79 80 170,00 0     

 


