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RESUMO 
 
 
Em um ambiente cada vez mais competitivo, as empresas de distribuição de energia 

elétrica devem satisfazer dois objetivos conflitantes: minimizar os custos de 

investimento e atender as metas de continuidade. A reconfiguração de sistemas de 

distribuição é uma técnica que se adapta a esse novo ambiente, pois permite a melhora 

de índices de confiabilidade apenas com a abertura e o fechamento de chaves, sem o 

ônus da aquisição de novos equipamentos. Devido à natureza de explosão 

combinatória do problema, na solução são empregados métodos metaheurísticos, que 

convergem para soluções ótimas ou quase ótimas, mas com um elevado esforço 

computacional. Como o objetivo principal deste trabalho é encontrar a(s) melhor(es) 

configuração(ões) do sistema de distribuição que apresentem os melhores índices de 

confiabilidade, a função objetivo utilizada para as metaheurísticas é minimizar o 

LOLC – Loss Of Load Cost (Custo da Perda de Carga), que está associado tanto com o 

número quanto a duração das interrupções de energia. Várias técnicas metaheurísticas 

são testadas, sendo que a Busca Tabu se mostrou a mais adequada para resolver o 

problema proposto. Para caracterizar computacionalmente o problema da 

reconfiguração das chaves foi desenvolvido um modelo vetorial (com números 

inteiros) da representação das chaves, onde cada chave normalmente aberta está 

associada a um grupo de chaves normalmente fechadas. Neste modelo foram 

introduzidas simplificações, para reduzir o tempo computacional, e restrições, para 

excluir soluções que não fornecem energia para algum ponto do sistema. Para verificar 

se existe violação nos critérios de tensão e carregamento é realizado um estudo de 

fluxo de potência para as dez melhores soluções encontradas. Também para as dez 

melhores soluções é realizada uma avaliação da confiabilidade utilizando simulação 



 

vii 
 

Monte Carlo sequencial, onde é possível obter as distribuições de probabilidade dos 

índices e, assim, calcular o risco de pagar multa devido ao não cumprimento das 

metas. Por fim, a metodologia desenvolvida é aplicada em um sistema real, e os 

resultados obtidos são comentados e discutidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reconfiguração de sistemas de distribuição. Confiabilidade 

de sistemas de distribuição. Busca tabu. Fluxo de potência. 
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ABSTRACT 
 
 
In an ever more competitive environment, power distribution companies must satisfy 

two conflicting objectives: minimizing investment costs and the satisfaction of 

reliability targets. The network reconfiguration of a distribution system is a technique 

that well adapts to this new deregulated environment for it allows improvement of 

reliability indices only opening and closing switches, without the onus involved in 

acquiring new equipment. Due to combinatorial explosion problem characteristic, in 

the solution are employed metaheuristics methods, which converge to optimal or 

quasi-optimal solutions, but with a high computational effort. As the main objective of 

this work is to find the best configuration(s) of the distribution system with the best 

levels of reliability, the objective function used in the metaheuristics is to minimize the 

LOLC - Loss Of Load Cost, which is associated with both, number and duration of 

electric power interruptions. Several metaheuristics techniques are tested, and the tabu 

search has proven to be most appropriate to solve the proposed problem. To 

characterize computationally the problem of the switches reconfiguring was developed 

a vector model (with integers) of the representation of the switches, where each 

normally open switch is associated with a group of normally closed switches. In this 

model simplifications have been introduced to reduce computational time and 

restrictions were made to exclude solutions that do not supply energy to any load point 

of the system. To check violation of the voltage and loading criteria a study of power 

flow for the ten best solutions is performed. Also for the ten best solutions a reliability 

evaluation using Monte Carlo sequential simulation is performed, where it is possible 

to obtain the probability distributions of the indices and thus calculate the risk of 
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paying penalty due to not meeting the goals. Finally, the methodology is applied in a 

real Brazilian distribution network, and the results are discussed. 

 

KEYWORDS: Network reconfiguration. Distribution system reliability. Tabu search. 

Load flow. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 
 
 
 A reestruturação do setor elétrico mundial tem sido caracterizada pela introdução 

de competição na geração e pelo livre acesso aos sistemas de transmissão e 

distribuição (ILÍC et al., 1998). Neste novo ambiente, as empresas de energia devem 

maximizar seus lucros para garantir a sobrevivência em um mercado competitivo. 

Uma alternativa para alcançar esses objetivos é adiar os investimentos na manutenção 

e na expansão da rede elétrica. Consequentemente, a confiabilidade do sistema tende a 

se deteriorar. Em redes de distribuição esta situação é mais severa, visto que estes 

sistemas são monopólios naturais. Desta forma, os consumidores ficam sujeitos aos 

interesses das empresas de distribuição de energia elétrica. Devido a isto, os órgãos 

reguladores estabelem metas de continuidade e penalidades para empresas de 

distribuição com o objetivo de garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica 

para os consumidores. No Brasil, a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

estabeleceu índices de desempenho, ou de continuidade, para o fornecimento de 

energia (FERREIRA, 2010). Os índices de continuidade de energia estão relacionados 

a aspectos de frequência e duração das falhas nos sistemas elétricos. Com a entrada em 

vigor da Resolução 24 da ANEEL (ANEEL, 2000) e suas atualizações, foram 

estipuladas multas para o não-cumprimento das metas. 

A principal função de um sistema de potência é fornecer energia elétrica aos 

consumidores da forma mais econômica possível, com um nível aceitável de 

confiabilidade e respeitando certos padrões de qualidade. Todavia, esses objetivos são 

conflitantes, pois um alto nível de confiabilidade exige altos investimentos para 

realização de reforços e melhorias no sistema, que por sua vez podem resultar em um 

aumento no preço da energia elétrica para os consumidores. Portanto, um dos objetivos 

do planejamento e da operação de sistemas de energia é obter a melhor combinação 

possível entre custo e confiabilidade (COELHO NETO, 2006). O planejamento do 

sistema é essencial para assegurar que o crescimento da demanda por energia elétrica 

possa ser satisfeito através de expansões da rede de distribuição de forma adequada e 

econômica. 
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Em um ambiente competitivo, o planejamento de redes de distribuição torna-se 

mais complexo, pois as empresas de distribuição têm que satisfazer os requisitos de 

confiabilidade e economia com limites de investimento e qualidade mais restritivos. 

Uma solução para satisfazer estes requisitos concorrentes é incluir alternativas de 

projeto com baixo custo de investimento no processo de planejamento (COELHO 

NETO, 2006). Atualmente, a principal opção de baixo custo para planejadores de 

redes de distribuição é a reconfiguração da rede. 

A reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica é comumente 

utilizada para reduzir perdas elétricas nos condutores, melhorar o perfil de tensão e 

balancear cargas entre alimentadores. Esse método é muito atraente, pois se baseia 

apenas no fechamento e abertura de chaves já existentes no sistema, não acarretando 

em nenhum custo adicional para a concessionária. Entretanto, em geral, nessas 

avaliações não são considerados critérios de confiabilidade, o que pode acarretar numa 

depreciação dos índices de desempenho. 

Problemas de reconfiguração de sistemas de distribuição possuem uma infinidade 

de opções de fechamento e abertura de chaves. Técnicas metaheurísticas têm sido 

utilizadas na solução destes problemas. Essas metodologias são atraentes, pois utilizam 

técnicas de otimização que obtêm boas soluções factíveis, porém com um elevado 

custo computacional, onde a obtenção dos resultados pode levar horas ou até dias. 

Neste trabalho serão abordadas várias técnicas metaheurísticas, apresentando 

suas principais vantagens e desvantagens em estudos de reconfiguração de sistemas. 

Estudos de casos em sistemas reais serão apresentados e analisados. 

 
1.1 Desenvolvimento Histórico 

 
Um dos primeiros trabalhos publicados sobre redução de perdas em uma rede de 

distribuição utilizando reconfiguração de chaves foi apresentado na referência 

(MERLIN; BACK, 1976). Neste artigo, o problema de minimização de perdas é 

resolvido através de um modelo de otimização não-linear misto-inteiro que é resolvido 

através do método de Branch-and-bound. Entretanto, devido a natureza combinatorial 

do problema, este método exige a avaliação de um grande número de configurações 

para obter a solução ótima em um sistema de grande porte. 
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Após o artigo de Merlin e Back (1976), diversos trabalhos foram publicados 

sobre o problema de reconfiguração de redes de distribuição (NARA et al., 

1992;KASHEM et al., 1999; KASHEM et al., 2000; MORI et al., 2000; BROWN, 

2001; COELHO NETO et al., 2004). Estes artigos foram motivados principalmente 

pela dificuldade de resolver o problema de reconfiguração através de métodos de 

programação matemática. As técnicas mais utilizadas na solução do problema de 

reconfiguração são os algoritmos baseados em técnicas heurísticas e de inteligência 

artificial, dentre eles: busca tabu (MORI et al., 1992) e algoritmos genéticos (NARA et 

al., 1992). Além disso, a reconfiguração foi também estendida para otimizar outros 

aspectos operacionais, além das perdas, tais como: balanceamento de carga (KASHEM 

et al., 1999), estabilidade de tensão (KASHEM et al., 2000) e confiabilidade 

(BROWN, 2001). 

Uma metodologia para balanceamento de carga via reconfiguração da rede de 

distribuição é apresentada na referência (KASHEM et al., 1999), onde um método de 

busca heurística, baseado no método de intercâmbio de ramos (BARAN et al., 1989), é 

combinado com um índice de balanceamento de carga para identificar o carregamento 

ótimo do sistema. Desta forma, alimentadores muito carregados tem parte de suas 

cargas transferidas para alimentadores menos carregados e, assim, condições de 

sobrecarga são minimizadas. 

A referência (KASHEM et al., 2000) apresenta um algoritmo para melhorar a 

estabilidade de tensão através da reconfiguração da rede de distribuição. Neste 

algoritmo, a combinação de chaves que maximiza a estabilidade de tensão é 

identificada através da combinação de um algoritmo de busca heurística com o método 

de intercâmbio de ramos (BARAN et al., 1989). Desta forma, um melhoramento na 

estabilidade de tensão pode ser obtido sem qualquer custo adicional para a instalação 

de bancos de capacitores e/ou reguladores de tensão. 

A maximização da confiabilidade de uma rede de distribuição, através do método 

de “Simulated Annealing”, ou Recozimento Simulado, é proposta na referência 

(BROWN, 2001). O algoritmo satisfaz restrições de tensão e carregamento usando 

fatores de penalidades para assegurar que melhoramentos na confiabilidade não 

deterioram outras exigências operacionais do sistema. 
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Analisando as referências (KASHEM et al., 1999; KASHEM et al., 2000; 

BROWN, 2001) pode-se observar que nenhum destes artigos considerou restrições de 

confiabilidade na solução do problema de reconfiguração. Desta forma, não é possível 

garantir que a configuração ótima, gerada pelos métodos propostos nestas referências, 

não deteriora os índices de confiabilidade com relação à topologia original. 

Apenas recentemente a confiabilidade foi introduzida como um dos critérios na 

solução de problemas de reconfiguração de redes, sendo que os trabalhos nesta área 

podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo, (BIN et al. 2002; LI, 2005;  

SKOONPONG et al., 2008), possui somente critérios de confiabilidade em suas 

funções objetivo e o segundo, (COELHO NETO et al., 2004; COELHO NETO, 2006), 

possui critérios de minimização de perdas elétricas em condutores e penalizações, caso 

ocorra ultrapassagem de um determinado padrão de confiabilidade. 

A referência (BIN et al. 2002) apresenta uma metodologia de reconfiguração de 

sistemas de distribuição utilizando algoritmo genético (GA – Genetic Algorithm). A 

função objetivo foi formulada tendo em vista a redução de índices de confiabilidade 

como EENS - Expected Energy Not Supplied, LOLC - Loss of Load Cost e IEAR 

Interrupted Energy Assessment Rate (BILLINTON; ALLAN, 1994). O algoritmo 

desenvolvido foi aplicado no sistema teste IEEE-RBTS Barra 2 (ALLAN et al., 1991). 

Em (COELHO NETO et al., 2004), foi utilizada uma função objetivo que 

minimiza perdas elétricas nos condutores e que penaliza sobrecargas, sobretensões e 

violações de índices de confiabilidade. A procura de boas configurações foi realizada 

através do método Recozimento Simulado Paralelo (PAS – Parallel Simulated 

Annealing). 

O trabalho (LI, 2005) utilizou Recozimento Simulado para procura de boas 

soluções da função objetivo. Essa metodologia utiliza apenas critérios de 

confiabilidade e essa avaliação foi realizada através de processamento distribuído. O 

processamento distribuído acarretou numa diminuição do tempo computacional 

quando aplicada em sistemas teste de médio e grande porte. 

Em (COELHO NETO, 2006), a reconfiguração de sistemas de distribuição 

através de chaves seccionadoras foi realizada através de um algoritmo de Busca Tabu 
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(TS – Tabu Search). A função objetivo utiliza critérios de minimização de perdas em 

condutores e penalizações por violações dos índices de confiabilidade. 

A referência (SKOONPONG et al., 2008) também utilizou Recozimento 

Simulado para minimizar os índices de confiabilidade através de reconfigurações de 

chaves no sistema de distribuição. Como sistema teste também foi utilizado o IEEE-

RBTS Barra 2 (ALLAN et al., 1991). 

 
1.2 Estrutura do Trabalho de Tese 
 

Este Trabalho de Tese é composto por seis capítulos os quais são brevemente 

descritos a seguir. 

O presente capítulo introduziu a complexidade de se aumentar a confiabilidade 

em sistemas elétricos de distribuição a um baixo custo, e como alternativa foi 

apresentada a reconfiguração da rede. Também abordou a evolução histórica dos 

trabalhos envolvendo reconfiguração de redes utilizando algoritmos baseados em 

técnicas heurísticas e de inteligência artificial (metaheurístcas). 

O Capítulo 2 apresenta as particularidades envolvendo os sistemas de 

distribuição, descrevendo suas principais configurações, seus principais equipamentos 

e as práticas empregadas na proteção dos sistemas de distribuição. 

No Capítulo 3 é apresentado o programa computacional desenvolvido, onde a 

base de sua estrutura é a modelagem Orientada a Objetos. O programa possui dois 

algoritmos, ambos utilizam a teoria dos conjuntos de corte mínimos, sendo que é um 

baseado em processos Markovianos e o outro é baseado em simulação Monte Carlo 

(SMC) sequencial/cronológica. Durante este capítulo é apresentada uma descrição 

detalhada destes dois métodos e no final é realizada uma comparação mostrando os 

benefícios da SMC cronológica. 

O Capítulo 4 comenta que os métodos determinísticos não são mais capazes de 

solucionar os problemas relacionados ao fornecimento de energia, devido à 

complexidade das redes de distribuição atuais. O problema se apresenta com uma 

característica de explosão combinatória e para sua solução são utilizados métodos 

metaheurísticos, que convergem para soluções ótimas ou quase ótimas, mas com um 
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elevado esforço computacional. Os métodos testados são o Algoritmo Genético, 

Recozimento Simulado, Busca Tabu, Estratégias de Evolução e Evolução Diferencial. 

No Capítulo 5 os métodos metaheurísticos discutidos no capítulo anterior são 

testados em um sistema real, onde se conclui que o Busca Tabu é o mais adequado 

para aplicações envolvendo reconfiguração de redes de distribuição. Para incluir uma 

análise de fluxo de potência no estudo de reconfiguração de redes e, assim, verificar se 

existe violação nos critérios de tensão e carregamento, é desenvolvida uma 

modificação no método de Soma de Potências Aproximado. Com esta modificação o 

método torna-se mais eficiente permitindo uma considerável redução no tempo de 

processamento do algoritmo. A função objetivo (de avaliação) utilizada para as 

metaheurísticas é minimizar a LOLC – Loss Of Load Cost (Custo de Perda de Carga). 

Por fim, a metodologia desenvolvida é aplicada em um sistema real, onde são 

selecionadas as dez melhores soluções, ou seja, as dez melhores configurações da rede 

de distribuição. Como resultado verifica-se que apenas com a abertura e fechamento 

de chaves do sistema de distribuição é possível obter uma economia razoável devido 

ao custo da perda de carga (LOLC). 

O Capítulo 6 disserta sobre as principais conclusões obtidas a partir do 

desenvolvimento deste Trabalho de Tese. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2- SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 
 
 

Os sistemas de energia elétrica são divididos em três zonas funcionais: geração, 

transmissão e distribuição. Além destas três zonas funcionais ainda existe um 

subsistema, denominado de subtransmissão, que é responsável em interligar o sistema 

de transmissão ao sistema de distribuição, e normalmente opera com tensões que 

variam de 69 kV a 230 kV. O sistema de subtransmissão é considerado parte 

integrante da zona funcional de distribuição. A rede de distribuição é a parte da 

infraestrutura do sistema de energia elétrica que transporta eletricidade a partir da rede 

de subtransmissão para os consumidores individuais.  

Para o transporte da energia são necessários vários equipamentos, e a maneira 

como estes equipamentos estão interligados e o tipo de equipamento utilizado definem 

a topologia do sistema de distribuição. Para se transmitir a energia para um 

determinado ponto de carga pode existir mais de um caminho, o que torna as redes de 

distribuição de energia muito complexas. 

A confiabilidade de um sistema elétrico está relacionada com sua configuração 

(existência de redundâncias) e na possibilidade e flexibilidade de se obter caminhos 

alternativos para o fornecimento de energia após uma contingência. Esta flexibilidade 

depende da topologia do sistema e dos equipamentos de proteção e manobra 

envolvidos, pois a falha de um componente faz atuar um equipamento de proteção, 

com o objetivo de restringir a abrangência e a gravidade do defeito. Na possibilidade 

de haver chaveamentos, através do fechamento de chaves normalmente aberta (NA), 

transfere-se as cargas interrompidas que estão fora da área isolada, para um outro 

alimentador do sistema. Portanto, pode-se dizer que a confiabilidade de um sistema 

elétrico está intimamente ligada ao esquema de proteção e a possibilidade de 

chaveamentos. 

A seguir serão apresentadas as topologias mais utilizadas em sistemas de 

distribuição e os principais equipamentos de proteção e manobra. Também serão 

abordadas as práticas mais usuais empregadas na proteção de sistemas de distribuição 

de energia elétrica utilizadas pelas empresas. 
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2.1 Topologia dos sistemas de distribuição 
 

O sistema de distribuição é formado por dois subsistemas:  

i) Rede de distribuição primária: transporta energia elétrica a partir da subestação 

de distribuição para os transformadores de distribuição. Geralmente, operam com 

tensão de 4,16 kV a 34,5 kV.  

ii) Rede de distribuição secundária: transporta energia elétrica a partir de 

transformadores de distribuição para pontos de medição dos consumidores individuais. 

Normalmente estas redes operam com níveis de tensão de 120/240V monofásico, 

277/480V trifásico e 220/380V trifásico.  

Os sistemas de distribuição primário e secundário podem ser projetados de 

acordo com as seguintes configurações (BROWN, 2002):  

i) Configuração Radial Simples: o fornecimento de energia elétrica para os 

consumidores é realizado através de um único ponto de fornecimento. Neste caso, o 

fornecimento de energia para os consumidores localizados à jusante do dispositivo de 

proteção (isolamento) acima da falta só é restaurado após o reparo do componente 

defeituoso (Figura 2.1).  

ii) Configuração Radial com Recurso: esse tipo de configuração se caracteriza 

pela interligação entre alimentadores por dispositivos de chaveamento Normalmente 

Abertos (NA). Desta forma, o sistema permanece operando de forma radial em 

condições normais. Contudo, podem-se realizar transferências de carga para 

alimentadores adjacentes, através do fechamento das interligações, após o isolamento 

da falta. Consequentemente, apenas os consumidores que se encontram entre a área 

isolada pelos dispositivos de proteção (isolamento) acima e abaixo da falta 

permanecem interrompidos até o reparo do componente defeituoso (Figura 2.1). 

iii) Configuração Primário Seletivo: nesta configuração os consumidores são 

atendidos por um alimentador principal e um alimentador alternativo, que é acessado 

através de dispositivos de chaveamento, no caso de falha no alimentador principal. 

Este tipo de rede é muito popular em sistemas subterrâneos, pois não é necessário 

localizar a falta antes de realizar uma transferência de carga no processo de 

restauração (Figura 2.1).  
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iv) Configuração Secundário Seletivo: é caracterizada pela presença de um ponto 

de fornecimento alternativo na rede secundária que é utilizado quando o fornecimento 

principal está indisponível. Consequentemente, este tipo de configuração tem uma 

operação similar ao da configuração primário seletivo. É importante enfatizar que em 

uma rede com secundário seletivo os transformadores devem ser capazes de suprir a 

carga inteira da rede secundária para que restrições de carregamento não reduzam a 

confiabilidade da rede (Figura 2.1).  

v) Configuração de Barra Única (“Spot Network”): é composta pela conexão de 

dois ou mais transformadores (supridos a partir de no mínimo dois alimentadores) em 

paralelo para energizar uma barra secundária. Desta forma, uma rede de barra única 

pode suportar falhas em um ou mais circuitos primários sem qualquer impacto para os 

consumidores. Contudo, deve-se utilizar dispositivos de proteção especiais (com 

capacidade de detectar condições de inversão de fluxo) para evitar que uma falta na 

rede primária seja realimentada através dos transformadores (Figura 2.1).  

vi) Configuração Malhada (“Grid Network”): utiliza dois ou mais alimentadores 

primários para alimentar a rede secundária em múltiplas localizações. Na maioria dos 

casos estes alimentadores primários são do tipo radial. Contudo, os alimentadores 

primários são interligados de tal forma que o fornecimento de energia para quaisquer 

transformadores adjacentes a partir de um mesmo alimentador é evitado. Desta forma, 

se um alimentador primário está fora de serviço, os alimentadores restantes podem 

alimentar os consumidores sem qualquer sobrecarga ou queda de tensão intolerável. 

Consequentemente, os disjuntores da configuração malhada também devem identificar 

reversões de fluxo para eliminar faltas, assim como na configuração de barra única 

(Figura 2.2).  

vii) Configuração em Anel (“Closed-Loop”): é usado em redes de distribuição 

que fornecem energia para áreas que necessitam de altos níveis de confiabilidade. 

Nessa configuração os circuitos são conectados entre uma ou mais subestações através 

de chaves Normalmente Fechadas (NF). Este tipo de arranjo requer um número maior 

de equipamentos e um sistema de proteção mais sofisticado, semelhante ao utilizado 

em redes de transmissão (Figura 2.3).  

As configurações das redes descritas anteriormente são mostradas a seguir. 
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Figura 2.1: Configurações típicas de redes de distribuição primárias e secundárias. 
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Figura 2.2: Configuração malhada (“Grid Network”). 

 

 

 
 
Figura 2.3: Configuração em Anel (“Closed-Loop”). 
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A Figura 2.4 mostra a representação unifilar de uma subestação de distribuição, e 

parte de um sistema de distribuição radial, composto por seis alimentadores (somente 

um é mostrado na totalidade). Apenas os componentes mais relevantes de uma rede de 

distribuição são apresentados, e para alguns componentes do sistema são atribuídas 

identificações numéricas, que serão referenciadas ao longo do texto (FERREIRA, 

2009). 

Na configuração radial, os alimentadores partem de um barramento comum na 

subestação (1), após o qual são instalados disjuntores (2), comandados por relés de 

sobrecorrente e relés de religamento, que efetuam a proteção individual de cada 

alimentador. Ao longo dos alimentadores podem ser instalados outros dispositivos de 

proteção, tais como: religadores (3), seccionalizadores (4), chaves fusíveis repetidoras 

(5) e chaves fusíveis (6); além das chaves de manobras, destinadas ao seccionamento 

do circuito (chaves Normalmente Fechadas - NF) (7) e interligação com outros 

alimentadores (chaves Normalmente Abertas - NA) (8). 

Os alimentadores são compostos de um circuito principal, denominado tronco do 

alimentador (9), geralmente trifásico, com condutores de bitolas superiores aos demais 

circuitos. Os ramais (ou ramais laterais) (10) são circuitos primários que derivam 

diretamente do tronco do alimentador. Os circuitos que derivam dos ramais são 

denominados subramais (11). Os ramais e subramais podem ser monofásicos, bifásicos 

ou trifásicos. Os sistemas de distribuição trifásicos podem ser a três ou quatro 

condutores, sendo que neste último caso, o neutro é multiaterrado. 

Quanto à forma de instalação dos condutores, os alimentadores podem ser 

subterrâneos, aéreos ou mistos. Os primeiros são mais empregados em centros urbanos 

populosos, com alta concentração de cargas. Essa forma de instalação traz algumas 

vantagens, como melhor visual estético, e menor taxa de falhas, tendo em vista que os 

condutores não são expostos à ação humana e condições ambientais anormais, como 

descargas atmosféricas, ventos, entre outros. Entretanto, exigem maior tempo de 

reparo, e possuem custos de instalação e operação mais elevados (entre 125 e 1000%) 

em relação aos condutores aéreos (GÖNEN, 2008). Devido a estes fatos, a instalação 

aérea dos condutores é mais comum nos sistemas de distribuição.  
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Figura 2.4: Diagrama unifilar de sistema de distribuição radial simplificado. 



Capítulo 2–Sistemas de Distribuição 
 

14 
 

De forma a permitir a conexão entre alimentadores distintos são instaladas 

chaves de manobras (8), que, sob condições normais de operação dos alimentadores, 

são mantidas abertas. Estas chaves NAs são manobradas com o intuito de restabelecer 

o fornecimento de energia de parte dos consumidores de um alimentador sob falta, 

quando existir a possibilidade de isolar o trecho no qual os mesmos se encontram 

conectados. Esta prática tem como finalidade específica a redução da duração das 

interrupções, caracterizando uma melhoria significativa da confiabilidade do sistema. 

Os alimentadores podem ser provenientes da mesma subestação ou de subestações 

distintas, sendo que neste caso, torna-se possível inclusive o restabelecimento em 

situações de emergência ocasionadas por falhas nas subestações (GÖNEN, 2008). 

 

2.2 Dispositivos de proteção e manobra 
 

Os dispositivos de proteção normalmente utilizados nas redes de distribuição são 

as chaves fusíveis, chaves fusíveis repetidoras, seccionalizadores e religadores. Cada 

um destes equipamentos apresenta características técnicas e operacionais próprias, que 

serão apresentadas nesta seção.  

Os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes podem ser empregados para 

proteção de linhas e de equipamentos. A proteção de equipamentos visa 

exclusivamente proteger um equipamento (transformador, capacitor, entre outros), 

evitando sua danificação por correntes de curto-circuito, defeitos internos, sobrecargas 

ou descargas atmosféricas. Na proteção de linha os dispositivos de proteção são 

dimensionados com a finalidade de proteger os circuitos primários ou secundários 

contra correntes de falta, ou sobrecargas. Isso é possível devido à capacidade destes 

dispositivos detectarem possíveis faltas e isolar o trecho sob defeito, seccionando-o 

temporariamente ou permanentemente.  

A instalação dos dispositivos de proteção nos alimentadores de distribuição tem 

como objetivos gerais satisfazer os seguintes aspectos:  

• Salvaguardar a integridade física de operadores, usuários do sistema e animais. 

• Proteger materiais e equipamentos contra os danos causados por sobrecorrentes e 

sobrecargas (efeitos térmicos e mecânicos).  
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• Racionalizar os custos com manutenção corretiva. 

• Melhorar a confiabilidade dos circuitos de distribuição, em consequência da 

possibilidade de restringir os efeitos de uma falta à menor porção possível do 

circuito, diminuindo o número de consumidores afetados e, deste modo, 

melhorando os índices de avaliação da qualidade do fornecimento de energia 

(indicadores de confiabilidade).  

As funções específicas dos dispositivos de proteção, desempenhadas com o 

intuito de satisfazer tais objetivos são:  

•  Detecção: devem detectar níveis de correntes anormais e, por outro lado, permitir a 

circulação contínua da corrente nominal do sistema. A forma de detecção da 

corrente varia de acordo com cada dispositivo, desde a reação de uma liga metálica 

ao calor gerado pela circulação da corrente, até o tratamento digital do sinal 

proveniente de um transformador de corrente.  

•  Interrupção: devem interromper correntes de curto-circuito dentro de sua 

capacidade nominal. De modo geral, os dispositivos de proteção interrompem a 

corrente de falta durante sua passagem pelo zero. Isto é possível pelo 

estabelecimento de um arco elétrico. Em um elo fusível, o arco é criado quando o 

elemento fusível funde-se, e em um disjuntor ou religador, quando os contatos 

separam-se mecanicamente. Após o estabelecimento do arco elétrico, sua 

eliminação é feita aumentando-se a rigidez dielétrica do meio no qual o arco 

conduz, através do resfriamento, pressurização, alongamento ou insuflação de gás 

através do mesmo.  

•  Capacidades de manobras: alguns dispositivos são capazes de manobrar 

sobcorrentes de carga, enquanto outros exigem que não haja corrente circulante para 

que sejam manobrados.  

A seguir são apresentados os principais dispositivos empregados na execução 

destas funções nos sistemas de distribuição. 
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2.2.1 Chave Fusível – Elo Fusível 
 

Considerado de custo relativamente baixo, é um dispositivo eletromecânico que 

provê a proteção monofásica do circuito. A atuação ocorre quando a corrente atinge 

um valor acima da capacidade máxima tolerável pelo elo fusível, o que acarreta na sua 

fusão (efeito Joule) e interrupção do circuito, exigindo sua substituição manual. 

Existem muitos tipos e aplicações deste dispositivo, porém, em sistemas de 

distribuição, são amplamente utilizadas as chaves fusíveis tipo expulsão, abertas, não 

repetitivas e indicadoras.  

Os principais componentes da chave fusível tipo expulsão são: base (isolador de 

porcelana ou resina epóxi), elo fusível, cartucho ou porta fusível (tubo de fibra 

isolante) e elementos de fixação (aço zincado). 

O princípio de funcionamento é baseado na fusão do elo fusível. A liga é 

construída de modo que suas propriedades não sejam alteradas pela circulação da 

corrente nominal, mas deve fundir quando a corrente superar um limite máximo, por 

um determinado intervalo de tempo. 

Este tipo de chave fusível não deve ser empregada para manobra com carga, pois 

seus contatos não possuem meios de interrupção de arco. 

 

2.2.2 Chave Fusível Repetidora 
 

Basicamente este dispositivo de proteção é composto por três chaves fusíveis, 

com dois mecanismos de transferência de carga. 

A atuação de um elo fusível faz com que a parte móvel da chave fusível 

(cartucho) fique suspensa pela articulação inferior. O próprio peso da parte móvel 

aciona um mecanismo que efetua a transferência da carga para o próximo estágio. 

Desta forma, este dispositivo possui capacidade de eliminar faltas temporárias, 

efetuando até três religamentos, com tempo de duração igual ao intervalo de tempo 

desde a extinção do arco elétrico até o cartucho atingir o final de seu curso de queda, 

fechando o contato de transferência com o próximo estágio da chave. As faltas 

permanentes causam a atuação dos três estágios, obrigando a substituição dos três elos 
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fusíveis. Uma vez substituídos, fecham-se os porta-fusíveis e abrem-se os contatos de 

transferência, acionando os olhais com a vara de manobras, deixando a chave 

repetidora em condições de operar novamente. 

 

2.2.3 Seccionalizador 
 

Pode ser considerado um dispositivo automático, que opera em conjunto com o 

religador. Basicamente é uma chave isolada a óleo, ou ar (interrupção do arco em 

câmara de gás SF6 ou vácuo), monofásica ou trifásica, semelhante ao religador quanto 

à aparência. O seccionalizador, entretanto, não interrompe correntes de falta, devendo 

ser instalado na zona de proteção de um religador.  

Quando o seccionalizador detecta uma corrente superior à sua corrente de 

atuação, é ativado um mecanismo de contagem. Cada vez que o religador interrompe a 

corrente de falta, a corrente através do seccionalizador cai abaixo de um determinado 

valor, incrementando um contador. Após um número pré-determinado de contagens (1, 

2 ou 3), o seccionalizador abre seus contatos definitivamente, antes da abertura 

definitiva dos contatos do religador (bloqueio). Para que isso seja possível é necessário 

que o seccionalizador seja instalado dentro da zona de proteção do religador, de modo 

que este atue para todas as correntes de curto-circuito a jusante do seccionalizador.  

Uma característica importante dos seccionalizadores é o tempo de rearme, que é 

o intervalo de tempo no qual o dispositivo retém o número de contagens. Este deve ser 

superior ao tempo de operação total acumulado do religador, garantindo desta forma a 

coordenação entre os dispositivos.  

Embora o seccionalizador não seja projetado para interromper correntes de curto-

circuito, pode interromper correntes até seu valor nominal (alguns seccionalizadores 

são capazes de interromper correntes maiores que 200% da nominal), ou ser fechado 

sob condições de falta. Desta forma, este dispositivo pode ser empregado também 

como dispositivo de manobras sob carga.  

Quanto ao tipo de controle, é classificado como hidráulico ou eletrônico. O 

controle hidráulico é característico, principalmente, de seccionalizadores de menor 

capacidade nominal. O elemento sensível à corrente é uma bobina conectada em série 
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com o circuito protegido. Este tipo de seccionalizador quando atua, deve ser fechado 

manualmente.  

Seccionalizadores com controle eletrônico são em sua maioria trifásicos, e 

possuem capacidades nominais mais elevadas. Os sinais de corrente são obtidos 

através de transformadores de corrente, e tratados por um circuito eletrônico que 

realiza a contagem do número de operações e comanda a abertura do dispositivo. 

 

2.2.4 Religador 
 

Este equipamento de proteção é o mais sofisticado e o de maior custo empregado 

ao longo dos alimentadores de distribuição. É essencial quando se deseja fornecer 

energia elétrica de modo confiável e seguro. Além da função de proteção, é utilizado 

como dispositivo de chaveamento, visando remanejo de cargas. Também pode ser 

utilizado em pequenas subestações, como proteção principal do alimentador.  

Utiliza um dispositivo automático, interruptor de correntes de falta com 

capacidade de efetuar um número pré-determinado de operações de abertura e 

religamento, seguido do bloqueio de seus contatos na posição aberta. De modo geral, 

pode efetuar até 4 desligamentos, podendo ser todas as operações temporizadas, ou 

todas rápidas. Também pode ser configurado para operar com um número determinado 

de operações rápidas, seguindo por outra quantidade de operações temporizadas. 

Usualmente, escolhe-se uma sequência com duas operações rápidas e duas operações 

temporizadas, visando diminuir a quantidade de atuações de elos fusíveis durante 

faltas temporárias. Um outra opção é utilizar uma sequência de operações somente 

temporizadas.  

 

2.2.5 Relés de Sobrecorrente, Disjuntor e Relé de Religamento 
 

Os relés de sobrecorrente em conjunto com o disjuntor e o relé de religamento 

são os dispositivos de proteção instalados na subestação, nas saídas dos alimentadores. 

Os relés de sobrecorrente são os dispositivos sensíveis à corrente, e recebem o sinal 

proveniente de transformadores de corrente, instalados logo após o barramento de 
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saída da subestação. Normalmente são utilizados três relés para as fases e um para o 

neutro, cada qual composto por uma unidade de atuação temporizada (51/51N) e 

instantânea (50/50N). O relé de religamento é representado pela denominação 79 

(ANSI). 

Os disjuntores são chaves com alta capacidade de interrupção de correntes, 

isoladas a óleo, vácuo ou gás SF6, cujo comando de abertura e fechamento é realizado 

por relés de sobrecorrente e de religamento, respectivamente. Quando a corrente 

através da bobina do relé supera o valor ajustado (corrente de pick-up), o mesmo atua 

de acordo com uma curva característica “tempo x corrente”, fechando um contato 

auxiliar que energiza a bobina de abertura do disjuntor, que abre seus contatos, 

desligando o circuito. O temporizador do relé de religamento é então acionado, 

iniciando a contagem do tempo (intervalo de religamento) após o qual fecha um 

contato que energiza a bobina de fechamento do disjuntor. Caso a sobrecorrente 

persistir, o processo é repetido até um número pré-estabelecido de operações, após o 

qual o disjuntor bloqueia, com seus contatos na posição aberta. As atuações do relé 

podem ser primeiramente através da unidade instantânea seguida pela temporizada, ou 

somente através da unidade temporizada, com a unidade instantânea operando somente 

para correntes mais elevadas, caracterizando os esquemas de proteção coordenado e 

seletivo, respectivamente.  

Quanto ao aspecto construtivo, os relés podem ser classificados em 

eletromecânicos, estáticos ou digitais. Os relés eletromecânicos geralmente são 

monofásicos, e funcionam baseados na rotação de um disco de indução, devido ao 

fluxo magnético através do mesmo. Os relés estáticos são constituídos de circuitos 

eletrônicos analógicos, que emulam as características “tempo x corrente” de atuação 

dos relés eletromecânicos. Os relés digitais incorporam um microprocessador que 

processa os sinais de corrente digitalizados, e agregam os relés de fase, de terra e de 

religamento integrados em um único dispositivo de dimensões reduzidas. 
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2.2.6 Chaves de Manobra 
 

As chaves de manobras ou chaves seccionadoras são dispositivos utilizados em 

sistemas de distribuição para isolar trechos da rede, remanejar cargas ou isolar 

equipamentos, como reguladores de tensão, religadores, entre outros. Estas chaves 

podem ser monopolares ou tripolares. As chaves tripolares podem ainda ser de 

abertura manual ou motorizada. As de abertura manual são operadas através de vara de 

manobras ou por um dispositivo mecânico que permite a abertura a certa distância. As 

chaves de abertura motorizada podem ser operadas remotamente. As chaves 

monopolar e tripolar de abertura manual são as mais comumente empregadas nas redes 

de distribuição, devido principalmente ao custo reduzido. 

 

2.3 Práticas Empregadas na Proteção de Sistemas de Distribuição 
 

Nesta seção serão abordadas as características dos esquemas de proteção 

coordenado e seletivo, que determinam o comportamento dos dispositivos de proteção 

frente às faltas que ocorrem nas redes de distribuição. Os métodos de implementação 

destes esquemas serão expostos para o conjunto de dispositivos de proteção instalados 

na subestação (relés de sobrecorrente, disjuntor e relé de religamento), entretanto 

podem ser estendidos para os religadores.  

O esquema de proteção coordenado é aquele no qual o disjuntor (ou religador) é 

ajustado para atuar antes dos elos fusíveis a jusante (protetores), para faltas na zona de 

proteção destes, na tentativa de eliminar faltas temporárias. Este esquema de proteção 

é implementado habilitando-se a curva rápida do religador, ou ajustando-se a corrente 

de atuação da unidade instantânea do relé, de modo que sua zona de proteção 

sobreponha-se a toda ou parte da zona de proteção dos elos fusíveis.  

Algumas vezes torna-se difícil conseguir coordenação satisfatória entre os relés 

(ou religadores) e os elos fusíveis protetores. Estes operam mais rápido que o disjuntor 

para correntes de falta de valores elevados, de modo que ocorre atuação simultânea do 

elo fusível e do disjuntor, submetendo os consumidores do alimentador à interrupção 

temporária desnecessária.  
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O esquema de proteção seletivo permite a atuação seletiva dos dispositivos de 

proteção na eliminação da falta, isto é, o dispositivo imediatamente a montante 

(dispositivo protetor) é o que atua desligando o circuito. Neste caso, a curva rápida do 

religador é desabilitada ou a unidade instantânea cobre somente a zona na qual o relé é 

proteção primária.  

Um aspecto importante a ser abordado diz respeito aos critérios heurísticos 

empregados pelas concessionárias na definição dos locais de instalação dos 

dispositivos de proteção e manobras, no universo do alimentador de distribuição. 

De modo geral, não é possível o estabelecimento de procedimentos exatos para 

alocação dos dispositivos de proteção e manobras nas redes de distribuição. Estas 

decisões são heurísticas e dependentes das práticas adotadas por cada concessionária, 

que possuem critérios próprios para determinar a importância de certos consumidores 

e circuitos. Entretanto, invariavelmente, devem ser considerados aspectos técnicos e 

econômicos, buscando-se o balanço entre: operação segura do sistema, nível almejado 

de confiabilidade e investimentos.  

Do ponto de vista da confiabilidade, a definição dos locais de instalação de 

dispositivos de proteção e manobras tem os seguintes objetivos (BANDEIRANTE, 

1987):  

•  Minimizar o número de consumidores atingidos na ocorrência de faltas no sistema 

de distribuição.  

• Possibilitar condições de religamento do sistema em tempo programado, na 

ocorrência de faltas transitórias.  

• Na ocorrência de interrupções permanentes no sistema, restringir o desligamento 

apenas ao ramal sob falha, permitindo continuidade de serviço ou religamento dos 

demais ramais ou tronco do alimentador.  

• Estabelecer esquemas de proteção econômicos, em função das particularidades de 

cada sistema de distribuição, tais como tipos de carga, importância dos 

consumidores, carregamento dos alimentadores ou ramais e localização dos 

circuitos em zonas de risco.   
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2.4 Conclusão 
 

Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos relacionados à 

topologia dos sistemas de distribuição, bem como as características técnicas e 

operacionais dos dispositivos de proteção e manobra. O objetivo foi apresentar as 

principais particularidades dos sistemas de distribuição, como aspectos da operação 

dos alimentadores e comportamento dos dispositivos de proteção frente à incidência de 

faltas, e demonstrar que a confiabilidade está intimamente relacionada aos 

equipamentos de proteção e as possibilidades de chaveamentos e caminhos 

alternativos para o fornecimento da energia. 

Todas estas considerações foram estudadas para serem implementadas no 

programa computacional que é desenvolvido no capítulo seguinte. O algoritmo inclui 

as funcionalidades dos equipamentos de proteção apresentados neste capítulo e utiliza 

o esquema de proteção seletivo, onde considera que o dispositivo imediatamente a 

montante da falta e que possua capacidade de abertura sob carga (dispositivo protetor) 

é o que atua desligando o circuito. O algoritmo também considera as possibilidades de 

chaveamentos após o circuito ser desenergizado, envolvendo chaves NAs e NFs sem 

capacidade de abertura sob carga, com o intuito de restabelecer a energia o mais rápido 

possível em determinados pontos de carga que estão fora da área isolada devido a 

atuação da proteção. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 - PROGRAMA COMPUTACIONAL 
 
 

Os sistemas de potência atuais estão passando por modificações importantes 

geradas pela reestruturação do setor elétrico. Na distribuição de energia elétrica, as 

companhias têm sido privatizadas e o mercado está deixando de ser monopolista para 

se tornar mais competitivo. Os serviços fornecidos aos consumidores foram 

regulamentados com exigências de atendimento definidas por novos parâmetros, 

colocando as distribuidoras sob intensa fiscalização.  

A tarefa de planejar sistemas de distribuição baseada em heurísticas e habilidades 

de especialistas não é mais suficiente para atender a solução de problemas de 

desempenho e melhoria da rede, tendo em vista a complexidade operacional das redes 

atuais. Além disso, esse conhecimento heurístico não suporta a tarefa de criar um 

elenco de alternativas de custo/benefícios que possa ser utilizado para um suporte na 

tomada de decisão, com o intuito de otimizar as ações, minimizar situações críticas e 

melhorar o desempenho de redes.  

Para se adequar a esta nova realidade, os sistemas de distribuição deverão ser 

simulados, através de ferramentas computacionais, com o intuito de avaliar de forma 

preditiva o desempenho das redes. Com isso, pretende-se evitar que um nível fora de 

padrão seja percebido de forma tardia e, assim, causar inconveniências para os 

consumidores e levar as empresas a sofrerem multas por parte do órgão regulador 

(CASSULA, 2002; CASSULA et al., 2004). 

O objetivo de um programa computacional para simular redes de distribuição 

elétrica é recriar situações mais próximas da realidade operativa dos sistemas, 

incluindo os aspectos mais relevantes da proteção. O algoritmo proposto baseia-se no 

processo de Markov e na abordagem de frequência e duração, juntamente com a teoria 

dos conjuntos de corte mínimos para a modelagem e análise em aplicações da 

confiabilidade em sistemas elétricos. Para representar adequadamente as 

peculiaridades implícitas na dinâmica de um sistema de distribuição real, o programa 

inclui um módulo que utiliza o método de simulação Monte Carlo cronológica (ou 

sequencial). Esta técnica computacional é completamente genérica, não possuindo 

restrições quanto a taxas de transição ou tempos de permanência nos estados. Também 
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é possível através deste método obter as distribuições de probabilidade dos índices de 

confiabilidade, que fornecem informações adicionais importantes. Por exemplo, é 

possível obter a probabilidade dos indicadores DEC, FEC, DIC e FIC (ANEEL, 2000) 

ultrapassar um valor preestabelecido, determinar a probabilidade do índice DMIC 

(ANEEL, 2000) exceder o valor máximo permitido para um determinado ponto de 

carga, estimar valores de multas dos índices, entre outras informações. 

A base da estrutura computacional é um desenvolvimento orientado a objetos, o 

qual, como metodologia de linguagem de software, apresenta-se como uma opção 

prática para o gerenciamento de programas de grande complexidade, possuindo assim 

uma série de características que facilitam a legibilidade e a manutenção. A utilização 

de uma linguagem mais estruturada também permite melhorar o desempenho do 

sistema computacional, pois é empregado o modelo de um ciclo completo de 

desenvolvimento, ou seja, utiliza os conceitos de: i) a análise de requisitos; ii) 

processos de análise e projeto e iii) testes de validação do sistema.  

Para concluir a etapa de análise de requisitos é necessário definir as 

características de projeto, que constituem os tipos de resultados (análises) que se 

deseja obter e quais serão os dados de entrada do software. As etapas de análise e 

projeto são desenvolvidas empregando uma ferramenta que utilize o princípio de 

diagrama de classes, onde todos os elementos do sistema elétrico serão devidamente 

modelados e representados. Desta maneira o ciclo de desenvolvimento fica totalmente 

sob controle da ferramenta, facilitando o processo de documentação (que pode ser 

automatizado) e aumentando a segurança e confiabilidade do programa computacional 

a ser desenvolvido. 

A seguir são apresentados os Diagramas de Caso de Uso que caracterizam o 

programa computacional desenvolvido. 

 

3.1 Definição dos Diagramas de Caso de Uso Baseado nos Requisitos do Sistema 
 

A Figura 3.1 apresenta o Diagrama de Casos de Uso para o Sistema 

desenvolvido. Através deste diagrama se pode observar que a funcionalidade de 

cálculo da Confiabilidade pode ser usada para cálculos em Sistemas de Distribuição. 
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Pode-se observar também que o cálculo da Confiabilidade é realizado através da 

Criação do Sistema, da determinação dos Caminhos Mínimos, dos Cortes Mínimos, 

Prepara Sistema Monte Carlo e Simulação Monte Carlo. Com esse diagrama é possível 

definir os Diagramas de Sequência de Alto Nível para cada um dos Casos de Uso 

Declarados, que serão comentados a seguir. 

 
Figura 3.1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema. 

 

3.2 Definição dos Diagramas de Sequência de Alto Nível 
 

Os Diagramas de Sequência de Alto Nível serão definidos para cada um dos 

Casos de Uso Declarados, sendo detalhados a seguir. 

Sistema de Distribuição

Operador

Caminhos Mínimos

Cortes Mínimos

Criação do Sistema

Simulação Monte Carlo

Prepara Sistema Monte Carlo

confiabilidade

<<extend>>
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3.2.1 Diagrama de sequência para o caso de uso Criação do Sistema 

 

A procura dos caminhos dos pontos de carga até as fontes é realizada através de 

uma estrutura em árvore. Esta estrutura em árvore é produzida a partir da lista criada 

em "Criação do Sistema". Nessa árvore os filhos de cada nodo são iguais aos 

elementos contidos nesta lista. A Figura 3.2 mostra o diagrama de sequência que 

representa a execução desta funcionalidade. 

 
Figura 3.2 – Diagrama de Sequência para o caso de uso Criação do Sistema. 

 

3.2.2 Diagrama de sequência para o caso de uso Caminhos Mínimos 

 

Os caminhos mínimos representam os caminhos entre um ponto de carga e uma 

fonte. Nesse caminho nenhum nó entre componentes pode ser percorrido mais de uma 

vez. Esses caminhos são necessários para determinação dos conjuntos de corte 

mínimos. A Figura 3.3 apresenta o diagrama de sequência que representa a execução 

desta funcionalidade. 

 : Operador : Operador
 : EntradaSaida : EntradaSaida  : Elemento : Elemento  : Barra : Barra  : ListaPonteiro : ListaPonteiro

2: criarSistema( )

5: GravaElementosConectados( )

3: getBarraEntradaeSaida( )

4: GetElementosConectados( )

1: Inicia calculo
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Figura 3.3 – Diagrama de sequência para o caso de uso Caminhos Mínimos. 

 

3.2.3 Diagrama de sequência para o caso de uso Cortes Mínimos 

 

Este diagrama de sequência representa a funcionalidade responsável por 

identificar todos os conjuntos de corte mínimos do sistema. Um determinado corte 

mínimo é um conjunto de componentes do sistema que, quando se encontram 

simultaneamente fora de operação, causa falha no sistema. Contudo, se um dos 

componentes do conjunto de corte mínimo volta a funcionar, o sistema também 

retorna a operação. Para esse sistema são considerados cortes de primeira e segunda 

ordem. A Figura 3.4 apresenta o diagrama de sequência que representa a execução 

desta funcionalidade. 

 : Operador : Operador
 : Elemento : Elemento  : ListaPonteiro : ListaPonteiro  : Arvore : Arvore  : PontoCarga : PontoCarga : EntradaSaida : EntradaSaida

3: getLista( )

4: getElementoConectado( )

5: criarCaminho( )

6: determinaFilhas(Arvore*)

7: gravaCaminho(Arvore*)

8: inserirCaminho(ListaPonteiro*, string&)

1: Inicia calculo

2: Start
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Figura 3.4 – Diagrama de Sequência para o caso de uso Cortes Mínimos. 

 

3.2.4 Diagrama de sequência para o caso de uso Prepara Sistema Monte Carlo 

 

O caso de uso Cortes Mínimos organiza listas para cada ponto de carga contendo 

seus respectivos conjuntos de cortes mínimos. O caso de uso Prepara Sistema Monte 

Carlo organiza os pontos de carga, que são afetados para cada conjunto de corte 

mínimo. A Figura 3.5 mostra o diagrama de sequência que representa a execução desta 

funcionalidade. 

 : Operador : Operador
 : EntradaSaida : EntradaSaida  : PontoCarga : PontoCarga

2: cortePrimeiraOrdem( )

5: corteSegundaOrdem( )

8: corteSegundaOrdemNa( )

3: verificaCorte(Contador*, Contador*)

6: verificaCorte(Contador*, Contador*)

9: verificaCorte(Contador*, Contador*)

4: GravaCortePriOrdem(Elemento*, PontoCarga*, ListaPonteiro*)

7: gravaCorteSeOrdem(Elemento*, Elemento*, PontoCarga*)

10: gravaCorteSegundaOrdemNa(PontoCarga*, Elemento*)

1: Inicia calculo
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Figura 3.5 – Diagrama de Sequência para o caso de uso Prepara Sistema Monte Carlo. 

 

3.2.5 Diagrama de sequência para o caso de uso Simulação Monte Carlo 

 

Este caso de uso é responsável pela execução da simulação Monte Carlo 

cronológica, onde são simulados os estados de funcionamento e falha de todos os 

componentes. A Figura 3.6 apresenta o diagrama de sequência que representa a 

execução desta funcionalidade. 

 : Operador
 : PontoCarga  : Config  : ListaPonteiro  : Elemento  : Caminho

1: preMonteCarlo(Config*)

3: getFirstPontoCarga( )

2: getParametros( )

5: getElemento( )

4: getcortePri....( )

6: gravaCortePri....(PontoCarga*)

7: getcorteSe....( )

8: getPonteiro( )

9: gravaCorteSeg....(ListaPonteiro*, PontoCarga*)

10: nextPontoCarga( )
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Figura 3.6 – Diagrama de Sequência para o caso de uso Simulação Monte Carlo. 

 

3.2.6 Definição de um diagrama de classes de alto nível 

 

O Diagrama de Classes apresentado na Figura 3.7 mostra as principais classes do 

sistema e também as associações existentes entre estas classes. Estas classes são as 

principais responsáveis pela execução das funcionalidades apresentadas na seção 3.1 

através dos Casos de Uso. 

 : Operador
 : MonteCarlo  : Elemento  : PontoCarga

1: executaMonteCarlo(Conf ig*)

2: sorteioTemposIni(const f loat)

3: menorTempo(f loat&)

4: iniciaAno(const f loat)

5: criarDensAno( )

6: incrementaIndices( )

7: calculaBetha(const f loat, const f loat, const f loat)

8: 

9: f inalizaIndices( )
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Figura 3.7 – Diagrama de Classes de Alto Nível. 

 

3.2.7 Definição do diagrama de classes detalhado 

 

O diagrama de classes apresenta as classes modeladas para um determinado 

sistema, juntamente com os relacionamentos existentes entre essas classes. Através 

desse diagrama pode-se ter uma visão geral do projeto de um sistema. A modelagem 

do programa proposto neste trabalho foi realizada através da linguagem UML – 

Unified Modeling Language (OMG, 2003). O diagrama resultante, denominado 

modelo ER – Entidade Relacionamento, é apresentado na Figura 3.8. Este diagrama é 

composto de classes e das associações entre estas. As associações reflexivas entre as 

classes foram ocultadas para facilitar a visualização do diagrama. 

A seguir apresenta-se uma breve explicação da função de cada classe 

(NASCIMENTO, 2005): 

MonteCarlo

Arvore

-paiPtr

-filhoPtr

-irmaoPtr

Elemento

-nextElementoPtr -$firstElementoPtr

-elementoPtr

PontoCarga

-proximoPonto

-$firstPonto

-$pontoCargaPtr

-elementoCarga
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Figura 3.8– Modelo ER – Entidade Relacionamento completo do programa desenvolvido. 
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 A classe Elemento representa uma lista com todos os elementos presentes em 

um sistema de distribuição. Essa classe também armazena as proteções ativadas 

no caso de falha de um elemento qualquer do sistema de distribuição. Através 

das associações presentes observa-se que essa classe é composta por objetos da 

classe ListaPonteiro (protecaoNFSobCargaPtr, protecaoNAChaveada, 

listaPonteiro, pontoCarga), Caminho (protecaoNA, protecaoNF) e Barra 

(barraEntradaPtr, barraSaidaPtr). Essa classe possui duas associações 

reflexivas (não representadas). Uma associação é usada na construção da lista 

de objetos dessa classe (nextElementoPtr) a outra para armazenar o primeiro 

objeto dessa lista (firstElementoPtr). 

 A classe ListaPonteiro tem como responsabilidade organizar uma lista 

dos objetos da classe Elemento. Para isso, possui uma associação para a 

classe Elemento (elementoPtr). Também possui uma associação reflexiva 

(nextListaPonteiroPtr), que foi ocultada para melhor visualização do diagrama, 

usada para construção de uma lista de objetos de sua própria classe, 

ListaPonteiro. 

 A classe PontoCarga por sua vez, tem como responsabilidade armazenar os 

conjuntos de corte mínimos, os caminhos mínimos dos pontos de cargas e os 

índices de confiabilidade. A classe possui associações para classe Caminho 

(caminhoNf, caminhoNa, corteChaNa, corteSeSemCha, corteSeResChaNa, 

corteSeRA), ListaPonteiro (cortePriResCarga, cortePriCha, cortePriRA, 

elementoRamal, cortePriChaNa, cortePriSemCha), Elemento 

(elementoCarga) e Indice (sistemas). Essa classe, assim como a classe 

Elemento, também possui associações reflexivas para construção de uma lista 

de objetos da classe (proximoPonto) e uma associação para armazenar o 

primeiro elemento da lista (firstPonto), associações estas que não foram 

representadas. 
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 Os caminhos mínimos são construídos por métodos (não representados) da 

classe Árvore. Essa classe é responsável por construir uma estrutura em 

árvore para descobrir esses caminhos. Para construção de uma árvore a classe 

utiliza três associações reflexivas para organizar seus objetos: paiPtr, irmaoPtr 

e filhoPtr. A classe possui uma associação com a classe Elemento 

(elementoPtr), pois assim cada objeto da classe Árvore possuirá um objeto da 

classe Elemento. A classe também possui uma associação para classe 

PontoCarga (pontocargaPtr). 

 A classe Caminho é responsável por organizar listas da classe 

ListaPonteiro.  Por esta razão existe uma associação entre essas classes 

(listaPonteiroPtr). 

 A classe Barra é utilizada na representação de uma lista das barras do sistema 

de distribuição elétrico, barras de entrada e saída de um elemento do sistema. 

Esta classe também possui uma associação para armazenar o primeiro objeto da 

classe (firstBarraPtr). 

 A classe Contador verifica se um objeto da classe Elemento se repete na 

construção dos caminhos mínimos. Isto é usado na análise da existência de 

caminhos entre uma entrada (fonte) e um ponto de carga. Para isto a classe 

apresenta uma associação com a classe Elemento (elementoPtr). 

 A classe ContaBarra executa um teste semelhante ao da classe Contador, 

utilizando entretanto classe Barra. A classe ContaBarra apresenta assim 

uma associação com a classe Barra (barraPtr) para realizar esta verificação. 

 A classe Indice é responsável pelo cálculo dos índices de confiabilidade. 

 A classe EntradaSaida é responsável por controlar a entrada de dados de 

um sistema de distribuição no programa, bem como a saída dos resultados de 

confiabilidade deste sistema. 
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 As classes Restricao, Potencia, TranfCargaPtr, 

CaminhoRestrito e Somador são responsáveis pelo cálculo dos índices 

de confiabilidade quando há restrição de transferência de carga. Para isso a 

classe Potencia armazena todas as chaves que transferem carga (potência) de 

um determinado ramal para outro do sistema, caso o alimentador desse ramal 

fique impossibilitado de transmitir energia devido a falha de algum elemento. 

Isto é realizado através de um relacionamento com a classe Elemento 

(elementoPtr). 

 A classe Restrição organiza uma lista de objetos da classe Potência para 

cada fonte do sistema de distribuição. A classe utiliza um relacionamento com a 

Classe Potencia (potenciaPtr) e Elemento (elementoPtr). A classe se 

utiliza também de outros relacionamentos para controle do fluxo de execução 

do programa com a classe Caminho (analizadoSegOrdem e firstDescarte)  e 

ListaPonteiro (analizadoPriOrdem). 

 A classe CaminhoRestrito organiza uma lista com todas as proteções dos 

caminhos normalmente abertos, para cada ponto de carga, identificando a fonte 

e a chave que pode transferir a potência. São utilizadas associações para classe 

Elemento (chave e fonte) e para classe ListaPonteiro (portecaoNa). 

 A classe TranfCarga organiza uma lista de objetos da classe 

CaminhoRestrito, para cada ponto de carga. Utiliza associações para 

classe CaminhoRestrito (CaminhoNaPtr) e Elemento (pontoCargaPtr). 

 A classe Somador é utilizada para verificar se uma chave suporta uma 

transferência de carga. Utiliza objetos da classe Elemento (fontePtr e 

chavePtr). 

 A classe ListaCorteSegunda organiza uma lista de cortes de segunda 

ordem proporcionando uma procura rápida dos elementos que formam esse tipo 

de corte. A classe possui uma associação reflexiva (grupoCorteSegunda) para 
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agrupar os elementos que formam um corte de segunda ordem, uma associação 

para classe ListaPontoCarga(ListaCarga) que possui uma lista dos pontos 

de carga afetados por esse corte e uma outra associação reflexiva 

nextCorteSegunda que agrupa os cortes de segunda ordem. Essa classe também 

possui uma associação para classe Elemento (ElementoCorte) permitindo um 

acesso rápido ao objeto elemento. 

 A classe ListaPontoCarga organiza uma lista de objetos da classe 

PontoCarga através de uma associação para classe PontoCarga 

(pontoCargaPtr) e uma associação reflexiva (nextListaPontoCarga). 

 A classe MonteCarlo organiza o fluxo do programa durante a simulação 

Monte Carlo. 

 A classe Config possui as opções de simulação selecionadas pelo usuário. 

 A classe Erro trata as possíveis exceções que podem ocorrer no programa. 

 A classe BarraElemento é usada na decomposição de um sistema de 

distribuição em vários alimentadores. Para realizar essa função usa-se 

associações para classe ListaPonteiro (chavesInternas, fontesNas, 

fontesNF), uma associação para classe Elemento (ElementoPtr), uma 

associação para classe Barra (barraPtr) e duas associação reflexivas 

(nextBarraElemento, firstBarraElemento). 

 

3.3 Entrada de Dados 
 

Nesta seção será apresentado o formato da entrada de dados do programa, o 

modo como os dados são armazenados no sistema para alimentar as etapas posteriores 

de determinação dos Caminhos Mínimos e dos Conjuntos de Corte Mínimos. 

Para exemplificar o funcionamento do programa será utilizado o sistema elétrico 

apresentado na Figura 3.9 (NASCIMENTO, 2005). 
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Figura 3.9 – Sistema teste de distribuição de energia elétrica 

 

No sistema da Figura 3.9, as barras do sistema de distribuição são representadas 

pelas inscrições iniciadas por B (BG, BLP2, B5...) e indicam as conexões entre os 

elementos do sistema.  Cada elemento do sistema é delimitado por uma barra de 

entrada e por uma barra de saída. Esses elementos podem ser divididos em oito 

categorias: 

 Fontes: G1, G2, G3; 

 Disjuntores: DJ1, DJ2, DJ3; 

  Fusíveis: FUS1, FUS2; 

 Chaves seccionadoras normalmente fechadas: CH1; 

 Chaves normalmente abertas: DJA1; 

 Transformadores TR1, TR2; 

 Pontos carga: BLP1, BLP2; 

 Linhas de distribuição: LT1, LT2, LT3, LT4; 

Para utilização no programa desenvolvido, o sistema é representado em um 

arquivo texto conforme mostrado na Tabela 3.1. Nessa representação as colunas 

NOME e NÚMERO possuem respectivamente um nome e um número inteiro que 

representam de forma única um elemento do sistema elétrico de potência. A coluna 

TIPO representa a função do elemento para análise de sua confiabilidade, a saber: 

(2) (7) (11) (33) (1)(50)

(74) (68)

(23)

(17)

(14)

(10)

(19)

(28)

(51)

BG1 B1 B2 B3 B4 BPC1 BLP1

B7

BPC2
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B5

B6

BG2

B9BG3

G1 DJ1
LT1

LT2 FUS1 TR1

LT3

DJ2

G2

LT4

DJ3

FUS2

TR2

B8

DJA1G3

B10

(71)
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 SO: Fonte;  

 D1: Disjuntor; 

 M1: Chave normalmente fechada; 

 AA: Chave normalmente aberta; 

 F1: Fusível; 

 PC: Ponto de carga; 

 NN: Outros elementos. 

As colunas BIN e BOUT representam respectivamente as barras de entrada e 

saída de um determinado elemento.  

 
Tabela 3.1 – Representação do sistema de distribuição da Figura 3.9. 

NÚMERO TIPO BIN BOUT NOME 
50 SO BG1 B1 G1 
2 D1 B1 B2 DJ1 
7 NN B2 B3 LT1 

11 NN B10 B4 LT2 
33 F1 B4 BPC1 FUS1 
19 NN B3 B5 LT3 
28 D1 B5 B6 DJ2 
51 SO B6 BG2 G2 
23 NN B2 B7 LT4 
17 D1 B7 B8 DJ3 
14 F1 B8 BPC2 FUS2 
68 AA B8 B9 DJA1 
74 SO B9 BG3 G3 
10 PC BPC2 BLP2 TR2 
1 PC BPC1 BLP1 TR1 

71 M1 B3 B10 CH1 
 

 

3.3.1 Representação dos dados no programa 

 

Os elementos do sistema de distribuição da Figura 3.9 são representados na 

forma de uma lista de objetos da classe Elemento, conforme se pode observar na 

Figura 3.10. 
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Figura 3.10– Representação dos elementos do sistema da Tabela 3.1. 

 
Esta lista de objetos possui variáveis que armazenam o NÚMERO e o NOME de 

cada elemento do sistema e ponteiros que apontam para outros objetos da lista. O 

ponteiro Next aponta para o próximo elemento da lista e os ponteiros Bin e Bout 

apontam para objetos que representam as barras do sistema de distribuição. As barras 

possuem uma variável para armazenar seu nome e um ponteiro para a próxima barra 

da lista, conforme se pode observar na Figura 3.11. 

 
 

 
Figura 3.11– Objeto Barra conectado ao objeto Elemento. 

 

A lista completa de objetos do sistema de distribuição da Figura 3.9 pode ser 

vista na Figura 3.12. Alguns detalhes foram omitidos para simplificação do esquema. 

Essa forma de representação não se preocupa com a conexão entre os elementos, ou 

seja, com a configuração do sistema: os elementos podem ser inseridos no programa 

em qualquer sequência. 
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Figura 3.12 – Representação Objeto dos dados do sistema da Figura 3.9. 

 

3.3.2 Representação Computacional do Sistema de Distribuição 

 

Para realizar a avaliação da confiabilidade pelo método dos conjuntos de corte 

mínimos é necessário encontrar todos os caminhos entre os pontos de carga e as 

fontes. Para realizar esse procedimento, primeiro organiza-se uma lista auxiliar a partir 

da lista de objetos apresentada na Figura 3.12. Esta lista será usada através de uma 

estrutura em árvore para encontrar os caminhos entre os pontos de carga e as fontes. 

A lista auxiliar de ponteiros é construída com os elementos conectados as barras 

de entrada e saída de um determinado Elemento. Por exemplo, na Figura 3.13 a barra 

de entrada (Bin) do Elemento 2 aponta para a Barra B1, e a Barra B1 relaciona-se com 

a barra de Saída (Bout) do Elemento 50. Esta notação indica que o Elemento 50 está 

conectado ao Elemento 2. Ainda analisando o Elemento 2, percebe-se que sua barra de 

saída (Bout) aponta para a Barra B2, e a Barra B2 está conectada às barras de entrada 

(Bin) dos Elementos 7 e 23. Isto indica que o Elemento 2 também está conectado aos 

Elementos 7 e 23. Observando a Figura 3.9, verifica-se que realmente o Elemento 2 

está conectado aos Elementos 50, 7 e 23. Para armazenar esta informação foi gerada 
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uma lista de ponteiros que é apontada por um novo ponteiro LP criado no Elemento 2, 

conforme se pode observar na Figura 3.13. 

No caso do elemento ser uma fonte, seu ponteiro LP não possuirá uma lista de 

ponteiros. Isso porque os caminhos iniciam-se nos pontos de carga e terminaram nas 

fontes, portanto, a ausência dessa lista de ponteiros em um elemento é o indicativo de 

que se encontrou uma fonte. 

A estrutura completa do sistema mostrando as listas de ponteiros de cada 

elemento é apresentada na Figura 3.14. 

 

 
Figura 3.13 – Lista dos elementos conectados ao Elemento 2. 
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Figura 3.14 – Modelo objeto do sistema com as listas de ponteiros. 
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3.4 Rotina de Procura dos Caminhos Mínimos 

 

Em condições normais de funcionamento os pontos de carga TR1 e TR2 do 

sistema elétrico da Figura 3.9 são alimentados pelas fontes G1 e G2. A fonte G3 

somente é utilizada caso ocorra algum defeito no sistema. Deve-se adotar que qualquer 

fonte do sistema é capaz de alimentar todos os pontos de carga. 

Visualmente, pode-se determinar os caminhos mínimos do sistema da Figura 3.9. 

Os caminhos dos pontos de carga TR1 e TR2 são apresentados, respectivamente, nas 

Tabelas 3.2 e 3.3. Os caminhos mínimos são classificados em caminhos normalmente 

abertos (caminhos NAs) e caminhos normalmente fechados (caminhos NFs).  Os 

caminhos NAs do sistema são aqueles que possuem pelo menos uma chave NA 

(aberta). Para esse sistema a chave NA é o componente DJA1. 

 
Tabela 3.2 – Caminhos mínimos para o ponto de carga TR1 da Figura 3.9 

TR1 

Caminhos NF 

TR1 FUS1 LT2 CH1 LT1 DJ1 G1   

TR1 FUS1 LT2 CH1 LT3 DJ2 G2   

Caminho NA 

TR1 FUS1 LT2 CH1 LT1 LT4 DJ3 DJA1 G3 
 

 
Tabela 3.3 – Caminhos mínimos para o ponto de carga TR2 da Figura 3.9 

TR2 

Caminhos NF 

TR2 FUS2 DJ3 LT4 DJ1 G1    

TR2 FUS2 DJ3 LT4 LT1 LT3 DJ2 G2  

Caminho NA 

TR2 FUS2 DJA1 G3      
 

A procura de caminhos mínimos através de uma estrutura em árvore é realizada 

através das conexões existentes nas barras de entrada e saída de cada elemento do 

sistema e tem como elemento inicial um ponto de carga e como final uma fonte.  
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Numa estrutura em árvore um nodo é considerado “pai” se está localizado na 

linhagem direta imediatamente acima de um nodo definido como “filho”. Nodos são 

considerados “irmãos” se possuírem o mesmo “pai”. Todos os nodos localizados na 

linhagem direta acima do “filho” são denominados “ancestrais”. Um nodo é 

considerado “tio” se ele é “irmão” do “pai” do nodo “filho” em análise. Na Figura 

3.15h, ao se considerar o elemento LT1 como “filho”, o elemento CH1 é seu “pai”, o 

elemento FUS1 é seu “tio” e os elementos LT2 e LT3 são seus “irmãos”. 

Durante a procura dos caminhos mínimos deve-se realizar “podas” na árvore, de 

modo a evitar que um mesmo elemento ou barra seja “visitado” mais de uma vez no 

mesmo caminho, estabelecendo um looping. Um tipo de poda ocorre quando algum 

“ancestral” é igual a um nodo “filho”, e outro quando um “tio” é igual a um nodo 

“filho”. A primeira poda evita que um mesmo elemento seja visitado mais de uma vez 

no mesmo caminho. A segunda poda ocorre quando mais de dois elementos estão 

conectados em uma barra, e evita que um caminho percorra uma barra do sistema mais 

de uma vez. 

O procedimento será demonstrado partindo-se do Elemento1 da Figura 3.14, que 

é um ponto de carga (TR1). Observando sua lista de ponteiro na Figura 3.14, verifica-

se apenas o Elemento33 (FUS1) conectado ao Elemento1 (TR1). Essa relação pode ser 

representada pela estrutura em árvore apresentada na Figura 3.15a. Continuando a 

construção do caminho, o próximo elemento é o 33 (FUS1), e analisando sua lista de 

ponteiros verifica-se que ele está conectado a dois Elementos: 1(TR1) e 11 (LT2), 

Figura 3.14. Estes elementos são anexados a árvore como mostra a Figura 3.15b. Até o 

momento, o caminho percorrido pela árvore partindo-se do Elemento 1 é: Elemento 1 

segue exclusivamente para o Elemento 33; e do Elemento 33 existem duas 

possibilidades de caminho (bifurcação), uma para o Elemento 1 e outra para o 

Elemento 11. Entretanto, ao se prosseguir o caminho a partir do Elemento 33 

utilizando o Elemento 1, observa-se que o caminho está voltando, pois partiu do 

Elemento 1, seguiu para o Elemento 33 e voltou para o Elemento 1. Observando o 

percurso deste caminho no sistema elétrico da Figura 3.9, verifica-se que a energia 

parte do ponto de carga TR1 (Elemento 1), passa pelo fusível FUS1 (Elemento 33) e 

retorna para o ponto de carga TR1, realizando um looping.  
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Na Figura 3.15c ocorre o primeiro tipo de poda, em que um nodo “filho” possui 

um “ancestral” idêntico. Na figura, o ponto de carga TR1 possui um mesmo 

“ancestral” TR1, por esse motivo, deve ser podado. A poda é representada por um “X” 

no nodo da árvore. 

A Figura 3.15d mostra a sequência na construção da árvore a partir do Elemento 

11 (LT2) e partindo do Elemento1 (TR1). Observando a Figura 3.14 verifica-se que na 

lista de ponteiros do Elemento 11 estão conectados os Elementos 71 (CH1) e 33 

(FUS1). Esses nodos são os elementos conectados nas barras de entrada e saída da 

linha de distribuição LT2, Figura 3.9. A Figura 3.15e apresenta mais uma vez uma 

poda, o elemento FUS1 possui um “ancestral” idêntico e por isso deve ser podado. 

A Figura 3.15f continua a sequência da construção da árvore, através dos 

elementos LT1, LT2 e LT3 conectados a chave CH1, como também pode ser 

observada no sistema da Figura 3.9. A Figura 3.15f também mostra a poda da linha 

LT2 que possui um “ancestral” idêntico.  

A Figura 3.15g apresenta os nodos “filhos” CH1, LT3, LT4 e DJ1 do 

componente LT1 e os nodos “filhos” CH1, DJ2 e LT1 do componente LT3. Os nodos 

“filhos” estão conectados às barras de entrada e saída de seus respectivos nodos “pai”, 

Figura 3.9. A Figura 3.15g também possui duas podas, devido um “ancestral” comum. 

A chave CH1 está presente em dois nodos e ambos são podados. 

Na Figura 3.15h ocorre outro tipo de poda. A poda em um elemento, quando esse 

é idêntico ao seu “tio”. A Figura 3.15h possui duas podas desse gênero, uma poda na 

linha de distribuição LT3 e outra na LT1. 

A Figura 3.16 apresenta a árvore completa para o ponto de carga TR1, 

juntamente com as devidas podas. Os nodos escuros (G1, G2 e G3) representam as 

fontes do sistema da Figura 3.9. 

 

. 
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Figura 3.15 – Sequência inicial da procura de caminhos para o ponto de carga TR1 
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Figura 3.16 – Árvore de caminhos completa para o ponto de carga TR1 

 

Os caminhos são determinados “subindo” a árvore a partir das fontes, G1, G2 e 

G3. Os caminhos partindo das fontes G1 e G2 são apresentados respectivamente nas 

Figuras 3.17e 3.18, onde os nodos em destaque representam os caminhos. Verifica-se 

que estes dois caminhos são NFs, pois todos seus componentes estão energizados, ou 

em outras palavras, todas as chaves pertencentes ao caminho são NFs. O caminho 

partindo da fonte G3 está representado pelos nodos em destaque da Figura 3.19. Como 

este caminho apresente uma chave NA (DJA1), este é considerado um caminho NA. 

Os caminhos em destaque nas Figuras 3.17 a 3.19 são os mesmos apresentados 

na Tabela 3.2. O mesmo procedimento descrito pode ser realizado para o ponto de 

carga TR2, para se determinar os caminhos apresentados na Tabela 3.3. 
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Figura3.17 – Caminho NF do ponto de carga TR1 partindo da fonte G1 

 

 

 
Figura 3.18 – Caminho NF do ponto de carga TR1 partindo da fonte G2 
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Figura 3.19 – Caminho NA do ponto de carga TR1 partindo da fonte G3 

 

3.5 Representação e Atuação dos Dispositivos de Manobra e Proteção 

 

Para determinar os conjuntos mínimos de cortes são necessários os caminhos 

mínimos e informações sobre a dinâmica do sistema de distribuição após a ocorrência 

de alguma contingência. Mais precisamente deve-se considerar o comportamento 

relacionado à atuação dos dispositivos de manobra (chaves seccionadores NA e NF, 

disjuntores e fusíveis) e proteção (disjuntores e chaves fusíveis) de um sistema de 

distribuição.  

Tomando como exemplo o sistema da Figura 3.9, na ocorrência de uma falta na 

linha LT2, devido, por exemplo, a um curto-circuito, os disjuntores DJ1 e DJ2 irão 

atuar. Após a abertura desses dois disjuntores, os pontos de carga TR1 e TR2 sofrem 

um corte de energia. Para solucionar esse problema, uma equipe de manutenção da 

distribuidora de energia pode isolar a falha através da abertura da chave seccionadora 

CH1. Deste modo, os disjuntores DJ1 e DJ2 podem ser fechados e o ponto de carga 

TR2 ter sua energia restabelecida. O ponto de carga TR1 continuará sem fornecimento 

de energia, e somente terá sua energia restabelecida após o reparo da linha LT2. 
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 Um modelo computacional para o exemplo acima é obtido através da procura de 

caminhos, partindo de todos os elementos que compõem o sistema de distribuição em 

direção às fontes, independentemente de serem pontos de carga. Esses caminhos são 

construídos usando a mesma estrutura em árvore e os mesmos critérios de podas da 

seção anterior. 

Considerando a linha de distribuição LT2, os caminhos NFs e NA construídos a 

partir da linha LT2 em direção a uma fonte de energia qualquer são apresentados na 

Tabela 3.4. Os elementos do caminho em negrito correspondem aos dispositivos de 

proteção e manobra do sistema. Com base nesses caminhos podem-se determinar quais 

os dispositivos irão atuar durante o processo de falha e reparo da linha LT2. Para se 

determinar os dispositivos de proteções que atuam após a falha da linha LT2, deve-se 

percorrer cada caminho NF do componente falhado em direção a uma fonte e 

selecionar os primeiros dispositivos de proteções encontrados em cada caminho. Para 

esse exemplo, as proteções (com capacidade de abertura sob carga) encontradas são os 

disjuntores DJ1 e DJ2, conforme pode ser observado na Tabela 3.4. Por último, para se 

determinar os dispositivos de manobra usados para isolar uma falha, deve-se percorrer 

novamente os caminhos NFs da linha LT2 em direção as fontes. Os primeiros 

dispositivos de manobra encontrados em cada caminho serão responsáveis por isolar o 

defeito. Para a linha LT2, o primeiro dispositivo de manobra encontrado é a chave 

seccionadora CH1, presente em ambos os caminhos NFs.  

 
Tabela 3.4 – Caminhos NFs e NAs para a linha de distribuição LT2 

LT2 

Caminhos NF 

LT2 CH1 LT1 DJ1 G1   

LT2 CH1 LT3 DJ2 G2   

Caminho NA 

LT2 CH1 LT1 LT4 DJ3 DJA1 G3 
 

Para ilustrar o uso dos caminhos NAs será utilizado uma falha na linha de 

distribuição LT1 do sistema da Figura 3.9. Os caminhos NFs e NAs para essa linha são 

apresentados na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Caminhos NFs e NAs para a linha de distribuição LT1 

LT1 

Caminhos NF 

LT1 DJ1 G1   

LT1 LT3 DJ2 G2  

Caminho NA 

LT1 LT4 DJ3 DJA1 G3 
 

Uma falha na linha LT1 provoca a atuação dos disjuntores DJ1 e DJ2 e o 

consequente corte de energia nos pontos TR1 e TR2, Figura 3.9. Para resolver esse 

problema uma solução é a abertura do disjuntor DJ3 e o fechamento da chave 

seccionadora DJA1. Dessa maneira, o ponto de carga TR2 pode ser alimentado pela 

fonte G3. O ponto de carga TR1 necessita do reparo da linha LT1 para que sua energia 

seja restabelecida. 

Computacionalmente, isso pode ser modelado com a utilização dos caminhos 

NAs dos elementos do sistema de distribuição. Deve-se observar que os caminhos 

NAs são utilizados quando um defeito não pode ser resolvido pela atuação dos 

dispositivos de proteção e manobra encontrados nos caminhos NFs. De acordo com a 

Tabela 3.5 pode-se verificar que o primeiro dispositivo de manobra do caminho NA 

em direção a fonte G3 é o disjuntor DJ3. A abertura desse disjuntor permite o 

isolamento da falha da linha LT1. O próximo passo é verificar se existe algum 

caminho que não possua DJ1, DJ2 e DJ3 para um dos pontos de carga. Observa-se que 

o caminho NA para o ponto de carga TR2 não possui estes equipamentos, então o 

fechamento da chave DJA1 permite o restabelecimento de energia neste ponto. 

Através dos exemplos acima se pode observar dados importantes que serão 

utilizados para determinar os conjuntos de corte mínimos: os dispositivos de manobra 

e proteção, utilizados durante um processo de falha e reparo de um determinado 

elemento do sistema de distribuição. Esses dispositivos podem ser classificados em 

três grupos: 

protNF – Primeiros dispositivos de proteção dos caminhos NFs. Estes 

dispositivos podem atuar sob carga, e são os primeiros a atuarem na ocorrência de uma 

falha no sistema de distribuição; 
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manoNF – Primeiros dispositivos de manobra dos caminhos NFs. Estes 

dispositivos não atuam sob carga, e são responsáveis por isolar um determinado 

defeito no sistema de distribuição; 

manoNA – Primeiros dispositivos de proteção dos caminhos NAs. Estes 

dispositivos são responsáveis por transferir cargas de um alimentador defeituoso para 

um outro alimentador, com o intuito de restabelecer a energia em um tempo menor. 

 

3.6 Conjuntos de Corte Mínimos 

 
Os conjuntos de corte mínimos são determinados através dos caminhos mínimos 

e dos dispositivos de manobra e proteção, e podem ser classificados de acordo como a 

energia é restabelecida em um ponto de carga.  

Caso a energia seja restabelecida apenas com o isolamento da falha, através da 

abertura e fechamento de dispositivos de proteção e manobra, e o ponto de carga 

continua a ser alimentado pela sua fonte de energia original, esse corte é classificado 

como corte com tempo de chaveamento NF. Entretanto, se a falha é isolada, mas para 

se restabelecer a energia o ponto de carga é transferido para um outro alimentador, 

com o fechamento de uma chave NA, esse corte é classificado como corte com tempo 

de chaveamento NA. Por último, se o problema apenas é solucionado com o reparo do 

componente falhado, este conjunto de corte mínimo é chamado de corte com tempo de 

reparo. 

Os passos para determinação dos conjuntos de corte mínimos de primeira ordem 

são descritos abaixo: 

1) Determinar os caminhos mínimos para todos os elementos do sistema de 

distribuição, em direção às fontes do sistema; 

2) Através dos caminhos mínimos, determinar o dispositivo de proteção protNF e 

os dispositivos de manobra manoNF e manoNA para todos os elementos do 

sistema; 

3) Definir um elemento Efalho a ser falhado; 

4) Os pontos de carga em que pelo menos um caminho NF não seja composto por 

nenhum dispositivo protNF do elemento Efalho, não sofrem corte de energia. Os 
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demais pontos de carga sofrem corte de energia, ou seja, o elemento Efalho é 

corte de 1ª ordem para esses pontos de carga. Os próximos passos definem o 

tipo de solução para que a energia seja restabelecida nesses pontos; 

5) Os pontos de carga com corte de energia, em que pelo menos um caminho NF 

não seja composto por nenhum dispositivo manoNF do elemento Efalho, tem o 

corte solucionado apenas com o isolamento do elemento Efalho. Esse elemento é 

um corte de 1ª ordem com tempo de chaveamento NF. Os demais pontos de 

carga continuam com corte de energia; 

6) Os pontos de carga que ainda permanecerem com corte de energia, em que pelo 

menos um caminho NA não seja composto por nenhum dispositivo manoNA do 

elemento Efalho, tem o corte solucionado com o isolamento da falha provocada 

por esse elemento e posterior transferência do ponto de carga para outro 

alimentador. O elemento Efalho é um corte de 1ª ordem com tempo de 

chaveamento NA. Os demais pontos de carga, que ainda continuam com corte 

de energia, tem o restabelecimento de energia somente após o reparo do 

elemento Efalho, ou seja, esse elemento será um corte de 1ª ordem com tempo de 

reparo; 

7) Caso haja mais elementos do sistema a serem falhados deve-se escolher um 

novo elemento Efalho e voltar para o passo (4). Esse teste deve ser realizado com 

todos os elementos do sistema. 

Para conjuntos de corte de segunda ordem devem ser considerados, 

simultaneamente, os dispositivos de proteção (protNF) e manobra (manoNF e 

manoNA) dos dois elementos considerados na análise. O elemento Efalho é composto 

pelos elementos do conjunto de corte. 

Para título de exemplo, o algoritmo acima será utilizado no sistema da Figura 

3.9, onde será analisado se as linhas de distribuição LT1 e LT2 constituem conjuntos 

de corte de primeira ordem para os pontos de carga TR1 e TR2. Caso ocorra um corte 

de energia, o algoritmo também verifica o tipo de solução para esse corte: com 

chaveamento NF, com chaveamento NA ou com tempo de reparo. 



Capítulo 3–Programa Computacional 
 

54 
 

A Tabela 3.6 apresenta os dispositivos de proteção e manobra (NF e NA) para as 

linhas LT1 e LT2. Os caminhos mínimos dos pontos de carga TR1 e TR2 são 

apresentados respectivamente nas Tabelas 3.2 e 3.3. 

 
Tabela 3.6 – Dispositivos protNF, manoNF e manoNA das linhas LT1 e LT2 

 protNF manoNF manoNA 

LT1 DJ1 DJ2 DJ1 DJ2 DJ3 

LT2 DJ1 DJ2 CH1  CH1 
 

Considerando inicialmente a falha da linha LT2, verifica-se que os dispositivos 

protNF DJ1 e DJ2,  Tabela 3.6, estão presentes nos caminhos NFs dos pontos de carga 

TR1 e TR2, respectivamente nas Tabelas 3.2 e 3.3. Portanto a linha LT2 é corte de 1ª 

ordem para os pontos de carga TR1 e TR2.  

Com relação à solução do corte observa-se que o dispositivo manoNF CH1 não 

está presente nos caminhos NFs do ponto de carga TR2. Portanto, a linha LT2 é um 

corte de 1ª ordem com tempo de chaveamento NF para o ponto de carga TR2. Através 

do sistema da Figura 3.9 nota-se que com a abertura da chave CH1 os disjuntores DJ1 

e DJ2 podem ser fechados e a energia é restabelecia no ponto de carga TR2. Com 

relação ao ponto de carga TR1, seus caminhos NFs são compostos pela proteção 

manoNF: CH1 (chave de manobra NF) e, portanto, continuam sem fornecimento de 

energia após a abertura dessa chave.  

O dispositivo manoNA: DJ3 da linha LT2 também está presente no caminho NA 

do ponto de carga TR1, ou seja, a linha LT2 é um corte de 1ª ordem com tempo de 

reparo para este ponto de carga. Através do sistema da Figura 3.9 pode-se observar que 

somente com o reparo da linha LT2 a energia é restabelecida no ponto de carga TR1. 

Considerando uma falha na linha LT1, observa-se que os dispositivos protNF 

DJ1 e DJ2 também estão presentes nos caminhos NFs dos pontos de carga TR1 e TR2, 

deste modo a linha LT1 é corte de 1ª ordem para esses pontos de carga. 

Neste caso, os dispositivos manoNF da linha LT1 são iguais aos seus dispositivos 

protNF, que são: DJ1 e DJ2. Como já visto, os dispositivos DJ1 e DJ2 estão presentes 

nos caminhos NFs dos pontos de carga TR1 e TR2 e, portanto, o corte não pode ser 

solucionado por um chaveamento NF. Entretanto, o dispositivo manoNA da linha LT1 
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não está presente no caminho NA do ponto de carga TR2, o que torna a linha LT1 um 

corte de 1ª ordem com tempo de chaveamento NA para esse ponto de carga. Portanto, 

considerando uma falha na linha LT1 do sistema da Figura 3.9 nota-se que a abertura 

do disjuntor DJ3 e o fechamento da chave seccionadora DJA1 permite o 

restabelecimento de energia ao ponto de carga TR2, caracterizando um corte de 1ª 

ordem com tempo de chaveamento. Para o ponto de carga TR1 a linha LT1 é um corte 

de 1ª ordem com tempo de reparo, pois a proteção manoNA (CH1) está presente no 

caminho NA deste ponto de carga. 

 

3.7 Rede Equivalente de Confiabilidade  

 
Através dos conjuntos de corte mínimos pode-se construir uma rede equivalente 

de confiabilidade (CASSULA, 2002). A rede equivalente de confiabilidade dos pontos 

de carga TR1 e TR2 do sistema da Figura 3.9 é mostrada na Figura 3.20, onde não 

estão representados os equipamentos de proteção, devido sua pequena taxa de falha. 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 3.20 – Rede equivalente de confiabilidade para o sistema da Figura 3.9. 

 
Utilizando as equações do sistema paralelo para cada conjunto de corte de 

segunda ordem e depois as equações do sistema série, obtêm-se os índices 

equivalentes S (FIC) e o US (DIC), para cada ponto de carga. Para o cálculo dos 

índices, deve-se considerar tempo de reparo para os cortes com tempo de reparo e 

tempo de chaveamento para os cortes com chaveamento.  

 

 
              

                

                     -    
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3.8 Método de Simulação Monte Carlo cronológica  

 

Os índices de confiabilidade podem ser avaliados através de técnicas de 

enumeração ou por SMC (não-sequencial e sequencial/cronológica). Enquanto que as 

técnicas de enumeração e de SMC não-sequencial utilizam modelos Markovianos, 

tanto para representar as transições entre estados operativos de equipamentos quanto 

para os níveis de carga, a SMC sequencial é uma ferramenta extremamente flexível, 

pois permite capturar todos os aspectos cronológicos na operação dos sistemas. A 

avaliação dos índices de confiabilidade é equivalente ao cálculo da seguinte expressão 

(RUBINSTEIN, 1981): 

  

T

dttG
T

GE
0

)(1

 
(3.1) 

sendo T o período da simulação e G(t) a função teste que verifica em qualquer 

instante t se o estado do sistema é, ou não, adequado. Qualquer índice de desempenho 

pode ser estimado através da equação (3.1). Tomando a probabilidade de perda de 

carga como exemplo: G(t) = 1, se o estado do sistema é de falha em t; e G(t) = 0, se o 

estado do sistema é de funcionamento em t. Outra forma de se estimar o valor 

esperado de G(t) é através da expressão:  

  



NS

k
kyG

NS
GE

1
)(1~

 
(3.2) 

onde NS representa o número de anos simulados e yk uma sequência de estados 

no ano k. Para a frequência de falhas, por exemplo, basta somar o número de 

interrupções no ano amostrado. A incerteza associada aos índices estimados é dada 

pela variância do estimador:  
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(3.3) 

onde V(G) é a variância da função teste. A convergência do processo de 

simulação é verificada usando o seguinte coeficiente de variação  (RUBINSTEIN, 

1981; LEITE DA SILVA et al., 2000): 
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3.8.1 Implementação Computacional da Simulação Monte Carlo cronológica  

 
A SMC cronológica utiliza os conjuntos de corte mínimos para identificar os 

pontos de carga não atendidos devido à saída de operação de um ou mais componentes 

do sistema de distribuição. Portanto, um acesso rápido a esses conjuntos de cortes 

acarreta em um menor tempo de simulação. 

Para permitir um rápido acesso aos conjuntos de corte foi proposta a estrutura de 

objetos ilustrada na Figura 3.21. Essa estrutura de objetos representa os componentes 

do sistema de distribuição e os cortes de 1º e 2º desse sistema.  

 

 
Figura 3.21 – Lista dos pontos de carga afetados por um conjunto de corte. 

 

Na Figura 3.21 os objetos Elemento, em azul, representam os componentes do 

sistema; os objetos PontoCarga, em marrom, representam os pontos de carga; os 

objetos ListaPontoCarga, em verde, organizam uma lista dos objetos PontoCarga; os 

objetos ListaCorteSegunda, em vermelho, interligam dois objetos Elemento que 

formam um corte de segunda ordem e também apontam para uma lista de objetos 

ListaPontoCarga. 

Os ponteiros do objeto Elemento apontam para lista de pontos de carga que 

sofrem um corte de energia devido à falha de um componente, caso o corte seja de 

primeira ordem, ou de dois componentes para cortes de segunda ordem. Esses 

ponteiros são classificados da seguinte forma: 

1º CH: lista de pontos de carga no qual a energia é restabelecia através de um 

chaveamento; 
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1º RE: lista de pontos de carga no qual a energia é restabelecia através do reparo 

do componente; 

2º CH: Aponta para lista de objetos ListaCorteSegunda. Essa estrutura interliga 

dois componentes, formando um corte de 2º ordem, que provocam interrupção no 

fornecimento de energia em um conjunto de pontos de carga. Essa interrupção de 

energia pode ser solucionada por ação de um chaveamento; 

2º RE: Semelhante ao caso anterior, 2º CH, porém a interrupção de energia só 

pode ser solucionada através do reparo de um dos componentes interligados pela 

estrutura ListaCorteSegunda. 

Utilizando a estrutura da Figura 3.21, durante a simulação Monte Carlo, pode-se 

identificar diretamente os pontos de carga afetados pela falha de algum componente e 

a solução para o corte de energia, ou seja, se a duração da interrupção ocasionada pela 

falha deste componente é tempo de chaveamento ou o tempo de reparo. Por exemplo, 

se durante a SMC o elemento 33 passar para o estado de falha, pode-se observar 

através do ponteiro 1º CH que o ponto de carga 10 sofre uma interrupção, sendo essa 

interrupção restabelecida através de um chaveamento. A falha deste mesmo elemento 

33 também acarreta uma interrupção no ponto de carga 1. Entretanto, nota-se através 

do ponteiro 1º RE que a duração da interrupção para o ponto de carga 1é igual ao 

tempo de reparo do elemento 33.   

Considerando a situação em que o elemento 2 passa para o estado de falha, 

verifica-se que para a energia ser restabelecida no ponto de carga 1 deve-se esperar o 

tempo de reparo do componente 2, como se pode observar através do ponteiro 1º RE. 

Entretanto, através do ponteiro 2º CH e da estrutura ListaCorteSegunda pode-se 

navegar para o elemento 74, como mostra a Figura 3.21. Deve-se então verificar o 

estado do elemento 74, caso este também esteja falhado, o ponto de carga 10 sofre um 

corte de segunda ordem, e a energia é restabelecida por ação de um chaveamento.  

O procedimento acima pode ser observado através do sistema de distribuição 

ilustrado na Figura 3.9.  
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3.9 Comparação entre os Métodos Analítico e SMC 

 
Para demonstrar a eficácia do programa computacional desenvolvido, 

primeiramente são apresentados os resultados que estabelecem a convergência dos 

índices de confiabilidade. O sistema a ser analisado é o IEEE-RBTS Barra 2 (ALLAN 

et al., 1991), reproduzido na Figura 3.22. Para que seja possível estabelecer uma 

comparação entre os métodos (analítico e SMC cronológica), utilizou-se no algoritmo 

SMC uma carga constante e igual à carga média do sistema analisado.  

 
Figura 3.22 – Sistema de Distribuição IEEE-RBTS Barra 2. 

 

Observa-se nas Figuras 3.23 e 3.24 que nos primeiros anos de simulação ocorre 

uma discrepância muito elevada entre o valor SMC e o valor analítico. Os resultados 

analíticos são obtidos por equações matemáticas, que fornecem os valores médios, e 

não possuem uma dependência com o número de experimentos realizados. O processo 
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de simulação é baseado na interpretação de frequência relativa da probabilidade, 

estabelecida a partir da regularidade de comportamento de um experimento 

correspondente, em que a média aritmética dos seus valores amostrados tende para um 

valor médio. Para se obter uma precisão satisfatória do valor médio, o tamanho da 

amostra deve ser suficientemente grande, o que explica a divergência inicial do 

gráfico, onde o espaço amostral ainda é pequeno (CASSULA, 2002). 

Os gráficos das Figuras 3.23 e 3.24 referem-se a índices de sistema, que é uma 

média ponderada dos índices dos pontos de carga. Por se tratar de uma média, os 

efeitos individuais são amenizados, o que resulta em uma convergência mais acelerada 

(necessita de um número menor de eventos) destes índices em relação aos índices de 

ponto de carga. Em relação ao índice DMIC (Duração Máxima de Interrupção 

Contínua por Unidade Consumidora), o parâmetro β, coeficiente de variação, é 

determinado apenas para o valor médio de ultrapassagem, como apresentado na 

referência (LEITE DA SILVA et al., 2005). Neste caso adotou-se um valor de DMIC 

de 8 horas. Como a convergência do DMIC é a mais demorada entre os índices 

(LEITE DA SILVA et al., 2005), esse parâmetro foi escolhido para finalizar o 

processo de simulação. Neste exemplo foi usado um coeficiente de variação β = 1% 

para o DMIC, o que representou aproximadamente 1 milhão de anos de simulação. 

Entretanto, nada impede que se calcule a convergência para cada índice de 

confiabilidade individualmente.  

Para análise dos índices de ponto de carga foram selecionados o ponto de carga 1 

(LP 1), que pertence ao alimentador R1 e o ponto de carga 14 (LP 14), que está 

conectado ao alimentador R3, Figura 3.21. Para uma melhor visualização e 

comparação com os índices de sistema, os gráficos das Figuras 3.24 a 3.33 foram 

truncados em 200x103 anos. Verifica-se nestes gráficos que, apesar de apresentarem 

uma convergência satisfatória, possuem um erro percentual em relação à média maior 

do que nos índices de sistema, Figuras 3.22 e 3.23. Para apenas 200x103 anos 

simulados, os índices de ponto de carga possuem um coeficiente de variação (β) em 

torno de 2,3 %. . As Figuras 3.27 e 3.32 apresentam a curva de convergência de 

ultrapassagem do DMIC para os pontos de carga LP 1 e LP 14, respectivamente.  
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Figura 3.22 – Convergência do índice FEC. 

 

 

 

 
Figura 3.23 – Convergência do índice DEC. 
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Figura 3.24 – Convergência do FIC do LP 1. 

 

 

 

 

 
Figura 3.25 – Convergência do DIC do LP 1. 
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Figura 3.26 – Convergência da duração do LP 1. 

 

 

 
Figura 3.27 – Convergência na ultrapassagem do DMIC do LP 1. 
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Figura 3.28 – Convergência da EENS do LP 1. 

 

 

 

 

 
Figura 3.29 – Convergência do FIC do LP 14. 
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Figura 3.30 – Convergência do DIC do LP 14. 

 

 

 

 
Figura 3.31 – Convergência da duração do LP 14. 
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Figura 3.32 – Convergência na ultrapassagem do DMIC do LP 14. 

 

 

 

 
Figura 3.33 – Convergência da EENS do LP 14. 
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As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos com a execução do 

programa computacional desenvolvido para as análises: analítica e simulação Monte 

Carlo cronológica (SMC), considerando o sistema teste da Figura 3.22. 

 
Tabela 3.7 – Resultados Analíticos e SMC para os Pontos de Carga. 

LP FIC [falhas/ano] DIC [horas/ano] r [horas] EENS [kWh/ano] 
Analítico SMC Analítico SMC Analítico SMC Analítico SMC 

1 0,2404 0,2403 3,5548 3,5561 14,7872 14,8003 1.901,84 1.902,51 
2 0,2534 0,2529 3,6198 3,6178 14,2851 14,3040 1.936,61 1.935,51 
3 0,2534 0,2535 3,6185 3,5999 14,2782 14,2023 1.935,91 1.925,93 
4 0,2404 0,2398 3,5535 3,5317 14,7799 14,7301 2.011,30 1.998,94 
5 0,2535 0,2534 3,6186 3,6200 14,2769 14,2871 2.048,10 2.048,89 
6 0,2503 0,2497 3,6026 3,5906 14,3956 14,3785 1.635,56 1.630,15 
7 0,2535 0,2531 3,5777 3,6079 14,1148 14,2525 1.624,29 1.637,99 
8 0,1408 0,1408 0,5385 0,5363 3,8246 3,8098 538,50 536,34 
9 0,1408 0,1408 0,4963 0,4982 3,5249 3,5376 570,80 572,91 
10 0,2436 0,2436 3,5575 3,5943 14,6039 14,7525 1.903,26 1.922,94 
11 0,2534 0,2529 3,6185 3,5889 14,2779 14,1922 1.935,92 1.920,08 
12 0,2566 0,2563 3,6345 3,6346 14,1622 14,1784 1.635,54 1.635,57 
13 0,2535 0,2529 3,5644 3,5636 14,0625 14,0916 2.017,45 2.017,01 
14 0,2567 0,2567 3,5804 3,5821 13,9495 13,9567 2.026,51 2.027,48 
15 0,2437 0,2436 3,5563 3,6029 14,5936 14,7886 1.614,54 1.635,71 
16 0,2534 0,2533 3,6198 3,6296 14,2851 14,3288 1.643,40 1.647,83 
17 0,2436 0,2438 3,5708 3,5510 14,6586 14,5651 1.606,88 1.597,96 
18 0,2436 0,2435 3,5562 3,5522 14,5963 14,5885 1.600,29 1.598,48 
19 0,2566 0,2567 3,6212 3,6131 14,1101 14,0777 1.629,54 1.625,89 
20 0,2567 0,2569 3,6212 3,6291 14,1086 14,1256 2.049,62 2.054,09 
21 0,2535 0,2540 3,5644 3,5922 14,0612 14,1448 2.017,47 2.033,19 
22 0,2567 0,2563 3,5804 3,6007 13,9482 14,0515 1.625,51 1.634,72 

 

 
Tabela 3.8 – Resultados analíticos e SMC para o Sistema. 

FEC 
[falhas/consumidor_ano] 

DEC 
[horas/consumidor_ano] 

Analítico SMC Analítico SMC 
0,2494 0,2490 3,5912 3,5848 

 
 

Examinando as Tabelas 3.7 e 3.8, verifica-se que o erro relativo dos resultados 

obtidos entre os métodos analítico e SMC cronológica são no máximo de: 0,28% para 

o índice FIC; 1,31% para o DIC; 1,34% para o r e 1,31% para a EENS. Para os índices 
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de sistema, observa-se que o erro relativo é de 0,15% para o FEC e 0,18% para o DEC. 

Com estes resultados pode-se concluir que o programa computacional desenvolvido 

para avaliar índices de confiabilidade utilizando o método analítico e simulação Monte 

Carlo cronológica é eficaz. 

 

3.10 Benefícios do Método SMC Cronológica 

 
Ao utilizar a simulação Monte Carlo cronológica é possível obter as distribuições 

de probabilidade, que oferece informações consideráveis a respeito da variação dos 

valores de uma determinada amostra. A seguir são apresentados gráficos, em forma de 

histogramas, que representam as distribuições de probabilidades dos índices, onde 

algumas informações adicionais importantes são obtidas. 

Os gráficos das Figuras 3.34 e 3.35 estão relacionados com os índices de sistema, 

e mostram a variação destes índices em relação aos seus possíveis valores. Por 

exemplo, pode-se obter a probabilidade do índice FEC estar acima de 1,0 

falha/consumidor_ano, que neste caso é de 1,07%. A probabilidade do índice DEC ser 

superior a 3 horas/consumidor_ano é de 14,07%. Para uma melhor visualização, os 

gráficos foram truncados em valores convenientes, o que não implica na inexistência 

de eventos acima dos valores máximos apresentados, porém suas probabilidades de 

ocorrência são mínimas. 

Estas informações permitem calcular com maior precisão o risco de exceder 

determinados limites, e assim estimar melhor o custo associado a uma situação 

específica. Neste novo cenário, onde o mercado tornou-se competitivo, as 

concessionárias de energia buscam cada vez mais aperfeiçoar seus métodos de 

avaliação, para atender os consumidores dentro dos limites estipulados pelo agente 

regulador e, ao mesmo tempo, maximizar seus lucros. Informações mais precisas do 

comportamento dos principais indicadores de confiabilidade auxiliam no planejamento 

e na operação dos sistemas elétricos, pois identificam as áreas que necessitam 

prioritariamente de investimentos e, assim, otimizam os recursos financeiros. 
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Figura 3.34 – Distribuição de Probabilidade do índice FEC. 

 

 

 

 

 
Figura 3.35 – Distribuição de Probabilidade do índice DEC. 
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As distribuições de probabilidade também podem ser fornecidas para os índices 

de ponto de carga. As Figuras 3.36 a 3.39 estão relacionadas com o ponto de carga 

LP 1. Na Resolução 024 da ANEEL (ANEEL, 2000), foi estabelecido um novo índice, 

denominado DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade 

Consumidora, que é o tempo máximo permitido para uma única interrupção. Este novo 

índice somente pode ser estimado através de modelos que utilizem simulação 

cronológica. Portanto, nesta nova regulamentação, o algoritmo desenvolvido é de 

fundamental importância na avaliação preditiva dos índices de confiabilidade, para que 

se possam planejar alternativas de ampliação e otimizar os investimentos necessários 

para atender as novas exigências. 

Das informações contidas nestes gráficos pode-se extrair, por exemplo, que a 

probabilidade do índice FIC ser maior que 1 falhas/ano é de 2,46%, que o índice DIC 

possui uma probabilidade de 86,12% de ser menor ou igual a 0,5 horas/ano e que a 

probabilidade da energia esperada não suprida (EENS) ultrapassar seu valor médio, 

1.901,84, é de 1,28%. Supondo que o índice DMIC para o ponto de carga LP 1 deste 

sistema seja de 6 horas, a probabilidade de exceder este valor, e estar sujeito às 

penalidades, é de 16,01%. 

 

 
Figura 3.36 – Distribuição de Probabilidade do índice FIC do LP 1. 
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Figura 3.37 – Distribuição de Probabilidade do índice DIC do LP 1. 

 

 

 

 

 
Figura 3.38 – Distribuição de Probabilidade do índice EENS do LP 1. 
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Figura 3.39 – Distribuição de Probabilidade da duração da interrupção do LP 1. 

 

3.11 Conclusão 
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algoritmo determina os caminhos mínimos e os conjuntos de corte mínimos utilizando 
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tempo de chaveamento, porém, a configuração do sistema foi alterada, pois o ponto de 

carga passa a receber energia de um outro alimentador e não de seu alimentador 

original. Definidos os cortes de carga constrói-se a Rede Equivalente de 

Confiabilidade para cada um dos três tipos de modos de falha. 

Também neste capítulo foi apresenta uma rotina computacional de Simulação 

Monte Carlo cronológica, que possibilita obter as distribuições de probabilidade dos 

índices de confiabilidade, onde informações adicionais importantes podem ser 

extraídas. O conhecimento das distribuições estatísticas permite calcular com maior 

precisão o risco de exceder determinados limites, e assim estimar melhor o custo 

associado a um cenário específico. A simulação cronológica permite ainda o cálculo 

do índice DMIC que não pode ser avaliado através de metodologias tradicionais 

baseadas em valores médios. 

Por fim foi apresentada uma comparação entre os métodos analítico e simulação 

Monte Carlo cronológica, onde o valor médio dos índices utilizando ambos os 

métodos ficou muito próximo, e demonstrou-se os benefícios da utilização das 

distribuições de probabilidades dos índices. 

O algoritmo desenvolvido será utilizado para a avaliação dos índices de 

confiabilidade, inclusive o custo da perda de carga (LOLC – Loss Of Load Cost) 

(BILLINTON; ALLAN, 1994) durante todo o decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 - TÉCNICAS METAHEURÍSTICAS APLICADAS NA 

RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

 
 

No passado, devido a maior simplicidade dos sistemas elétricos e a menor 

exigência em relação aos níveis de confiabilidade, os problemas relacionados ao 

fornecimento de energia poderiam ser resolvidos utilizando métodos computacionais 

determinísticos. No novo contexto do setor elétrico estes métodos já não satisfazem 

plenamente as expectativas, pois os problemas envolvendo as redes de distribuição 

atuais normalmente não dispõem de um método de resolução exata, ou os métodos 

para a obtenção da solução são complexos demais para sua implementação. Para a 

resolução destes problemas são utilizados, com sucesso, métodos metaheurísticos. 

O grupo dos métodos metaheurísticos apresenta um conjunto de técnicas de 

otimização adaptadas para lidar com problemas complexos e que apresentam a 

característica de explosão combinatória. Estes métodos apresentam características 

gerais que convergem para soluções ótimas ou quase ótimas, mas com um esforço 

computacional elevado. Estas técnicas vêm sendo aplicadas com sucesso para resolver 

muitos problemas no campo da engenharia elétrica. 

Neste capítulo são abordados modelos metaheurísticos utilizados em otimização 

de sistemas de potência. Alguns modelos já foram utilizados na reconfiguração de 

sistemas de distribuição como o Algoritmo Genético, Recozimento Simulado e Busca 

Tabu. Outros métodos como Estratégias de Evolução e Evolução Diferencial 

apresentaram um ótimo rendimento em outras aplicações de sistema de potência e por 

esse motivo também serão abordados. 

 

4.1 Algoritmo Genético 

 
O Algoritmo Genético, ou do inglês Genetic Algorithm – GA, é inspirado em 

mecanismos de seleção natural, um processo biológico em que indivíduos mais 

adaptados possuem maior probabilidade de sobreviver em um ambiente de competição 

(MAN et al., 1996). Os GAs usam uma analogia direta com evolução natural. Os 

parâmetros de entrada são modelados como os genes de um cromossomo e são 

representados como um conjunto de dígitos em binários. A população de cromossomos
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inicial pode ser determinada aleatoriamente e a avaliação de cada cromossomo dessa 

população, ou das gerações futuras, é feita através de uma função de desempenho. As 

gerações são criadas através de três mecanismos: seleção, cruzamento (crossover) e 

mutação (MANTAWY, 1999; GALLEGO, 1998). Esses três mecanismos são descritos 

abaixo: 

Seleção: baseia-se na função de avaliação para selecionar as configurações, i.e. 

cromossomos, que passarão para próxima geração. Desta forma determinam-se os 

indivíduos mais aptos, ou seja, que possuem maior probabilidade de produzir filhos 

com boas soluções.  

Cruzamento: o cruzamento ou recombinação modela a troca de genes entre dois 

cromossomos gerando dois novos indivíduos. Os genes a serem trocados são 

escolhidos aleatoriamente. 

Mutação: a mutação é usada para explorar aleatoriamente outros pontos do 

espaço de busca através da perturbação de um ou mais genes de um indivíduo. Os 

genes alterados são escolhidos estocasticamente. Por se tratar de dados em binários a 

mutação se resume em alterar, por exemplo, o valor “1” de um determinado gene para 

“0”. Há uma variedade de formas de GA incluindo aquelas que trabalham com 

números reais. 

 

4.2 Recozimento Simulado 

 

O Recozimento Simulado, ou do inglês Simulated Annealing – SA,  foi proposto 

no domínio da mecânica estatística de recozimento de sólidos, como um meio natural 

de modelagem do processo de solidificação e formação de cristais. Através de dados 

experimentais, já era do conhecimento que o defeito de cristais livres, isto é sólidos de 

mínima energia, eram mais prováveis de ocorrer em um processo de resfriamento 

lento. As duas principais características do SA são o mecanismo de transição entre 

estados e o plano de resfriamento (ROMERO et al., 1995). 

O processo físico de SA é similar à determinação do mínimo global em um 

problema de otimização. O processo começa com uma configuração atômica, que é 

equivalente à solução atual de um problema de otimização. A energia dos átomos é 
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análoga ao custo da função objetivo e o estado final do recozimento é correspondente 

ao mínimo global de uma função custo (SKOONPONG et al., 2008).  

O algoritmo SA pode ser inicializado aleatoriamente com uma solução factível. 

A nova solução candidata é gerada estocasticamente na vizinhança da solução inicial 

ou atual. O movimento para a nova solução é aceito se houver uma minimização da 

função objetivo. Entretanto, uma solução pior pode ser aceita de acordo com a 

probabilidade dada pela distribuição de Boltzmann: 

   
( 

  

  
) 

onde ∆E é a mudança no valor da função objetivo, K a contaste de Boltzmann e T a 

temperatura atual. 

Através de uma distribuição uniforme é gerado um número aleatório no intervalo 

[0,1]. Se esse número for menor que ρ a solução com valor de função objetivo pior é 

aceita (RUTENBAR, 1989).  

 

4.3 Busca Tabu 

 

O Busca Tabu, ou do inglês Tabu Search–TS, é um processo adaptativo usado 

para solucionar problemas de otimização combinatorial, modificando o 

comportamento de uma busca heurística local. O espaço de exploração de soluções 

não é interrompido ou perturbado quando não há movimentos que melhorem a solução 

atual. Através do conhecimento adquirido durante a exploração do espaço de soluções, 

o método não permite a “re-visita” de mínimos locais, permitindo uma exploração 

mais inteligente quando comparadas a métodos de busca locais tradicionais.  O TS é 

baseado no conceito de vizinho, movimento, lista tabu, função de aspiração e 

diversificação (LEITE DA SILVA et al., 2009; LEITE DA SILVA et al., 2008): 

Vizinho e movimento: o vizinho da solução “s”, inicial ou atual, é definido como 

grupo de soluções obtidas através de modificações elementares em “s”, chamadas de 

movimento. A cada interação, o algoritmo busca soluções vizinhas de “s”, e então 

identifica o melhor vizinho, que passa a ser a solução atual. Este procedimento 

também é empregado quando a vizinhança possui uma solução pior. Isso é necessário 
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para se evitar um aprisionamento prematuro do processo de busca, isto é, um ótimo 

local. 

Lista tabu e função de aspiração: a estratégia para melhorar o movimento de 

uma solução atual para um vizinho melhor não é suficiente para escapar de mínimos 

locais. Para evitar esse tipo de resultado é usada uma lista tabu, que é feita através de 

regras, chamadas de restrições tabu. Essas regras permitem que movimentos reversos, 

isto é, em oposição aos movimentos executados anteriormente, sejam executados, 

prevenindo a repetição de ciclos. O tamanho da lista tabu é um parâmetro que define 

quantas iterações ou movimentos reversos estão na lista. A lista tabu é do tipo FIFO 

(First In First Out), ou seja, o primeiro elemento (movimento) a entrar na lista é o 

primeiro elemento a sair da lista.  

As restrições “tabu” podem ser ignoradas quando identificado um movimento 

que conduz a uma solução atrativa, como por exemplo quando a solução visitada é a 

melhor solução encontrada até o momento. Isso é determinado pela função de 

aspiração, a qual permite que uma solução proibida pela lista tabu possa ser 

excepcionalmente visitada. 

Intensificação e diversificação: a procura por soluções em uma dada região é 

chamada intensificação, e quanto mais promissora é a região mais intensa será a 

pesquisa. Por outro lado, quanto mais intenso for o processo de busca maior será a 

probabilidade de se estacionar em uma região promissora, obtendo-se um ótimo local. 

Para evitar esse aprisionamento em um mínimo ou máximo local o procedimento de 

diversificação pode ser empregado. Diversificações permitem que o algoritmo 

aumente sua região de busca, visitando regiões ainda não exploradas e com grande 

probabilidade de envolver todo o universo de possíveis soluções para o problema. 

 

4.4 Estratégia de Evolução 

 
A Estratégia de Evolução, ou do inglês Evolution Strategies - ES, assim como o 

GA é uma técnica de busca metaheurística baseada em representações de evolução 

natural. A principal diferença entre o ES e GA é a representação da população e tipos 

de operadores de evolução. O ES utiliza valores reais para representar parâmetros de 
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otimização, em vez de “strings” binários usados pelo GA. Também, ao contrário do 

GA, que incorpora cruzamento e mutação, o ES usa somente mutação. Devido a essas 

diferenças, o ES é considerado mais fácil e rápido de implementar que o GA (LEITE 

DA SILVA et al., 2009; LEITE DA SILVA et al., 2006). 

O ES busca soluções ótimas através da evolução de uma população (grupo de 

possíveis soluções). A cada geração, ou interação, os indivíduos são avaliados através 

de uma função objetivo, e os melhores são selecionados para serem os pais da próxima 

geração. Este procedimento é repetido, geração após geração, até o critério de 

convergência ser atingindo. Geralmente, seleção e mutação são os mecanismos usados 

para simular a evolução de processos. Esses dois mecanismos são descritos a seguir: 

Seleção: as várias versões de estratégia de evolução derivam do modelo (µ, k, λ, 

ρ), onde “λ” é o número de pais em uma geração; “k” é o número de gerações que um 

indivíduo sobrevive; “λ” é o número de descendentes produzidos em uma geração e 

“ρ” é o número de pais de um individuo. 

Mutação: permite diversidade em uma população, isto permite que diferentes 

regiões, dentro do domínio de busca, sejam exploradas. Na estratégia de evolução, a 

mutação consiste na adição de uma perturbação a cada componente (gene) de um 

indivíduo.  

 

4.5 Evolução Diferencial 

 
A Evolução Diferencial, ou do inglês Differential Evolution – DE, é um método 

de busca direta paralela que utiliza como população um conjunto de NP vetores de 

parâmetros. O valor NP permanece constante durante todo o processo de minimização. 

A população inicial é escolhida estocasticamente se nada for conhecido sobre o 

sistema. Como regra, pode-se assumir uma distribuição de probabilidade uniforme 

para todas as decisões estocásticas, a menos que outra distribuição seja determinada. 

No caso de uma solução preliminar estar disponível, a população inicial é 

frequentemente gerada adicionando um desvio, a partir de uma distribuição normal, à 

solução padrão.  
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A idéia crucial por trás do DE é um novo esquema de geração de vetores 

candidatos. O DE gera novos vetores de parâmetros através da diferença entre dois 

membros da população em relação a um terceiro membro. Caso o novo vetor possuir 

melhor desempenho em relação a um pré-determinado membro da população, o novo 

vetor substitui o vetor com o qual foi comparado.  A comparação do vetor pode fazer 

parte do processo de geração mencionado acima, mas não é obrigatório. Em adição, o 

melhor vetor de parâmetros é avaliado para cada geração, obtendo-se dessa forma 

dados sobre o progresso de minimização (STORN e PRICE, 1997). 

 

4.6 Função de Avaliação 

 
O impacto econômico de uma interrupção de energia depende, dentre outros 

fatores, da EENS (Energia Esperada Não Suprida, kWh/ano) (BILLINTON; ALLAN, 

1994) e do custo unitário da interrupção ($/kWh). Estes custos são obtidos através de 

um estudo econômico específico, que avalia os danos causados pela interrupção de 

energia em cada classe consumidora: residencial, comercial, industrial, etc. O custo 

unitário da interrupção (UC – Unit Interruption Cost) (BILLINTON; ALLAN, 1994) 

depende de diversas características, tais como duração, frequência, período de 

ocorrência, profundidade do corte de carga e localização geográfica. Pesquisas 

anteriores indicam uma grande variação nos custos unitários de interrupção de cada 

classe, com valores que variam desde US$ 1/kWh para áreas residenciais até mais de 

US$ 50/kWh para escritórios comerciais (EPRI, 1989). A Tabela 4.1, obtida da 

Ontario Hydro (EPRI, 1989), ilustra a variação do UC em função da duração da falha - 

r. Estes dados podem também ser visualizados na forma gráfica na Figura 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Custo Unitário de Interrupção da Ontario Hydro (Canadá) 

Nº Duração 
[horas] 

Residencial 
[$/kWh] 

Comercial 
[$/kWh] 

Industrial 
[$/kWh] 

1 0,0 0,8 6,4 15,1 
2 1,0 0,4 3,1 7,8 
3 4,0 0,3 7,7 4,3 
4 8,0 0,2 8,7 3,2 
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Figura 4.1 – Gráfico dos Custos Unitários de Interrupção da Ontario Hydro 

 

Em sistemas reais, um ponto de carga pode alimentar mais de uma classe de 

consumidores. Nestes casos, o custo unitário pode ser ponderado pelo fator de 

proporção de cada classe de consumidores no ponto de interesse, determinando um 

Custo Unitário Médio (UCM) para cada ponto de carga do sistema. Este procedimento 

pode ser representado pela fórmula: 

i i ii R R C C I IUCM FP UC FP UC FP UC     (4.1) 

onde, 

 UCMi - Custo unitário médio de interrupção do ponto de carga i [$/kWh]; 

 FPRi - Fator de proporção relativo à área residencial do ponto de carga i [pu];  

 UCR - Custo unitário de interrupção relativo à área residencial [$/kWh]; 

 FPCi - Fator de proporção relativo à área comercial do ponto de carga i [pu];  

 UCC - Custo unitário de interrupção relativo à área comercial [$/kWh]; 

 FPIi - Fator de proporção relativo à área industrial do ponto de carga i [pu];  

 UCI - Custo unitário de interrupção relativo à área industrial [$/kWh]. 

 
Através do programa analítico apresentado no capítulo anterior pode-se obter a 

duração média da falha (r) para cada ponto de carga. Entretanto, se este tempo 

calculado não possuir o mesmo valor que os tempos apresentados na Tabela 4.1, 
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realiza-se uma interpolação entre os dois tempos mais próximos. Esta interpolação é 

determinada através da fórmula: 

k k 1
i k 1 i k 1

k k 1

UC UC
UC UC ( r t )

t t


 


 
    

   
 (4.2) 

onde, 

 UCi -Custo unitário calculado relativo ao ponto de carga i; 

 UCk-1 - Custo unitário relativo ao tempo tk-1; 

 tk-1 - Tempo fornecido pela tabela e imediatamente inferior a duração média de 

falha para o ponto de carga i (ri); 

 ri - Duração média da falha relativa ao ponto de carga i; 

 UCk - Custo unitário relativo ao tempo tk; 

 tk - tempo fornecido pela tabela e imediatamente superior a duração média de 

falha para o ponto de carga i (ri). 

 

Multiplicando-se o custo médio unitário (UCMi) pela duração média de falha (ri), 

de um determinado ponto de carga, obtém-se o custo da interrupção de energia LOLCi 

(Loss Of Load Cost) (BILLINTON; ALLAN,1991)para este ponto de carga, ou seja: 

i i iLOLC UCM r   (4.3) 

 

Ao somar o Custo da Interrupção de todos os pontos de carga, obtém-se o Custo 

de Perda de Carga do Sistema (LOLCS). 

 





NPC

i
iS LOLCLOLC

1  
 (4.4) 

onde, 

 NPC - número total de Pontos de Carga. 

 

Para este trabalho considera-se a função de avaliação para a análise de 

reconfiguração o Custo de Perda de Carga do Sistema (LOLCS). Posteriormente 

poderão ser adicionados custos devido a multas e perdas elétricas no sistema.  
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4.7 Heurística de Otimização 

 
Para se utilizar o programa de reconfiguração em sistemas reais e de maior porte 

foram desenvolvidas algumas heurísticas de forma a melhorar a busca de soluções por 

parte das metaheurísticas.  

Uma heurística natural na reconfiguração de sistemas de distribuição é a relação 

entre o fechamento de uma chave e abertura de outra, pois na maioria dos sistemas de 

distribuição deve-se evitar, por questões técnicas e de controle, que duas fontes 

alimentem uma mesma carga. Considerando o sistema da Figura 4.2, que possui duas 

fontes (S1 e S2), seis chaves normalmente fechadas (CH1 à CH6), dois disjuntores 

(DJ1 e DJ2), seis pontos de carga (PC1 à PC6) e uma chave normalmente aberta (NA) 

DJA1, tem-se que para um ponto de carga não ser alimentado por apenas uma fonte, o 

fechamento da chave DJA1 deve ser acompanhado pela abertura de alguma chave 

normalmente fechada (NF). Por exemplo, uma opção de reconfiguração é o 

fechamento da chave DJA1 e abertura da chave CH2. Nessa configuração os pontos de 

carga PC2 e PC3 deixam de ser alimentados pela fonte S1 e passam a ser alimentados 

pela fonte S2. 

 

 
Figura 4.2 – Exemplo de reconfiguração em um sistema de distribuição 

 

A modelagem das chaves durante uma reconfiguração para o exemplo da Figura 

4.2 pode ser realizada através do vetor: 

VDJA1 = {CH1, CH2, CH3, DJA1, CH4, CH5, CH6}. 

A ordem das chaves nesse vetor é importante e deve estar relacionada com a 

ordem em que se encontram fisicamente conectadas. Uma vez construído o vetor 

VDJA1, cada chave é representada por um número inteiro que condiz com a ordem em 

que está localizada no vetor. Por exemplo, a chave CH3 é representada pelo número 

“3” e a chave CH5 pelo número “6”. Deste modo, ao se atribuir o valor “2”à variável 

VDJA1, representa-se que todas as chaves do grupo estão fechadas, exceto a chave 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

CH2 CH3 DJA1 CH4 CH5 CH6 DJ2CH1DJ1S1 S2
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representada pelo número “2” que deverá estar aberta. Para o exemplo acima a chave 

correspondente é a chave CH2. 

A representação de chaves em um sistema de distribuição apresentada acima 

pode ser expandida para outros sistemas, ou seja, para cada chave NA em um sistema 

de distribuição é criado um vetor contendo um grupo de chaves. Entretanto, são 

realizados testes de forma a se verificar se um determinado chaveamento é possível, ou 

seja, um determinado chaveamento pode levar ao corte no fornecimento de energia em 

algum ponto de carga. Desta maneira chaveamentos não factíveis são eliminados. 

Outra forma de se restringir as opções de chaveamento é limitando o número de 

chaves consideradas no chaveamento. No exemplo acima, pode-se considerar apenas 

duas chaves partindo das barras de entrada e saída da chave DJA1, deste modo o vetor 

seria reduzido ao vetor abaixo: 

VDJA1 = {CH2, CH3, DJA1, CH4, CH5}. 

 

4.8 Implementação Computacional das Metaheurísticas 

 

Uma análise preliminar realizada no sistema teste IEEE-RBTS Barra2 (Figura 

3.21) apontou que os métodos mais promissores foram as técnicas metaheurísticas: ES 

(Evolution Strategies), DE (Differential Evolution), e TS (Tabu Search), cujos 

algoritmos computacionais são descritos a seguir. A função objetivo (de avaliação) 

utilizada para todas as metaheurísticas foi minimizar a LOLCS (Loss Of Load Cost) – 

Custo de Perda de Carga do Sistema. 

 

4.8.1 Algoritmo da Estratégia de Evolução 

 
A cada geração, ou interação, desta técnica, os indivíduos são avaliados através 

da função objetivo LOLCS, e os melhores resultados são selecionados para serem os 

pais da próxima geração.  Este procedimento é repetido, geração após geração, até o 

critério de convergência ser atingindo. Geralmente, seleção e mutação são os 

mecanismos usados para simular a evolução de processos. Outro parâmetro importante 

neste método é a população inicial. 
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O novo indivíduo da população é representado por um vetor de inteiros. Para um 

sistema com cinco chaves NAs o indivíduo pode ser representado como o vetor 

abaixo: 

Ind = {1, 3, 5, 2, 1} 

onde cada elemento representa um grupo de chaves e a posição da chave que deverá 

ser aberta, para cada grupo, é determinada pelo valor do inteiro. 

Cada indivíduoi da população inicial é gerado através de uma perturbação i 

em torno da condição padrão do sistema Ypadrão de n variáveis. 

i
padrãoinicial

i XYX   

      Tnl1iniciali 1,0N,...,1,0N,...,1,0NX    

onde inicial é o desvio padrão usado na geração da população inicial e N(0,1) 

corresponde a uma distribuição normal com media igual a zero e variância unitária. 

A mutação dos indivíduos é realizada de forma semelhante à população inicial, 

porém através de uma perturbação em cada indivíduo da geração. 

 i
pai

i
filho

i XXX    (1) 

       1,0N,...,1,0N,...,1,0NX nl1mutaçãoi    

onde mutação é a magnitude de mutação usada na Estratégia de Evolução. 

Apenas os melhores indivíduos, ou seja, os que apresentarem o menor valor de 

função de avaliação LOLCS da população pai e filho são selecionados para próxima 

geração. Os demais indivíduos são descartados. 

Como critério de convergência pode ser escolhido o número máximo de gerações 

para o sistema, ou o número de gerações que a melhor solução encontrada permanece 

inalterada. 

 

4.8.2 Algoritmo da Evolução Diferencial 

 
Como já comentado, a Evolução Diferencial (DE) é um método de busca direta 

paralela que utiliza como população NP indivíduos: Np,...,1i,X G
i  . O valor NP 

permanece constante durante todo o processo de minimização. O Vetor G
iX  possui D 

parâmetros de entrada. A população inicial é escolhida da mesma forma que no 
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método ES, descrito na seção anterior. O DE é baseado em três mecanismos mutação, 

cruzamento e seleção.  

A mutação para cada indivíduo da população ocorre a partir de três indivíduos, 
G
3r

G
2r

G
1r XeX,X , escolhidos estocasticamente da população antecessora. O novo vetor é 

obtido através da seguinte expressão:  

  

onde S é a constante de mutação. 

O cruzamento é realizado entre o vetor pai G
iX  e o vetor mutante 1G

iV  . Cada 

Elemento j do novo vetor 1G
iU   é gerado de acordo com a expressão: 

 

   





 







casosoutrosx
IjouCRrandparav

u
ij

randj
G

ijG
ij

,

1
,1

,

 
Onde randj  [0,1] e Irand é escolhido no intervalo [1,...,D], CR é controle de 

cruzamento que depende de cada sistema analisado.  

De acordo com a expressão acima a condição j =Irand permite que pelo menos um 

elemento do vetor mutante 1G
iV   passe para o vetor resultante do cruzamento 1G

iU  . 

O vetor resultante 1G
iU   é comparado com o seu correspondente vetor G

iX . Para 

critério de seleção apenas o vetor com o menor valor, obtido pela função de avaliação, 

permanece na próxima geração. 

 

4.8.3 Algoritmo da Busca Tabu 

 
A Busca Tabu (TS) representa seu vetor de entrada da mesma forma que as 

metaheurísticas anteriores. A geração dos indivíduos é realizada na vizinhança de uma 

determinada solução. Por exemplo, considerando um sistema de distribuição com 5 

chaves e que apresente como solução o seguinte vetor de configuração de suas chaves: 

Solução = {1, 3, 5, 2, 1} 

sendo que cada coluna do vetor representa um grupo de 6 chaves, e o número indicado 

representa a chave que se encontra aberta. Portanto, o limite mínimo do vetor é 1, 

indicando que é a primeira chave que se encontra aberta, e o limite máximo é 6, 

indicando que é a última chave que se encontra aberta. 

S)XX(XV G
3r

G
2r

G
1r

1G
i 
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Considerando apenas um único movimento, para cima e para baixo, os vizinhos 

dessa solução serão: 

{2, 3, 5, 2, 1} {1, 3, 6, 2, 1} {1, 3, 5, 1, 1} 

{1, 4, 5, 2, 1} {1, 3, 4, 2, 1} {1, 3, 5, 2, 2} 

{1, 2, 5, 2, 1} {1, 3, 5, 3, 1}  

Observa-se que o primeiro vizinho considerou um movimento de 1 para 2 

(movimento para cima) para o primeiro conjunto de chaves (primeira coluna da 

Solução inicial). Já o movimento para baixo, de 1 para 0, não é possível, pois neste 

caso a Solução inicial se encontra no limite mínimo (1). No caso do segundo grupo de 

chaves, segunda coluna do vetor Solução, foi possível realizar tanto o movimento para 

cima, de 3 para 4, quanto o movimento para baixo, de 3 para 2. 

Depois de avaliadas a função de avaliação de cada vizinho, deve-se verificar os 

critérios de restrição da lista tabu para se avaliar o melhor vizinho, e desse modo se 

escolher a nova solução a ser avaliada. 

 

4.9 Conclusão 

 
Este capítulo apresentou uma descrição das metaheurístcas que serão testadas 

para a solução da reconfiguração de sistemas elétricos de distribuição. Para inserir 

critérios de confiabilidade na reconfiguração das redes de distribuição através da 

abertura e fechamento de chaves manobras e/ou proteção, utilizou-se como função 

objetivo (função de avaliação) minimizar o custo da perda de carga do sistema - 

LOLCS (Loss Of Load Cost). 

As metaheurísticas estudadas foram o Algoritmo Genético (Genetic Algorithm – 

GA), o Recozimento Simulado (Simulated Annealing - SA), a Busca Tabu (Tabu 

Search - TS), a Estratégia de Evolução (Evolution Strategies - ES) e a Evolução 

Diferencial (Differential Evolution - DE). 

No próximo capítulo algumas destas metaheurísticas serão testadas em um 

sistema real para verificar sua eficiência diante do problema de reconfiguração de 

sistemas de distribuição elétrica. 



 

 

CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DAS METAHEURÍSTICAS EM SISTEMAS 

ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO  

 
 

A aplicação dos métodos metaheurísticos, juntamente com as heurísticas de 

otimização e a modelagem de chaves apresentados no capítulo anterior, será realizada 

através do sistema de distribuição CEMIG da cidade de Papagaios, que ocupa uma 

área de 556 km2 e fica no Oeste de Minas Gerais. Este sistema é considerado de 

pequeno porte, pois possui 148 ramos e 61 pontos de carga distribuídos em quatro 

alimentadores principais. A sua topologia pode ser visualizada através da Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 – Sistema Elétrico de Distribuição da cidade de Papagaios 
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Para uma melhor visualização a Figura 5.2 apresenta o sistema de Papagaios 

dividido nos quatro alimentadores principais, sem a indicação das fontes e dos pontos 

de carga. A Figura 5.3 mostra a localização das atuais 6 (seis) chaves normalmente 

abertas (NAs), onde: o número 1 corresponde a chave “Nd29_PRD”; o número 2 a 

chave “Nd10_PP”; o número 3 a chave “Nd14_PT9”; o número 4 a chave 

“Nd11_PT14”; o número 5 a chave “Nd12_PT9”; e o número 6 a chave 

“Nd10_PT14”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2 – Representação dos 4 Alimentadores do Sistema Elétrico de Papagaios 
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Figura 5.3 – Representação das 6 Chaves NAs do Sistema Elétrico de Papagaios 

 

5.1 Modelagem das chaves 

 

Como heurística de otimização será considerado para a execução dos algoritmos 

apenas as três primeiras chaves NFs a partir da barra de entrada e as três primeiras 

chaves NFs a partir da barra de saída de uma determinada chave NA, totalizando um 

máximo de sete chaves por grupo: a própria barra NA mais 6 chaves NFs. Como o 

sistema de Papagaios possui 6 chaves NAs, foram criados 6 grupos, com no máximo 7 

chaves em cada grupo, que são representados a seguir. 
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As chaves sublinhadas de cada grupo correspondem às chaves NAs originais do 

sistema. Os Grupos 3 e 5 não possuem 7 chaves porque o programa automaticamente 

despreza chaveamentos não factíveis, ou seja, chaveamentos que levam ao corte no 
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fornecimento de energia em algum ponto de carga. O sistema Papagaios possui 64 

chaves NFs e 6 chaves NAs, com a aplicação dessa simplificação o total de chaves 

(NAs e NFs) utilizadas na reconfiguração foram reduzidas a 29.  

Observa-se que na formação dos grupos uma mesma chave pode aparecer em 

dois ou mais grupos diferentes. Por exemplo, a chave Nd6_PT9 está presente nos 

Grupos 3 e 5. Ao executar o algoritmo desenvolvido pode ocorrer uma solução onde a 

chave Nd6_PT9 deve ser aberta no Grupo 3 e permanecer fechada no Grupo 5. 

Obviamente esta solução não é possível, e na metodologia proposta uma configuração 

com essa característica é descartada pela verificação de isolamento de pontos de carga. 

Uma outra solução para evitar este problema é não permitir que uma mesma chave 

esteja presente em grupos diferentes. Entretanto, testes realizados no sistema de 

Papagaios demonstraram que essa alternativa retornou soluções com custo LOLCS 

muito superior. Isso ocorre porque não se sabe a princípio em qual grupo uma chave 

pode proporcionar um menor custo. A decisão de qual chave deve ser aberta ou 

fechada deve ser de responsabilidade da rotina de otimização. 

 

5.2 Parâmetros dos métodos metaheurísticos 

 
Com base nos grupos de chaves da seção anterior, determinados 

automaticamente pelo programa desenvolvido, os métodos ES, DE e TS são 

comparados através de simulações, onde são realizados testes com a variação de seus 

parâmetros para aumentar a eficiência de cada método.  

Nos métodos ES e DE são variados o número de indivíduos de cada geração e a 

semente do gerador de números aleatórios. Para cada número de indivíduos são 

utilizadas 10 sementes.  

No método TS são variados o tamanho da lista tabu e a semente do gerador de 

números aleatórios. Para cada tamanho de lista tabu são utilizadas 10 sementes. O 

gerador de números aleatórios é responsável pela formação do vetor de parâmetros 

iniciais. Outro teste utilizado é a variação do tamanho da lista tabu usando a 

configuração atual do sistema como solução inicial. 
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Como parâmetros de simulação foram escolhidos, empiricamente, para o ES uma 

magnitude de mutação de valor igual a 1; e para o DE um controle de cruzamento 

(CR) igual a 0,9 e uma constante de mutação (S) igual a 1. Como critério de parada 

para o ES e DE foi escolhido um número máximo de 200 gerações. Para o TS foi 

escolhido 200 iterações como critério de parada. 

 

5.3 Resultados preliminares e comparação das metaheurísticas 

 
As simulações foram realizadas e os resultados encontrados para os três métodos: 

ES, DE e TS foram idênticos. As dez melhores configurações encontradas nas 

simulações possuem apenas dois custos: seis configurações possuem custo de 

interrupção LOLCS de US$ 981.313,00 e quatro de US$ 981.757,00. As configurações 

são mostradas na Tabela 5.1. Nesta tabela é mostrada a configuração atual das chaves 

NAs do sistema (Atual) e as dez melhores configurações de chaves. 

 
Tabela 5.1 – Melhores configurações de chaves considerando as técnicas ES, DE e TS 

Conf. Custo 
LOLCS 

Grupo Chave 

1 2 3 4 5 6 

Atual 1.031.942,13 Nd29_PRD Nd10_PP Nd14_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd10_PT14 

1 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd11_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

2 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd8_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

3 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd14_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

4 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

5 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd11_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

6 981.313,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd14_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

7 981.757,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd8_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

8 981.757,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

9 981.757,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd10_PT14 

10 981.757,00 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd10_PT9 
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Ainda na Tabela 5.1, verifica-se que na Configuração Atual o Grupo de Chave 1 

possui como chave NA a chave Nd29_PRD, sendo as demais chaves NF. Já na 

Configuração (Conf.) 1 a chave NA para o Grupo de Chave 1 passou a ser a 

Nd22_PRD. Comparando a Configuração 1 com a Configuração Atual, além do Grupo 

de Chave 1, observa-se que houve alteração no fechamento e abertura de chaves no 

Grupo de Chave 2 (fecha Nd10_PP e abre Nd13_PT14) e no Grupo de Chave 6 (fecha 

Nd10_PT14 e abre Nd9_PT9). 

O tempo computacional e a qualidade das soluções são parâmetros importantes 

para se definir a eficiência de uma metaheurística. A qualidade - Q(%) de uma solução 

é definida pela expressão (LEITE DA SILVA2, 2009): 

 
 

   best
n

1b

b
best

best

SfSf
Sfn

100(%)Q
best

 


       (5.1) 

onde:  

nbest – é o número das melhores soluções escolhidas para comparação. Neste 

trabalho foram escolhidas as dez melhores soluções, nbest = 10; 

f(Sbest) – a melhor solução conhecida para o problema. Neste trabalho considera-

se como a melhor solução aquela que possui o menor valor para a função objetivo 

LOLCS; 

f(Sb) – cada uma das nbest soluções encontradas em uma simulação. 

 

O tempo computacional e a qualidade das dez melhores soluções são indicados 

nas Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 para as técnicas ES, DE e TS, respectivamente. Os tempos 

computacionais e a qualidade de cada população foram obtidos através de uma média 

aritmética de 10 simulações usando sementes distintas. Para o TS também foi 

calculado a qualidade considerando como solução inicial da busca a configuração atual 

do sistema e uma solução inicial aleatória. 

De acordo com as Tabelas 5.2 e 5.3 e o gráfico da Figura 5.4, nota-se que o DE 

possui um tempo de simulação menor que o ES, considerando o mesmo número de 

indivíduos em uma população. Observa-se que para uma população de 40 indivíduos a 

duração do método ES foi em torno de 2h e 21min e do DE de 53min. 
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Tabela 5.2 – Resumo dos resultados das simulações com ES 

ES 
População Tempo (h:m:s) Qualidade 

10 00:35:08 0,0195 
20 01:10:07 0,0195 
30 02:05:43 0,0186 
40 02:21:02 0,0181 
50 02:49:01 0,0181 
60 03:07:06 0,0181 
70 03:36:25 0,0181 

 

Tabela 5.3 – Resumo dos resultados das simulações com DE 

DE 
População Tempo (h:m:s) Qualidade 

10 00:08:25 0,6796 
20 00:24:48 0,6796 
30 00:44:08 0,0287 
40 00:53:26 0,0181 
50 01:04:08 0,0181 
60 01:19:02 0,0181 
70 01:39:58 0,0181 

 

Tabela 5.4 – Resumo dos resultados das simulações com TS 

TS 
Tam. Lista Tempo (h:m:s) Q(%) (Sol. Inic. Aleatór.) Q(%) (Sol. Inic. Padrão) 

1 00:17:23 5,4890 2,1461 
2 00:15:27 5,0511 2,1461 
3 00:16:38 3,3928 0,0181 
4 00:16:30 3,3942 0,0181 
5 00:16:05 3,8104 0,0181 

 

Através da Tabela 5.4 pode-se verificar que o TS possui menor tempo de 

simulação em relação às outras metaheurísticas. Observando o gráfico da Figura 5.5 

verifica-se que para o caso de uma solução inicial aleatória a qualidade da solução 

(Q%) é pior que os outros métodos. Entretanto, considerando a solução inicial da 

busca como sendo a Configuração Atual do sistema e uma lista tabu de 3, 4 ou 5 

elementos, o TS apresentou a mesma qualidade de solução (Q% = 0,0181%) que os 
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outros métodos, com o atrativo de consumir menor tempo computacional, em torno de 

apenas 16min. 

 

Figura 5.4 – Tempo computacional para os modelos ES e DE 

 

 

 

Figura 5.5 – Qualidade da solução para a técnica TS 
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O gráfico da Figura 5.6, faz uma comparação entre o tempo computacional e a 

qualidade da solução entre todas as metaheurística apresentadas. O ponto do gráfico 

em que o DE consome menos tempo computacional que o ES, dado uma mesma 

qualidade de solução, corresponde a uma população maior ou igual a 40 indivíduos, 

como apresentado anteriormente.  

O gráfico da Figura 5.6 somente apresenta as simulações do TS em que a solução 

inicial é igual à Configuração Atual do sistema. Os pontos no gráfico em que o tempo 

computacional do TS é menor que os demais métodos, para uma mesma qualidade de 

solução, possuem um tamanho de lista tabu variando de 3 a 5 elementos. 

 

Figura 5.6 – Qualidade x Tempo de simulação para as metaheurísticas 

 

Com os resultados preliminares obtidos nesta seção conclui-se que o TS foi o 

método que apresentou o melhor desempenho para o sistema CEMIG Papagaios, pois 

consumiu menor tempo computacional e apresentou a mesma qualidade de soluções. 

Como o algoritmo será executado em sistemas semelhantes, e até maiores, definiu-se 
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5.4 Inclusão do fluxo de potência na avaliação da reconfiguração 
 
O estudo de reconfiguração de um sistema de distribuição baseado apenas em 

critérios de confiabilidade pode levar a configurações que violem alguns critérios 

técnicos, como nível tensão nos pontos consumidores e carregamento em linhas de 

distribuição. Deste modo o estudo de reconfiguração deve ser acompanho por um 

estudo de fluxo de potência, descartando configurações que violem critérios técnicos. 

A análise de fluxo de potência é largamente utilizada em sistemas elétricos e 

alguns métodos muito usados nessas análises são Newton, Desacoplado Rápido e 

métodos baseados na fatoração da matriz Y. Entretanto, para sistemas de distribuição 

foram desenvolvidos métodos que exploram suas particularidades, como a baixa 

relação reatância/resistência das linhas de distribuição e principalmente o fato desses 

sistemas serem em grande parte radiais. Neste contexto o método de Varredura 

Progressiva-Regressiva (VPR) (BARAN et al., 1989; BROADWATER et al., 1988; 

HAQUE, 2000) apresenta um bom desempenho no cálculo do fluxo de potência. O 

VPR consiste basicamente de dois passos: varredura regressiva (VR) e varredura 

progressiva (VP). A VR é realizada inicialmente, e consiste no cálculo dos fluxos de 

corrente ou potência nos ramos, partindo-se dos pontos de carga em direção das fontes 

do sistema, usando uma estimativa inicial de tensões nodais. A partir do resultado da 

injeção de corrente ou potência das fontes e do valor conhecido da tensão nessa barra é 

realizada a VP, onde se recalculam os valores de tensão das barras da rede partindo-se 

da fonte de alimentação em direção aos pontos de carga. A VPR é repetida até que não 

haja variações significativas nas magnitudes das tensões nodais entre duas iterações 

consecutivas. O método tem duas versões: a primeira (SHIRMOHAMMADI et al., 

1988) tem uma formulação em termos de corrente (Soma de Correntes) enquanto a 

segunda (BARAN et al., 1989; BROADWATER et al., 1988; HAQUE, 2000) utiliza 

uma formulação baseada em potência (Soma de Potências). 

O método de Soma de Potências será utilizado por apresentar melhores 

resultados em redes de distribuição radiais (COELHO NETO, 2006), em termos de 

precisão dos resultados, tempo total de computação e facilidade de modelagem dos 

componentes do sistema de distribuição. 
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5.4.1 Método VPR - Soma de Potências 

 
O método da soma de potências utiliza uma abordagem orientada a ramos para 

melhorar o desempenho numérico, também conhecido como fluxo de carga orientado a 

ramos. O método estima as tensões nodais e fluxos de potências nos ramos, de forma 

iterativa, usando o procedimento de VPR. Inicialmente, os fluxos de potência nos 

circuitos são calculados usando o procedimento VR. Em seguida as tensões nodais são 

estimadas usando-se o procedimento VP.  

Considerando o sistema da Figura 5.7, devem-se usar as equações (5.2) e (5.3) 

para o VR e equação (5.4) na VP (BARAN et al., 1989; HAQUE, 2000; COELHO 

NETO, 2006). 

 

 
Figura 5.7 – Circuito teste usado no método VPR – Soma de Potências. 
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onde: 

   
  
 ∑        

 
    

     (5.5) 

   
  
 ∑        

 
    

     (5.6) 

 

  
 : carga ativa conectada à barra k; 

  
 : carga reativa conectada à barra k; 

    : fluxo de potência ativa no ramo entre as barras i e k; 

    : fluxo de potência reativa no ramo entre as barras i e k; 

  : conjunto de nós à jusante do nó k; 

    : resistência associada com o ramo entre os nós i e k; 

     : reatância associada com o ramo entre os nós i e k; 

 

5.4.2 Método VPR-A - Soma de Potências Aproximado 

 
Apesar do método VPR ter custo computacional menor que os métodos de fluxo 

de carga baseados em formulações matriciais (Newton, Desacoplado Rápido e 

métodos baseados na fatoração da matriz Y), ainda assim pode resultar em elevado 

tempo de processamento em aplicações cuja solução exige a execução de um grande 

número de estudos de fluxo de carga, como por exemplo, a reconfiguração de sistemas 

de distribuição. Neste caso, o elevado custo computacional está associado com o 

cálculo iterativo das tensões e fluxos na rede de distribuição. Este custo computacional 

pode ser reduzido utilizando-se versões aproximadas do método de VPR, onde as 

tensões e fluxos na rede de distribuição são estimados com uma única iteração do 

VPR. Este método é denominado VPR aproximado e recebe a sigla de VPR-A, e os 

fluxos de potência nos circuitos e as tensões nodais são calculados através das 

seguintes expressões: 

Varredura Regressiva (VR): 

      ∑        
 

    
     (5.7) 

      ∑        
 

    
     (5.8) 
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Varredura Progressiva (VP): 

   
    

   (                   )   (5.9) 

onde    é o conjunto de nós à jusante do nó k; Vk a tensão da barra k (tensão de 

saída); e Vi a tensão da barra i (tensão de entrada). 

As equações simplificadas de (5.7) à (5.9) são obtidas desconsiderando-se o 

termo de segunda ordem associado com      e      das equações de (5.2) à (5.4).  

Para a representação do regulador de tensão este método utiliza o modelo 

equivalente π, mostrado na Figura 5.8. Para a determinação do fluxo de potência 

considera-se o tap do regulador na posição máxima. 

 

 
Figura 5.8 – Modelo π do regulador de tensão com tap na posição . 

 

Apesar do modelo π ser representado por um shunt com impedância constante 

em cada barra, no modelo VPR - Soma de Potências esses shunts são modelados como 

potência constante, pois o método de soma de potências não possui um modelo para 

impedância constante. Essa modelagem do regulador de tensão acarreta um erro, que 

para ser minimizado foi desenvolvido uma modificação no método VPR - Soma de 

Potências Aproximado (VPR-A), denominado VPR-AM. Essa modificação consiste 

em atualizar as potências de cada shunt do regulador conforme são determinadas as 

tensões das barras a montante desse regulador. A tensão na barra de entrada do 

regulador é atualizada a cada tensão determinada nas barras a montante e a tensão na 

barra de saída é determinada através da relação do tap máximo do regulador.   

Para comprovar a eficácia da modificação implementada, método VPR-AM, é 

utilizado o sistema da Figura 5.9, que possui quatro pontos de carga (PC1 a PC4) e um 

regulador de tensão TR1.  

Vi Vkαy

α(α-1)y (1-α)y
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Figura 5.9 – Sistema teste para fluxo de potência 
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A configuração do sistema da Figura 5.9 é apresentada na Tabela 5.5, conforme a 

entrada de dados do programa computacional desenvolvido. A codificação de cada 

equipamento do sistema está na Tabela 5.6. Os parâmetros de confiabilidade dos 

dispositivos de proteção são apresentados na Tabela 5.7 e os parâmetros de 

confiabilidade e elétricos das linhas de distribuição na Tabela 5.8. Os pontos de carga 

usam um modelo de potência constante e seus parâmetros de confiabilidade e elétricos 

são apresentados na Tabela 5.9. A Tabela 5.10 apresenta a tensão nominal de cada 

barra do sistema bem como sua localização no sistema de coordenadas XY. Os 

parâmetros de confiabilidade e elétricos do regulador de tensão estão presentes na 

Tabela 5.11.  O regulador de tensão da Figura 5.9 utiliza um modelo equivalente π, 

mostrado na Figura 5.8. Para a determinação do fluxo de potência foi considerado o 

tap do regulador na posição máxima. 

 
Tabela 5.5 – Configuração do Sistema da Figura 5.9 

Número Tipo Barra 1 Barra 2 Nome 
1 SO B1 B2 S1 
2 D1 B2 B3 DJ1 
3 LT B3 B4 LT1 
4 LT B4 B5 LT2 
5 M1 B5 B6 CH1 
6 LT B6 B7 LT3 
7 TR B7 B8 TR1 
8 M1 B8 B9 CH2 
9 LT B9 B10 LT4 
10 LT B10 B11 LT5 
11 F1 B11 B12 FUS4 
12 PC B12 B13 PC4 
13 F1 B4 B14 FUS1 
14 PC B14 B15 PC1 
15 F1 B6 B16 FUS2 
16 PC B16 B17 PC2 
17 LT B9 B18 LD1 
18 LT B18 B19 LD2 
19 F1 B19 B20 FUS3 
20 PC B20 B21 PC3 
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Tabela 5.6 – Codificação dos Equipamentos: Coluna Tipo da Tabela 5.5 

Tipo Equipamento 
SO Fonte 
D1 Disjuntor 
LT Linha de Distribuição 
M1 Chave Normalmente Fechada 
AA Chave Normalmente Aberta 
TR Transformador 
F1 Chave Fusível 
PC Ponto de Carga 
NN Outros Elementos 

 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros dos dispositivos de proteção 

Nome Taxa de Falha 
[ocorrências/ano] 

Tempo de Reparo 
[horas] 

Tempo de Chaveamento 
[horas] 

CH1 1,00E-06 10 1 
CH2 1,00E-06 10 1 
DJ1 1,00E-06 10 1 

FUS1 1,00E-06 10 1 
FUS2 1,00E-06 10 1 
FUS3 1,00E-06 10 1 
FUS4 1,00E-06 10 1 
 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros das linhas de distribuição 

Nome Taxa de Falha 
[ocorrências/ano] 

Tempo de Reparo 
[horas] 

Resistência 
[Ω] 

Reatância 
[Ω] 

LD1 0,1 4 1,2 0,8 
LD2 0,1 4 1,1 0,9 
LT1 0,2 4 1,0 1,0 
LT2 0,2 4 1,1 0,8 
LT3 0,2 4 1,2 0,9 
LT4 0,2 4 1,3 1,1 
LT5 0,2 4 1,4 0,8 
LT6 0,2 4 1,5 0,9 
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Tabela 5.9 – Parâmetros dos pontos de carga 

Nome Taxa de Falha 
[ocorrências/ano] 

Tempo de Reparo 
[horas] 

Potência Ativa 
[W] 

Potência Reativa 
[VAR] 

PC1 0,001 4 100 0 
PC2 0,001 4 200 0 
PC3 0,001 4 50 0 
PC4 0,001 4 10 0 

 
 

Tabela 5.10 – Localização e tensão nominal das barras 

Barra Posição X 
[mm] 

Posição Y 
[mm] Tensão [kV] 

B1 105 280 13,8 
B2 105 270 13,8 
B3 105 263 13,8 
B4 105 253 13,8 
B5 105 241 13,8 
B6 105 231 13,8 
B7 105 219 13,8 
B8 105 206 13,8 
B9 105 194 13,8 
B10 105 181 13,8 
B11 105 169 13,8 
B12 105 151 13,8 
B13 105 137 13,8 
B14 81 248 13,8 
B15 67 248 13,8 
B16 81 226 13,8 
B17 67 226 13,8 
B18 81 188 13,8 
B19 67 188 13,8 
B20 72 164 13,8 
B21 72 150 13,8 

 

Tabela 5.11 – Parâmetros dos reguladores de tensão 

Nome 
Taxa de 
Falha 

[ocor./ano] 

Tempo de 
Reparo 
[horas] 

Resistência 
[PU] 

Reatância 
[PU] 

Tap 
Máximo 

[PU] 

Direção 
Tap 

Potência 
[W] 

TR1 1,00E-06 1,00E-06 0,0 0,1 1,1 B8 762 
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A Tabela 5.12 ilustra como esse processo da modificação proposta no método da 

soma de potências aproximada é realizado. Inicialmente é assumida uma tensão de 1pu 

na barra B2. Para se determinar a tensão na barra B3, primeira linha da Tabela 5.12, é 

usada a tensão da barra B2 no cálculo da potência do shunt das barras de entrada e 

saída do regulador (na barra de saída a tensão é multiplicada pelo tap máximo) e 

através da equação (5.9) obtêm-se a tensão VB3. Com a tensão VB3 são determinas as 

novas tensões nos shunts das barras de entrada e saída do regulador, segunda linha da 

Tabela 5.12, e consequentemente as potências dos shunts. Com essas potências, 

determina-se a tensão VB4. Este mesmo procedimento é utilizado para calcular as 

tensões nas outras barras, conforme indicado nas linhas seguintes da Tabela 5.12. 

 
Tabela 5.12 – Princípio de Funcionamento do Método Proposto VPR-AM 

Barra 
Anterior 

Barra 
Atual 

Tensão 

Barra 
Anterior 

Regulador Tensão 
Calculada Barra 

Entrada 
Barra 
Saída 

B2 B3 1pu 1pu α1pu VB3 

B3 B4 VB3 VB3 α VB3 VB4 

B4 B5 VB4 VB4 α VB4 VB5 

B5 B6 VB5 VB5 α VB5 VB6 

B6 B7 VB6 VB6 α VB6 VB7 

B7 B8 VB7 - α VB7 VB8 
 

A Tabela 5.13 apresenta os resultados obtidos para os métodos: Método da Soma 

de Potências (VPR), Método da Soma de Potências Aproximado (VPR-A) e Método 

da Soma de Potências Aproximado Modificado (VPR-AM), utilizando o sistema da 

Figura 5.9. Na Tabela 5.13 também estão os resultados obtidos pelo programa PSS/E 

da Siemens Power Technologies International (Siemens PTI), que considera uma 

modelagem correta para o regulador de tensão, utilizando um modelo π com 

impedância constante. 
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Para a simulação do método VPR considerou-se uma tensão nas barras do 

regulador igual a 1pu para determinação da potência de cada shunt. Para o método 

VPR-A foi assumido uma tensão de 1pu na barra B7 do regulador e “α×1” pu na barra 

B8, ou seja, na barra B8 foi usada a relação de tensão do regulador. Para o método 

VPR-AM foi utilizado o mesmo procedimento descrito na Tabela 5.12. 

Os erros relativos - Erro(%) de cada método são calculados em relação aos 

resultados obtidos pelo método PSS/E. No caso do método VPR pode-se observar um 

erro de até 2,31% para a Barra B18, sendo que para o método VPR-A o erro nesta 

mesma barra reduziu para 1,47%. Através da modificação proposta, método VPR-AM, 

obteve-se uma grande redução nos erros, sendo que o erro máximo observado foi de 

0,597%. Esse erro é considerado aceitável, visto que o VPR-AM é um método 

aproximado para fluxo de potência em redes de distribuição. Entretanto, a principal 

característica do método VPR-AM é ser extremamente rápido do ponto de vista 

computacional, já que não utiliza nenhum processo iterativo, o que permite o seu uso 

na reconfiguração de sistemas de distribuição de grande porte. 

 
Tabela 5.13 – Comparação dos métodos: PSS/E, VPR, VPR-A e VPR-AM 

Barra PSS/E 
VPR VPR-A VPR-AM 

Tensão Erro(%) Tensão Erro(%) Tensão Erro(%) 
B2 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
B3 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
B4 0,999 0,998 0,129 0,998 0,089 0,999 0,045 
B5 0,997 0,996 0,112 0,997 0,040 0,997 0,040 
B6 0,997 0,996 0,112 0,997 0,040 0,997 0,040 
B7 0,997 0,995 0,187 0,996 0,078 0,997 0,041 
B8 1,108 1,083 2,289 1,092 1,444 1,102 0,570 
B9 1,108 1,083 2,289 1,092 1,444 1,102 0,570 
B10 1,108 1,083 2,294 1,092 1,450 1,102 0,577 
B11 1,108 1,083 2,301 1,092 1,457 1,102 0,583 
B12 1,108 1,083 2,301 1,092 1,457 1,102 0,583 
B14 0,999 0,998 0,129 0,998 0,089 0,999 0,045 
B16 0,999 0,996 0,129 0,997 0,040 0,997 0,040 
B18 1,108 1,082 2,315 1,092 1,470 1,101 0,597 
B19 1,107 1,082 2,250 1,091 1,406 1,101 0,530 
B20 1,107 1,082 2,250 1,091 1,406 1,101 0,530 
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5.4.3 Resultados da reconfiguração considerando fluxo de potência 

 
Para verificar a influência das restrições de fluxo de potência na reconfiguração 

de redes de distribuição elétrica será utilizado o sistema da cidade de Papagaios, 

Figura 5.1. 

A simulação do fluxo de potência apresenta como resultado o carregamento dos 

cabos (linhas de distribuição) e níveis de tensão nas barras, e a partir destes dados é 

possível verificar se a corrente (carregamento) em um determinado trecho é maior que 

o permitido devido as características do cabo da linha de distribuição, e/ou se o limite 

de tensão em uma determinada barra (ponto de carga) se encontra dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação. Caso uma determinada configuração (solução) viole 

alguns destes dois limites será automaticamente descartada.  

Inicialmente foi executado o algoritmo de reconfiguração no sistema de 

Papagaios (Figura 5.1) utilizando a metaheurística de busca tabu (TS) com uma lista 3 

movimentos e 200 iterações, sem considerar restrições devido ao fluxo de potência.  

A modelagem das chaves segue a mesma metodologia já apresentada, onde para 

cada chave normalmente aberta (NA) é construído um grupo de chaves. Os grupos de 

chaves são os mesmo apresentados na seção 5.1 - Modelagem das Chaves. 

As dez melhores soluções encontradas estão na Tabela 5.14, onde a linha Atual 

(primeira linha) representa a configuração atual das chaves do sistema Papagaios e as 

dez melhores soluções são ordenadas de acordo com o índice LOLCS. Observa-se na 

Tabela 5.14 que todas as 10 melhores soluções possuem uma redução da LOLCS em 

torno de 5% em relação à configuração atual do sistema. 

Após selecionadas as dez melhores configurações de chaves para o sistema de 

Papagaios, o algoritmo de fluxo de potência utilizando o método VPR-AM é 

executado para cada uma destas dez alternativas, para verificar se existe violação nos 

limites de corrente e/ou tensão em algum ponto do sistema. 
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Tabela 5.14 – Melhores configurações de chaves considerando a técnica TS 

Conf. Custo 
LOLCS 

Grupo Chave 

1 2 3 4 5 6 

Atual 1.031.942,13 Nd29_PRD Nd10_PP Nd14_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd10_PT14 

1 981.313 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd11_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

2 981.313 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd8_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

3 981.313 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd14_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

4 981.313 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd11_PT14 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

5 981.757 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd11_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

6 981.757 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd14_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

7 981.757 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd8_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

8 981.757 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd9_PT9 

9 981.831 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd10_PT14 

10 981.831 Nd22_PRD Nd13_PT14 Nd15_PT9 Nd13_PT9 Nd12_PT9 Nd10_PT9 

 

Os parâmetros de entrada para a rotina de fluxo de potência, adotados para 

simulação do sistema Papagaios, foram de 1,5 /m e 0,9 /m respectivamente para a 

resistência e a reatância da linha, e utilizou-se um comprimento 1 km para cada 

segmento de linha. O comprimento da linha foi adotado considerando uma distância 

média de 33 metros entre dois postes da rede de distribuição e que cada segmento de 

linha contém em torno de 30 postes. 

Para todas as simulações foi considerado um limite mínimo de tensão de 0,95 pu 

em qualquer barra do sistema. Em relação ao limite de corrente, foram realizadas 

simulações variando o limite de corrente nas linhas de distribuição e demais 

equipamentos desde 60 até 400 A, conforme Tabela 5.15. 
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Tabela 5.15 – Limite máximo de corrente para as 10 melhores configurações 

Conf. 
Limite Máximo de Corrente (A) 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 300 400 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

As configurações que não atendem um determinado limite de corrente se 

encontram hachuradas na Tabela 5.15. Por exemplo, a configuração (Conf.) 5 não 

apresenta violações nos critérios de fluxo de potência (carregamento e/ou tensão) 

somente para cabos e equipamentos que suportem uma corrente de 100 A ou mais. 

Com o auxílio da Tabela 5.15 é possível identificar as configurações de chaves mais 

robustas para um determinado sistema, ou seja, uma configuração que possua uma 

folga maior nos limites de corrente com o mesmo (ou próximo) custo LOLCS. 

Observando a Tabela 5.15 verifica-se que para um limite máximo de corrente de 

60 A nenhuma das dez configurações apresentadas na Tabela 5.14 atende os critérios 

de fluxo de potência. Considerando um limite máximo de corrente de 70 a 90 A, 

somente as configurações 3, 4, 6, 8, 9 e 10 não violam as restrições de fluxo de 

potência. Para um limite máximo de corrente de 100 A, também as configurações 5 e 6 
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satisfazem os critérios de fluxo de potência e para um limite máximo de corrente de 

110 A todas as dez soluções atendem os critérios de fluxo de potência. 

Portanto, para o sistema de Papagaios, as melhores configurações de chaves são a 

Configurações 3 e 4, pois apresentam o menor custo para a LOLCS (R$ 981.313,00) e 

não apresentam violações de fluxo de potência para um limite máximo a partir de 70 

A, ou seja, necessitam de um cabo de bitola menor para atender os critérios de fluxo de 

potência, ou apresentam maior capacidade de expansão. 

Ao se adotar a Configuração 3 como sendo a melhor alternativa, estima-se obter 

uma economia anual em relação a LOLCS de R$ 50.629,13, sendo necessário apenas 

alterar a abertura e fechamento das chaves conforme a Tabela 5.16. Observa-se na 

Tabela 5.16 que apenas as chaves dos Grupos 1, 2 e 6 necessitam ser alteradas, sendo 

que as chaves dos Grupos 3, 4 e 5 permanecem no mesmo estado. Portanto, no Grupo 

1 a chave Nd29_PRD deve ser fechada e a chave Nd22_PRD deve ser aberta; no 

Grupo 2 a chave Nd10_PP deve ser fechada e a chave Nd13_PT14 deve ser aberta; e 

no Grupo 6 a chave Nd10_PT14 deve ser fechada e a chave Nd9_PT9 deve ser aberta. 

O algoritmo desenvolvido foi testado no sistema de Papagaios, que é um sistema 

real de pequeno porte. Porém, o sistema também foi testado em sistemas de grande 

porte, como um sistema CEMIG que possui 4.713 pontos de carga, 1.082 chaves 

fusíveis, 485 chaves NF e 23 chaves NA. As chaves fusíveis são consideradas chaves 

NF, pois podem estar no estado aberto ou fechado. O tempo computacional gasto na 

execução deste sistema foi de aproximadamente 1 semana (168 horas), em um 

computador com processador core i7 (2,93 GHz), memória RAM ddr3 de 8 GB e 500 

MB de disco rígido. Obviamente o tempo computacional pode ser reduzido com a 

utilização de técnicas de processamento paralelo ou distribuído. 

Entretanto, alterações em sistemas de distribuição não são muito frequentes, e ao 

se considerar um intervalo de tempo de 1 ano, normalmente a rede sofre poucas 

alterações. Devido a esta característica, o baixo tempo computacional não é um 

parâmetro primordial em análises de reconfiguração de sistemas elétricos de 

distribuição, pois esta avaliação está relacionada ao planejamento do sistema, e deve 

ser executada apenas uma ou duas vezes por ano. 
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Tabela 5.16 – Configuração otimizada das chaves 

Grupo 1 Grupo 4 

Conf. Atual Conf. 3 Conf. Atual Conf. 3 

Nd22_PRD Nd22_PRD Nd8_PT14 Nd8_PT14 

Nd23_PRD Nd23_PRD NODE1 NODE1 

Nd26 Nd26 LD0027 LD0027 

Nd29_PRD Nd29_PRD Nd11_PT14 Nd11_PT14 

Nd18_PT9 Nd18_PT9 Nd13_PT9 Nd13_PT9 

Nd17_PT9 Nd17_PT9 Nd11_PT9 Nd11_PT9 

Nd16_PT9 Nd16_PT9 Nd8_PT9 Nd8_PT9 

Grupo 2 Grupo 5 

Conf. Atual Conf. 3 Conf. Atual Conf. 3 

Nd06_PP Nd06_PP Nd6_PT9 Nd6_PT9 

Nd07_PP Nd07_PP Nd7_PT9 Nd7_PT9 

Nd08_PP Nd08_PP Nd8_PT9 Nd8_PT9 

Nd10_PP Nd10_PP Nd12_PT9 Nd12_PT9 

Nd15_PT14PP5 Nd15_PT14PP5 Nd9_PT9 Nd9_PT9 

Nd14_PT14 Nd14_PT14   

Nd13_PT14 Nd13_PT14   

Grupo 3 Grupo 6 

Conf. Atual Conf. 3 Conf. Atual Conf. 3 

Nd6_PT9 Nd6_PT9 Nd8_PT14 Nd8_PT14 

Nd7_PT9 Nd7_PT9 NODE1 NODE1 

Nd15_PT9 Nd15_PT9 LD0027 LD0027 

Nd14_PT9 Nd14_PT9 Nd10_PT14 Nd10_PT14 

Nd11_PT9 Nd11_PT9 Nd10_PT9 Nd10_PT9 

Nd8_PT9 Nd8_PT9 Nd9_PT9 Nd9_PT9 

  Nd8_PT9 Nd8_PT9 
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5.5 Conclusão 

 
As metaheurísticas apresentadas no capítulo anterior foram testadas neste 

capítulo, e observou-se que ao trabalhar com sistemas de distribuição reais, mesmo de 

pequeno porte, o tempo de execução é muito elevado.  

Para reduzir o tempo de processamento foi desenvolvida uma nova heurística 

para a modelagem das chaves, o que viabilizou a utilização do algoritmo de 

reconfiguração de redes em sistemas de médio e grande porte. Para verificar a eficácia 

da nova modelagem das chaves foi utilizado o sistema da cidade de Papagaios/MG, e o 

algoritmo obteve melhores soluções com um tempo computacional muito menor. 

Comparando as metaheurísticas verificou-se que a Busca Tabu (TS) se mostrou a 

mais adequada para resolver problemas de reconfiguração de redes de distribuição 

elétrica de pequeno porte, pois apresentou a mesma qualidade de soluções que as 

outras técnicas testadas, porém com um tempo computacional menor. 

Este capítulo ainda apresentou o modelo matemático da técnica Varredura 

Progressiva e Regressiva (VPR), utilizada na determinação de fluxo de potência em 

redes de distribuição. Essa técnica auxilia o algoritmo de reconfiguração de redes, 

excluindo configurações que violam os limites de tensão nos pontos consumidores e 

carregamento nos cabos de energia. 

De forma a minimizar os problemas devido à modelagem do regulador de tensão 

e reduzir o tempo de processamento foi proposta uma modificação no método de soma 

de potências aproximado. Este novo método foi executado em um sistema teste e seus 

resultados comparados com os obtidos através de um programa que considera uma 

modelagem correta para o regulador de tensão, sendo que o erro percentual obtido 

entre os métodos foi desprezível. 

Por fim, o algoritmo de reconfiguração de redes foi aplicado a um sistema real, 

onde a função objetivo foi um critério de confiabilidade, minimizar o custo da perda 

de carga (LOLCS). Como critério de tensão foi considerado um limite mínimo de 0,95 

pu em qualquer barra do sistema. Em relação ao carregamento, foram realizadas 

simulações variando o limite de corrente de 60 a 400 A. As dez melhores soluções 
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foram selecionadas, e a partir desta análise foi possível identificar a solução que 

representa o menor custo de perda de carga e que possui o menor limite de corrente, ou 

seja, maior capacidade de expansão. 

A melhor solução apresentou uma economia anual de R$ 50.629,13, apenas 

considerando a abertura e fechamento de chaves. Portanto, o método apresentado 

demonstrou ser consistente e promissor, resultando em uma economia razoável nos 

investimentos para melhoria da confiabilidade da rede elétrica. 

 

 

 



 

 
 

6 CONCLUSÕES 
 
 

Para suprir os anseios da sociedade as instituições de ensino devem estar sempre 

em sintonia com as novas tendências e, até mesmo, se antecipando as necessidades. 

Com este intuito, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas que buscam novas 

tecnologias com vocação para facilitar e melhorar a convivência humana. A 

eletricidade se tornou, sem dúvida, indispensável nesta nova concepção da sociedade. 

Com a automação e a informática cada vez mais presente no cotidiano da vida 

moderna, e a dependência dos processos industriais de uma energia de qualidade, a 

confiabilidade dos sistemas elétricos tornou-se um tema fundamental. Em contrapar-

tida, com a privatização do setor elétrico o mercado deixou de ser monopolista para se 

tornar competitivo, onde os recursos são mais escassos, e qualquer investimento deve 

sofrer uma avaliação criteriosa, para otimizar os resultados. 

A solução desta equação, maior confiabilidade e menor investimento, requer 

criatividade e estudos aprofundados dos sistemas elétricos, pois as variáveis 

envolvidas são concorrentes. A reconfiguração de sistemas de distribuição se apresenta 

como uma alternativa viável, pois sua proposta é aumentar a confiabilidade apenas 

com a abertura e fechamento de chaves já existentes na rede de distribuição, ou seja, 

com pouco investimento. Como existe um imenso número de opções, pois um sistema 

distribuição possui inúmeras chaves, a reconfiguração das chaves torna-se um 

problema combinatorial complexo. 

Para solucionar o problema de reconfiguração de redes neste trabalho foram 

estudados métodos metaheurísticos, que apresentam um conjunto de técnicas de 

otimização adaptadas para lidar com problemas complexos e que apresentam a 

característica de explosão combinatória. Estes métodos convergem para soluções 

ótimas ou quase ótimas, mas com um esforço computacional elevado. Os métodos 

estudados foram: Algoritmo Genético, Recozimento Simulado, Busca Tabu, Estratégia 

de Evolução e Evolução Diferencial. Comparando as metaheurísticas verificou-se que 

a Busca Tabu se mostrou a mais adequada para resolver o problema de reconfiguração 

da rede de distribuição elétrica proposta, pois apresentou a mesma qualidade de 

soluções com um tempo computacional menor. 
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Para inserir critérios de confiabilidade na reconfiguração das redes de 

distribuição, este trabalho utilizou como função objetivo (função de avaliação) 

minimizar o custo da perda de carga do sistema - LOLCS (Loss Of Load Cost). A 

maioria dos trabalhos de reconfiguração de sistemas de distribuição tem como objetivo 

minimizar as perdas elétricas, melhorar perfil de tensão e balancear cargas entre 

alimentadores, não apresentando nenhuma garantia em relação à melhora da 

confiabilidade, pelo contrário, podem apresentar soluções que piorem os índices de 

confiabilidade. A formulação proposta para o problema, que inclui critérios de 

confiabilidade, possibilita encontrar soluções que não deteriorem os índices de 

confiabilidade em relação à configuração original do sistema. 

A grande deficiência dos métodos metaheurísticos é o elevado tempo de 

simulação. Para minimizar este problema foi desenvolvida uma heurística de 

otimização na modelagem das chaves. Na modelagem convencional cada indivíduo é 

representado como um vetor de “0s” e “1s”, onde “0” representa uma chave aberta e 

“1” uma chave fechada. Ao utilizar o modelo convencional, deve-se testar a 

combinação de abertura e fechamento entre todas as chaves, o que acarreta uma 

explosão combinatorial. No modelo proposto, se restringe as opções de chaveamento 

limitando o número de chaves normalmente fechadas (NF) no processo de 

reconfiguração. No exemplo apresentado consideraram-se apenas três chaves NF 

partindo das barras de entrada e saída de cada chave normalmente aberta (NA). Com 

isso, foram criados grupos de até sete chaves para cada chave NA do sistema.  

Essa simplificação foi importante, pois reduziu o número de combinações no 

processo de otimização da reconfiguração de redes, acarretando em uma considerável 

diminuição no tempo de simulação. Apesar de ser uma simplificação, a modelagem 

proposta reflete as condições operativas reais, onde somente chaves próximas às 

chaves NAs são mais importantes para reconfigurar os sistemas. Durante o processo 

ainda são realizados testes para verificar se um determinado chaveamento acarreta 

corte no fornecimento de energia em algum ponto de carga. Caso isso ocorra estes 

chaveamentos são eliminados. 
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Do mesmo modo que ao se utilizar somente critérios de carregamento e tensão na 

reconfiguração das redes pode-se levar a soluções que deteriorem a confiabilidade, ao 

se utilizar somente critérios de confiabilidade podem-se gerar soluções que violem os 

limites de carregamento e tensão em algum ponto do sistema. Esta última situação é 

ainda mais crítica, pois acarreta a atuação de equipamentos de proteção e, como 

consequência, a interrupção de energia dos consumidores. 

Com o intuito de descartar configurações que violem critérios de carregamento e 

tensão, deve-se incluir no processo de busca de soluções para a reconfiguração do 

sistema um estudo de fluxo de potência. Como para cada configuração da rede 

estudada deve ser realizado um estudo de fluxo de potência, o método a ser utilizado 

deve apresentar um alto desempenho, para não aumentar demasiadamente o tempo de 

simulação e inviabilizar a solução. Como os sistemas de distribuição possuem uma a 

baixa relação reatância/resistência em suas linhas e são em grande parte radiais, 

métodos mais simplificados podem ser utilizados. 

Neste trabalho utilizou-se o método da soma de potências, que utiliza uma 

abordagem orientada a ramos para melhorar o desempenho numérico, também 

conhecido como fluxo de carga orientado a ramos. O método estima as tensões nodais 

e fluxos de potências nos ramos, de forma iterativa, usando o procedimento Varredura 

Progressiva-Regressiva (VPR). Inicialmente, os fluxos de potência nos circuitos são 

calculados usando o procedimento de Varredura Regressiva (VR). Em seguida as 

tensões nodais são estimadas usando-se o procedimento de Varredura Progressiva 

(VP). A VPR é repetida até que não haja variações significativas nas magnitudes das 

tensões nodais entre duas iterações consecutivas. 

Apesar do método da soma de potências ser simplificado, ainda ocorrem várias 

iterações até se atingir a convergência, resultando em um tempo de simulação elevado 

para aplicações em reconfigurações de redes. Para melhorar o desempenho, este 

trabalho apresentou uma modificação no método VPR, que consiste em atualizar as 

potências de cada shunt do regulador de tensão conforme são determinadas as tensões 

nas barras a sua montante. A tensão na barra de entrada do regulador é atualizada 

conforme se determina cada tensão nas barras a sua montante, sendo a tensão na barra 
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de saída do regulador determinada através da relação do tap máximo do mesmo 

regulador. Com este procedimento cada análise de fluxo de potência é realizada com 

apenas uma única varredura progressiva-regressiva (iteração), obtendo um grande 

ganho no tempo computacional. 

A base da estrutura computacional do programa desenvolvido para avaliar 

preditivamente a confiabilidade de sistemas elétricos é um desenvolvimento orientado 

a objetos, que se apresenta como uma opção prática para o gerenciamento de 

programas de grande complexidade, possuindo uma série de características que 

facilitam a legibilidade e a manutenção. O programa é constituído de dois módulos 

(algoritmos), sendo que o primeiro utiliza um modelo determinístico (analítico), 

baseado no processo de Markov, na abordagem de frequência e duração e na teoria dos 

conjuntos de corte mínimos. Este módulo é de execução mais rápida, porém apresenta 

como resultado somente os valores médios dos índices de confiabilidade. O segundo 

módulo baseia-se em um modelo probabilístico, que utiliza o método de simulação 

Monte Carlo cronológica (ou sequencial), que possibilita obter as distribuições de 

probabilidade dos índices de confiabilidade, onde informações adicionais importantes 

podem ser extraídas. O conhecimento das distribuições estatísticas permite calcular 

com maior precisão o risco de exceder determinados limites, e assim estimar melhor o 

custo associado a um cenário específico. 

Portanto, a metodologia apresentada neste trabalho se baseia na combinação das 

seguintes técnicas: i) metaheurística de Busca Tabu para encontrar a configuração 

ótima (ou quase ótima) da rede de distribuição; ii) teoria dos conjuntos de corte 

mínimos e simulação Monte Carlo cronológica para identificar a alternativa que 

apresenta os melhores índices de confiabilidade; e iii) método de Soma de Potências 

para analisar o fluxo de carga e descartar as configurações que apresentam violações 

nos limites de corrente e/ou tensão. 

Por fim, o algoritmo de reconfiguração de redes foi aplicado a um sistema real, 

onde a função objetivo foi minimizar o custo da perda de carga (LOLCS), sendo o 

considerado um limite mínimo tensão de 0,95 pu em qualquer barra do sistema e 

foram realizadas simulações variando o limite de corrente de 60 a 400 A. As dez 
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melhores soluções foram selecionadas, e a partir desta análise foi possível identificar a 

solução que representa o menor custo de perda de carga e que possui o menor limite de 

corrente, ou seja, maior capacidade de expansão. 

A melhor solução apresentou uma economia anual de R$ 50.629,13 em relação a 

LOLCS, apenas considerando a abertura e fechamento de seis chaves. Portanto, o 

método apresentado demonstrou ser consistente e promissor, resultando em uma 

economia nos gastos com um investimento mínimo. 
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