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RESUMO 

 

 

O planejamento de sistemas de distribuição consiste em encontrar uma configuração otimizada, 

a um baixo custo, que permita manter a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia. 

Fontes de Geração Distribuída (GD) quando inseridas na rede alteram as suas características 

físicas e operacionais e tornam o problema de planejamento de curto prazo mais complexo para 

ser resolvido. Portanto, é importante desenvolver ferramentas computacionais eficientes para 

reduzir custos e o tempo na tomada de decisão para o setor de planejamento das empresas, 

indicando onde, quando e quais os tipos de componentes devem ser instalados e/ou substituídos 

nas redes de distribuição na presença de fontes de GD. Neste trabalho propõe-se uma 

metodologia para o planejamento de curto prazo para alocação das fontes de GD do tipo eólica 

(considerando as incertezas presentes neste tipo de fonte primária de energia), alocação de 

bancos de capacitores, dispositivos de proteção e controle, bem como a possibilidade de 

recondutoramento e troca de estruturas da rede de distribuição, mantendo-se os índices de 

qualidade para o fornecimento de energia dentro dos padrões estabelecidos pela agência 

reguladora. O problema de planejamento de curto prazo é formulado como um modelo de 

programação inteira multiobjetivo, o qual consiste em minimizar os custos de investimento e 

perdas técnicas na rede (energia não suprida e perdas ôhmicas nos condutores) e está sujeito a 

restrições físicas, econômicas e operacionais. Este problema é resolvido através de um 

algoritmo genético multiobjetivo baseado no Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 

(NSGA-II), e a metodologia proposta e implementada foi testada em um sistema de distribuição 

real de 135 barras, e os resultados obtidos mostram eficácia e robustez da metodologia proposta.  

Palavras Chave- Sistemas de distribuição. Otimização multiobjetivo. Geração distribuída. 

Confiabilidade. Planejamento. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The planning of distribution systems consists of finding an optimized configuration, at a low 

cost, which allows to maintain the quality and reliability of the power supply. Distributed 

Generation (DG) sources, when inserted into the network, change their physical and operational 

characteristics and make the short-term planning problem more complex to be solved. Hence, 

it is important to develop efficient computational tools aiming to reduce costs and the impact 

of time limits on decision making for the utility planning sector, indicating where, when and 

what types of components should be installed and / or replaced in distribution networks in the 

presence of sources. Accordingly, this work proposes a new methodology for the short-term 

planning which considers the allocation of wind-type DG sources (considering the uncertainties 

present in this type of primary energy source capacitor banks, protection and control devices, 

as well as the possibility of reconnecting and exchanging structures of the distribution network, 

maintaining the quality indices for the supply of energy within the standards established by the 

regulatory agency. The short-term planning problem is formulated as an integer multiobjective 

programming model, which consists of minimizing the investment costs and technical losses in 

the network (energy not supplied and ohmic losses in the conductors) by subjecting to physical, 

economic and operational constraints. Thus, this problem is solved here by using a 

multiobjective genetic algorithm based on the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 

(NSGA-II). In order to testthe proposed methodology, a real distribution system, containing 

135-buses, is implemented and analyzed. In short, the obtained results demonstrate its efficacy 

and robustness in light of the proposed methodology. 

Keywords- Distribution systems. Multi-objective optimization. Distributed generation. 

Reliability.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A geração de energia elétrica a partir de fontes de energia alternativas, em particular a 

eólica, vem se destacando a cada ano na matriz energética de diversos países, estando presente 

tanto nas redes de alta como de média tensão. A consequência imediata deste novo cenário é o 

acréscimo no número de solicitações, junto às concessionárias, de autorização para conectar 

geradores diretamente no sistema de distribuição de energia elétrica (SDEE).  

A conexão de novas fontes na rede altera algumas das características da mesma tais 

como: regulação e queda de tensão, perdas, projeto do sistema de proteção, direção dos fluxos 

e outras alterações que são amplamente discutidas na literatura (DALY; MORRISON, 2001; 

DINIZ; CARVALHO; BARROS, 2004; GOMES et al., 1999; GUOQUAN; WANG et al., 

2008; SPIER et al., 2001; HADIAN; HAGHIFAM, 2009; HSIEH, 2011; NIKNAM et al., 2005; 

NUROGLU; ARSOY, 2008).  

Com a instalação de novas unidades de GDs na rede de média tensão há a necessidade 

de assegurar os requisitos mínimos de confiabilidade e a maior disponibilidade possível do 

fornecimento de energia para os consumidores (CHABU; CARDOSO, 2001), tornando-se 

importante para os departamentos de planejamento das concessionárias de energia elétrica o 

desenvolvimento de ferramentas computacionais que auxiliem na tomada de decisão para 

autorizar a conexão de novas unidades de GD na rede, a fim de reduzir custos e tempo na tomada 

de decisões, indicando onde, quando e que tipos de componentes devem ser instalados ou 

substituídos na rede de distribuição, levando-se em consideração os critérios de segurança, 

carregamento, tensão operacional, qualidade e confiabilidade (ANEEL, 2015).  

O desenvolvimento de modelos e de técnicas de solução para o problema de operação e 

planejamento da expansão dos sistemas de distribuição de energia elétrica consiste em encontrar 

uma configuração otimizada de baixo custo de investimento, nos casos de reforma e/ou de 

expansão da rede, a fim de minimizar os custos de operação e investimento, satisfazendo as 

restrições físicas e operacionais da rede, e atender os consumidores com qualidade, 

confiabilidade e custos competitivos (GÖNEN, 1986). Este problema se torna ainda mais 

complexo quando são consideradas as condições físicas e operacionais da rede e os 

equipamentos de controle e proteção juntamente com as fontes de geração distribuídas (GD), 

tornando-o um importante na área de pesquisa em engenharia de distribuição e para o 

departamento de planejamento das empresas de energia elétrica.  
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Desta forma, as ferramentas computacionais desenvolvidas a partir de modelos de 

otimização são projetadas a partir da necessidade de se ter um melhor planejamento da conexão 

das fontes de GDs nos sistemas de distribuição, bem como uma maneira de minimizar os 

conflitos ocasionados com a entrada destas fontes na rede (conflitos existentes quando a 

concessionária não é a proprietária da fonte de GD). Alguns destes possíveis pontos de conflitos 

são: 

- Manter os níveis de tensão e de qualidade de fornecimento de energia dentro dos 

padrões estabelecidos pelas agências reguladoras(ANEEL, 2010);  

- Manter as perdas técnicas em patamares iguais ou inferiores às existentes sem a 

conexão da GD; 

- Manter o menor investimento possível na rede para propiciar a conexão de 

geradores da empresa e de produtores independentes sem deteriorar a qualidade 

dos serviços. 

No planejamento de curto prazo de sistemas de distribuição alguns dispositivos e ações 

permitem um controle sobre a tensão, potência reativa, fator de potência e confiabilidade da 

rede. Estes dispositivos e ações podem ser utilizados para manter a qualidade da energia 

fornecida, dentre esses se encontram: 

- Alocação de bancos de capacitores (BCs); 

- Recondutoramento dos ramais da rede de distribuição; 

- Possível troca de estruturas das redes de distribuição; 

- Alocação de dispositivos de controle e proteção.  

Os geradores distribuídos fazem parte do problema de planejamento como elementos 

adicionais que devem ser considerados para atender interesses econômicos dos produtores 

independentes de energia e da empresa distribuidora. A GD deve ser instalada em lugares 

apropriados de acordo com a disponibilidade das fontes primárias de energia, podendo oferecer 

uma série de benefícios ao sistema, como redução de perdas, controle de tensão, alívio nos 

fluxos de correntes nos condutores, melhora da qualidade do fornecimento de energia. Além 

dos benefícios técnicos, outro grande benefício que a GD pode oferecer está relacionado com 

o meio ambiente, pois possibilita a utilização de fontes de energias renováveis (não poluentes) 

em redes de média e baixa tensão (TAN et al., 2013). 

Nos últimos anos muitos trabalhos envolvendo ações de planejamento de curto prazo 

foram desenvolvidos, entretanto, em sua maioria, os problemas de alocação de BCs, reguladores 

de tensão (RTs) e recondutoramento de ramais da rede são tratados de forma isolada. Para o 
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problema de alocação de BCs, destaca-se o trabalho de Baran e Wu (1989) que formula o 

problema como um modelo de programação não-linear inteiro misto. Para a solução desse 

modelo, os autores propõem a aproximação da função objetivo não diferenciável por uma 

função linear, e resolvem o problema utilizando decomposição de Benders com variáveis 

contínuas. Posteriormente, técnicas de otimização clássica (HAFFNER et al., 2008), heurísticas 

e meta-heurísticas mono e multiobjetivo (CHIANG et al., 1990)(GALLEGO; MONTICELLI; 

ROMERO, 2001)PEREIRA JÚNIOR, 2009) foram propostas para a solução do problema de 

alocação de BCs.  

Outra ação de planejamento de curto prazo executada pelo setor de planejamento das 

empresas é o recondutoramento de alguns ramais da rede de distribuição. Vários modelos e 

técnicas para resolver este problema podem ser encontrados na literatura (MANDAL; PAHWA, 

2002; MENDOZA et al., 2006; ZHUDING WANG et al., 2000), embora a maioria dos 

trabalhos considera esta ação de forma isolada, há outros autores que estudam simultaneamente 

o problema de alocação de BCs e o recondutoramento (TAN et al., 2013; VAHID et al., 2009; 

MOHAMMADIAN et al., 2011). Encontram-se também na literatura trabalhos que propõem 

modelos e técnicas de solução para o problema de alocação de reguladores de tensão (RTs), 

BCs e recondutoramento de ramais da rede simultaneamente (PEREIRA JUNIOR et al., 2014; 

PERIERA JÚNIOR, 2014; PEREIRA JUNIOR; COSSI; MANTOVANI, 2013). 

 

1.1  OBJETIVO 

 

Neste trabalho tem-se como objetivos propor um modelo de otimização e uma técnica 

de solução robusta e eficiente para o problema de planejamento de curto prazo das redes de 

distribuição considerando alocação simultânea de fontes de GD do tipo eólico, BCs, 

dispositivos de controle e proteção bem como a possibilidade de recondutoramento dos ramais 

dos alimentadores da rede de distribuição com possíveis trocas de estruturas de sustentação, 

visando efetuar as análises técnica e econômica e manter a confiabilidade e qualidade do serviço 

de fornecimento de energia elétrica.  

 

1.2  CONTRIBUIÇÃO  

 

Este modelo de planejamento de curto prazo (normalmente um horizonte de 02 a 05 

anos) deve considerar ações nas redes de distribuição reais que permitam a operação em 

diferentes cenários de cargas e contingências. Desta forma, as principais contribuições e 
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diferenças entre este trabalho e os trabalhos encontrados na literatura estão em reunir diferentes 

equipamentos, dispositivos de controle e proteção, recondutoramento e troca de estruturas 

utilizados no problema de planejamento da expansão e operação da rede em um  modelo de 

programação não linear inteiro misto (PNLIM) multiobjetivo, tornando-o mais próximo dos 

sistemas físicos reais, considerando ainda a possibilidade de representar as incertezas das GDs  

eólicas através da probabilidade de incidência de vento no local da conexão. 

 

1.3  ESTRUTURA DO TEXTO 

 

Este trabalho, além deste primeiro capítulo, está estruturado em mais cinco capítulos e 

dois apêndices da seguinte forma: 

Capítulo 2. Abordam-se os principais conceitos, definições e características, referentes 

às fontes de GD, sistemas de distribuição, tipos de redes de distribuição, equipamentos 

presentes nas redes de distribuição, confiabilidade de sistemas de distribuição e planejamento 

de sistemas de distribuição. 

Capítulo 3. São apresentados os conceitos referentes à otimização multiobjetivo e 

obtenção da frente de Pareto e técnicas de otimização para solução de problemas mono e 

multiobjetivo. 

Capítulo 4. Neste capítulo aborda-se o modelo matemático do planejamento de curto 

prazo de sistemas de distribuição desenvolvido neste trabalho, os operadores genéticos 

fundamentais do NSGA II que foram implementados: geração da população inicial, seleção, 

recombinação, mutação, recombinação da população, elitismo, distância de multidão e 

convergência. 

Capítulo 5. Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através 

da implementação computacional da metodologia proposta no MatLab. 

Capítulo 6. Apresentam-se as conclusões do trabalho, bem como algumas sugestões de 

trabalhos futuros. 

Apêndice A. É detalhado o método de fluxo de potência baseado no conceito da soma 

das correntes implementado neste trabalho. 

Apêndice B. São mostrados os dados do sistema real de 134 barras utilizado nos testes 

realizados neste trabalho. 

  



18 

 

 

2  SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA, REDES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PLANEJAMENTO 

DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se conceitos, definições e as características de geração das 

fontes de GD, sistemas de distribuição, tipos de redes de distribuição, equipamentos alocados 

nas redes de distribuição e planejamento de sistemas de distribuição. 

 

2.1  GERAÇÃO DISTRIBUIDA 

 

A definição de geração distribuída (GD) em muitos casos é baseada em fontes de energia 

renováveis, porém, é importante ressaltar que a GD também utiliza combustíveis convencionais 

(PASKA, 2007). Por isso, a GD não deve ser confundida com fontes de geração renováveis 

(PUTTGEN; MACGREGOR; LAMBERT, 2003). Pode-se então classificar as tecnologias de 

geração distribuída como: 

- Renováveis: São as quais a utilização pela humanidade não representa qualquer 

variação significativa em seu potencial, que em muitos casos está avaliado para uma 

duração de vários milhões (ou bilhões) de anos (energia solar, gravitacional), e aquelas 

outras, cuja reconstituição pode ser feita sem grandes dificuldades em prazos de apenas 

alguns anos e até menos, como no caso da biomassa (SILVA, 2004). 

- Não renováveis: São aquelas onde a reposição natural envolve milhares de anos em 

condições favoráveis (como é o caso do petróleo), enquanto que a reposição artificial 

quando não é impossível é absolutamente inviável, envolvendo um gasto de energia 

igual ou superior à quantidade de energia a ser obtida, ou custos proibitivos (como é o 

caso da energia nuclear) (SILVA, 2004). 

 

2.1.1  Vantagens e desvantagens do uso de GDs 

 

A GD pode trazer muitas vantagens à rede tais como: atendimento mais rápido ao 

crescimento da demanda devido ao fato de ter um tempo de implantação inferior em relação à 

geração centralizada e de serem alocadas próximas aos centros consumidores (MARIN, 2004); 

redução das perdas ativas e reativas na rede (LOPES et al., 2007) (SPIER et al., 2001); redução 

das perdas na transmissão e dos respectivos custos e adiamento no investimento para reforçar 

o sistema de transmissão (MARIN, 2004)(DALY; MORRISON, 2001); redução dos 
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investimentos para o suprimento de ponta, dado que este passa a ser compartilhado pela GD 

(COLLEGE; FERREIRA; MEDEIROS, 2005); redução dos riscos de planejamento.  

A GD, por outro lado, apresenta também algumas desvantagens que não devem ser 

desconsideradas devido ao aumento do número de empresas e entidades envolvidas e à 

desvinculação entre interconexão física e intercâmbio comercial: maior complexidade no 

planejamento e na operação do sistema elétrico (DINIZ; CARVALHO; DULCE M. R. 

BARROS, 2004); aumento da estabilidade do sistema elétrico, pela existência de reservas de 

GD (GOMES et al., 1999)(SPIER et al., 2001); maior complexidade nos procedimentos e na 

realização de manutenções, inclusive nas medidas de segurança a serem tomadas (SPIER et al., 

2001); maior complexidade administrativa, contratual e comercial; maiores dificuldades de 

coordenação das atividades; (DINIZ; CARVALHO; DULCE M. R. BARROS, 2004); e, em 

certos casos, redução do índice de confiabilidade das instalações das concessionárias de 

distribuição (GUOQUAN WANG et al., 2008). 

 

2.2  SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O sistema de distribuição é a parte da rede elétrica que está localizada entre as 

subestações de distribuição e os consumidores, sejam eles alimentados em média tensão (MT) 

ou em baixa tensão (BT). A partir desta definição (considera-se que o sistema de distribuição é 

composto pelas subestações de distribuição, alimentadores e ramais laterais primários (MT), 

transformadores abaixadores de MT para BT, geradores distribuídos com seus respectivos 

sistemas de controle, sistema de proteção e circuitos secundários (BT)). Na Figura 1 apresenta-

se a estrutura de um sistema de distribuição típico. 

 



20 

 

 

Figura 1- Sistema de distribuição de energia elétrica – Estrutura básica 

 

Fonte: (PEREIRA JÚNIOR, 2009)  

 

2.2.1  Redes primárias 

 

As redes de Média Tensão (MT), são especificadas como redes primárias  no âmbito 

dos sistemas de distribuição, definidas pelas classes de tensão de 15kV, 25kV ou 34,5kV, são 

constituídas por condutores de alumínio, cobre ou aço, e na sua maioria as redes aéreas são de 

cabos nus (MAMEDE FILHO, 2005). 

Redes de distribuição aéreas (RDA) de energia elétrica, podem ser construídas 

utilizando-se inúmeros tipos de redes projetadas sob diferentes condições técnicas e 

econômicas, desta forma, neste trabalho procurou-se simplificar e generalizar os tipos de redes, 

classificando-as em 3 tipos conforme a Figura 2 (VELASCO ,2003). 

 

 

 

 

Consumidores

Consumidores

a

b

c

a

b

c

a  b c 
Nós

a

b

c Rede primária 

trifásica

Rede primária 

monofásicaa

c

Fusível

Transformador de 

distribuição

MT/BT

R

Consumidores

Rede secundária

Banco de 

capacitores

Chave 

seccionadora

GD

Gerador Distribuído 

Religador 

Interface entre GD 

e rede

Regulador de 

tensão

R

a

b

c Rede primária 

trifásica

Rede primária 

monofásicaa

c

a  b c 

A 1 A 3

DD

Ramal interconexão

A 2

D

Ak

D

RURAL

Barramento MT



21 

 

 

Figura 2- Tipos de redes de distribuição 

 

 

Fonte: (VELASCO, 2003) 

A. REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA CONVENCIONAL 

 

A rede convencional é caracterizada por condutores nus, apoiados sobre isoladores de 

vidro ou porcelana, fixados horizontalmente sobre cruzetas de madeira (SARDETO, 1999). De 

acordo com Castro (2000), este sistema apresenta hoje uma saturação tecnológica, propiciando 

baixo nível de confiabilidade no sistema de distribuição, pelo fato dos condutores não serem 

isolados, sua convivência num meio onde existe arborização é difícil, pois o simples contato de 

um galho com o condutor nu pode provocar o desligamento da rede. Além disso, a proximidade 

dessas redes aéreas com marquises, sacadas, painéis, andaimes, facilita o contato acidental de 

pessoas com os condutores nus, acarretando uma provável descarga elétrica, causadora de 

acidentes graves e até mesmo fatais. Esta rede fica totalmente desprotegida contra as influências 

do meio ambiente, apresenta alta taxa de falhas e exige que sejam feitas podas drásticas nas 

árvores, visto que o simples contato do condutor nu com um galho de árvore pode provocar o 

desligamento de parte da rede (MAREK, 2008). 

As redes aéreas são mais baratas de se construir, mas elas têm um custo elevado de 

manutenção e de operação depois de instaladas, além de serem bem menos seguras e 

constantemente danificadas por ações do ambiente (SARDETO, 1999). As redes elétricas com 

condutores nus, disputando o mesmo espaço aéreo com as árvores, podem causar prejuízos a 

todos os setores da sociedade, dentre eles (CASTRO, 2000): 

- Curtos-circuitos na média e baixa tensão; 

- Queima de transformadores, pela constante ocorrência de curtos-circuitos; 

- Afrouxamento de conexões que ligam condutores aos demais componentes da 

rede, ocasionado perdas e correntes de fuga; 
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- Desligamento da rede; 

- Queima de aparelhos eletrodomésticos e equipamentos industriais; 

- Prejuízos ao comércio e indústria decorrentes da falta de energia; 

- Transtorno em hospitais e estabelecimentos de utilidade pública; 

- Perdas de faturamento; 

- Gastos acentuados com as manutenções e podas emergenciais e corretivas da 

vegetação que podem provocar problemas com setores ambientais e o ministério 

público. 

Pelo fato dos cabos ficarem expostos, as intervenções para consertos também são 

frequentes. Os danos são causados por acidentes com veículos que atingem os postes, raios, 

chuvas, fontes de contaminação ambiental como poluição e salinidade, ventos e pássaros 

(PIRELLI, 2000). 

 

B. REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA COMPACTA 

 

A Rede de distribuição aérea compacta é uma rede elétrica instalada em postes nas vias 

públicas, composta basicamente de três condutores cobertos com uma camada de material 

isolante plástico, sustentados por um cabo de aço por meio de espaçadores, também de material 

plástico (SEGATTO, 2008). Desta forma, a RDA Compacta é uma boa solução para o convívio 

harmonioso entre os cabos de energia elétrica e a arborização de vias públicas (Figura 3) 

Figura 3- Comparação da área de poda entre redes convencional, compacta e isolada.  

 

Fonte: (BRITO; CASTRO, 2007)  

As empresas distribuidoras de energia elétrica vêm utilizando com sucesso e em grande 

escala a rede de distribuição aérea compacta em diversas regiões do Brasil. O emprego deste 

tipo de rede ocorre devido às seguintes vantagens quando comparadas com as redes 

convencionais nuas (SEGATTO, 2008): 



23 

 

 

- Melhoria da confiabilidade do fornecimento de energia; 

- Redução da faixa de servidão; 

- Redução do nível das podas de árvores, em frequência e intensidade; 

- Aumento da segurança para os eletricistas e público geral. 

 

C. REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA ISOLADA 

 

A rede aérea isolada de baixa e média tensão é um terceiro tipo de rede que pode ser 

utilizada em sistemas de MT. Segundo Bernis (2000), nesta rede são utilizados três condutores 

isolados, blindados, trançados e reunidos em torno de um cabo mensageiro de sustentação, esse 

sistema é totalmente isolado. 

As redes aéreas isoladas são empregadas principalmente em regiões onde há um grande 

potencial de risco de contato acidental, pouco espaço aéreo, necessidade de passar vários 

circuitos por uma estrutura de sustentação e onde é requerido bom índice de continuidade. Estas 

redes possuem características de confiabilidade muito similares às das redes subterrâneas, mas 

com uma sensível redução no custo de implantação. Possuem cabos isolados, normalmente 

dispostos em estruturas de sustentação simples. 

Na Tabela 1 apresenta-se de forma simplificada a análise comparativa das características 

quanto a confiabilidade, segurança e interferências com o meio ambiente de cada um dos tipos 

das redes de distribuição aéreas descritas anteriormente. 

 

Tabela 1- Comparação entre os tipos de rede de distribuição aéreas. 

Tipos de Redes 
RDA 

convencional 

RDA 

compacta 

RDA             

isolada  

Confiabilidade Baixa Média Alta 

Segurança Baixa Média Alta 

Interferência com 

Arborização  
Muito alta Alta Média 

Derivações Simples Simples Complexas 

Resistência a descargas 

atmosféricas 
Baixa Média Alta 

Fonte: (PRYSMIAN, 2009) 
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2.3  SEÇÕES DA REDE 

 

Nos estudos de planejamento e confiabilidade a rede de distribuição é separada em 

seções que, normalmente, são definidas por setores das redes que podem ser isoladas pelos 

dispositivos de proteção e/ou manobras, instalados ao longo dos alimentadores e ramais. Desta 

forma, as seções em uma rede de distribuição são definidas como partes da rede que podem ser 

isoladas da fonte de alimentação através de operações de chaveamentos. 

O número de consumidores de uma seção corresponde à quantidade de consumidores 

conectados aos seus transformadores. Assume-se então que todos os seus consumidores são 

desligados quando a seção sofre uma interrupção (ZAMBON, 2006). 

Na Figura 4, apresenta-se um alimentador real e as áreas correspondentes às suas oito 

seções. 

Figura 4 - Topologia de um alimentador real.  

 

Fonte: (ZAMBON, 2006). 

Essa estruturação dos alimentadores por seções permite a sua representação como uma 

árvore, como ilustrado na Figura 5, em que cada nó corresponde a uma seção. 
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Figura 5- Árvore de um alimentador real. 

 

Fonte: (ZAMBON, 2006).  

A cada nó associa-se uma quantidade de consumidores que estão localizados na área 

geográfica correspondente àquela seção. Uma falha em um trecho da rede de distribuição pode 

levar à desconexão de um nó. Enquanto a falha não é restaurada, todos os consumidores 

associados aos nós pertencentes à subárvore ficarão sem energia elétrica. Toma-se como 

exemplo a ocorrência de uma falha na seção 3615, os consumidores das seções 3615 e 5102 

ficarão sem fornecimento de energia até que a falha seja restaurada. Por outro lado, os 

consumidores da seção 3615 também ficarão sem fornecimento de energia caso haja uma falha 

nas seções 2024, 5100 ou 3679 (ZAMBON et al., 2007). Esta lógica de desligamentos depende 

da estrutura da rede de distribuição que pode possuir ramais de interconexões com os 

alimentadores vizinhos, ou seja a rede opera de forma radial, mas possui estrutura malhada. 

 

2.4  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SECCIONAMENTO 

 

Os equipamentos de proteção e seccionamento são instalados na rede para evitar que os 

consumidores fiquem sem fornecimento de energia elétrica por muito tempo e com baixa 

frequência. Suas posições devem ser adequadamente escolhidas de acordo com os seus tipos e 

as características de cada trecho da rede. Os principais dispositivos utilizados na proteção de 

redes de distribuição são divididos em relés de sobrecorrente, fusíveis, religadores, 

seccionalizadores  (BOSSOIS et al., 2007; ZAMBON, 2006). 

Os fusíveis são equipamentos de proteção simples, de custo menor e em maior número 

nos sistemas de distribuição de energia (SDE) aéreos radiais. Seu funcionamento é baseado no 

efeito Joule que provoca a fusão de uma liga metálica, o que exige a substituição manual do 
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mesmo. Eles são caracterizados pelas suas curvas de atuação tempo vs. corrente de fusão 

mínima e de máxima interrupção. 

Os religadores e os relés agregam unidades independentes de fase e terra, que podem 

operar segundo uma ampla faixa de características tempo-corrente. Os controles de religadores 

geralmente disponibilizam curvas de tempo inverso características dos relés de sobrecorrentes. 

O controle microprocessado elimina muitos problemas dos dispositivos eletromecânicos, além 

de responder com mais rapidez e precisão aos parâmetros de entradas e correntes de curto-

circuito permanentes e temporárias. A função de religamento automático (79) é extremamente 

utilizada na proteção, onde as faltas de natureza temporária são predominantes. A prática mais 

adotada consiste em ajustar o relé ou religador para efetuar de dois a quatros religamentos. A 

alocação dos relés e religadores é sugerida nos circuitos principais do alimentador, onde os 

benefícios em termos da confiabilidade justificam o custo relativamente elevado destes 

equipamentos. (FERREIRA, 2013) 

A chave seccionadora é um dispositivo mecânico de manobra capaz de abrir e fechar 

circuitos em subestações. Também são comumente utilizadas em redes aéreas de distribuição 

com a finalidade de seccionar os alimentadores durante as interrupções programadas/não 

programadas ou ainda realizar manobras diversas previstas pela operação. Embora não 

respondam ativamente a uma contingência, as chaves podem ser utilizadas para isolar trechos 

com falha de um alimentador. Isso permite que alguns consumidores sejam restaurados mais 

rapidamente que outros, diminuindo o impacto das faltas e, elevando a confiabilidade do 

sistema (MAMEDE FILHO, 2005). 

 

2.5  CONFIABILIDADE DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O problema de confiabilidade consiste em garantir que um produto, objeto ou sistema 

cumpra sua finalidade durante um período de tempo e em dadas condições de trabalho (ROSA, 

2003). Os índices básicos geralmente usados para predição da confiabilidade de um sistema de 

distribuição são: taxa de falha no ponto de carga, tempo de reparo e indisponibilidade anual 

(BILLINTON; ALLAN, 2012). 

A qualidade de energia elétrica no Brasil é regulamentada pelos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST (ANEEL, 2015). As 

concessionárias de energia elétrica são obrigadas a enviar mensalmente para a agência 

reguladora os indicadores de qualidade: Duração equivalente por consumidor (DEC), 

frequência equivalente por consumidor (FEC), duração de interrupções por unidade 
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consumidora (DIC), frequência de interrupções por unidade consumidora (FIC) e duração 

máxima das interrupções por unidade consumidora (DMIC), bem como apresentar estes dados 

nas contas de seus consumidores. Portanto, deve-se manter um registro das falhas de seu sistema 

de distribuição (ANEEL, 2015). 

A taxa de falha (λ) e os tempos de reparo (TR) de um alimentador são calculados a partir 

dos dados de falha dos seus respectivos equipamentos. O valor de λ define o quanto o 

equipamento está sujeito às falhas, e o de TR por quanto tempo este equipamento fica fora de 

operação, o que, juntamente com os dados dos consumidores afetados pela falha, determinam 

os indicadores DEC e FEC. O cálculo da taxa de falha pode ser feito apenas calculando-se os 

tempos de reparo e número de falhas do alimentador (SPERANDIO et al., 2007). 

A taxa de falha é obtida pela equação: 

 

 𝜆 = (
𝑛

𝑇𝑇−𝑇𝑅
) ×8760 (1) 

sendo: 

λ  : Taxa de falha (falhas no ano); 

n  : Número de ocorrências; 

𝑇𝑇  : Tempo total da análise (Horas); 

𝑇𝑅  : Tempo total de reparo (Horas). 

 

2.5.1  CÁLCULO DE TAXAS DE FALHAS 

 

Na literatura encontram-se três metodologias para se calcular e utilizar as taxas de 

falhas, como descrito a seguir (SPERANDIO et al., 2007). 

 

A. TAXA DE FALHA CONSTANTES 

 

O cálculo da taxa de falha, por questões de simplificação, pode ser feito apenas 

considerando-se os tempos de reparo e números de falhas do alimentador ou até mesmo do 

conjunto. Então, para cada ocorrência, conta-se uma falha e o seu tempo de reparo em horas, 

somando tudo dentro de um determinado período, normalmente entre 3 e 5 anos. Considerando 

que em 5 anos (43.800h) ocorra em um alimentador um total de 435 falhas totalizando um total 

de 372,81h de tempo de reparo, usando a equação 1, a taxa de falha é dada por: 
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 𝜆 = (
𝑛

𝑇𝑇−𝑇𝑅
) ×8760 = (

435

43800−372,81
) ×8760 = 87,74 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜 (2) 

Tem-se assim uma média de 87,74 falhas por ano. Se este valor (λ) for dividido pelo 

número de seções do alimentador tem-se uma taxa de falha constante. Por exemplo, se o 

alimentador possui sete seções tem-se um λ de 12,53 para cada seção, ou seja, independente 

das características físicas e operacionais de cada seção, a taxa de falha será a mesma para cada 

uma das sete seções do alimentador (taxa de falha constante). 

 

B. TAXA DE FALHAS POR QUILÔMETRO 

 

A taxa de falha por quilômetro de acordo com Sperandio et al. (2007), é o índice mais 

adotado na literatura, mesmo assim não representa com fidelidade a ocorrência das faltas, pois 

não considera as condições físicas e geográficas do local onde se encontra o alimentador. 

Este método é uma melhoria em relação ao método das taxas de falhas constantes, pois 

consiste em dividir a taxa de falha total do alimentador pelo comprimento total, achando um 

valor da taxa de falha por quilômetro e posteriormente, para uso deste índice, multiplica-se o 

seu valor pelo comprimento da seção. Este método exige o conhecimento do comprimento do 

alimentador como um todo incluindo seus ramais laterais. 

 

C. TAXA DE FALHAS POR TRECHO 

 

Os operadores de redes de distribuição têm conhecimentos sobre a existência de locais 

mais propensos à incidência de interferências nas linhas, tais como trechos muito arborizados, 

abalroamento de postes e outros fatores, que ocasionam falhas no fornecimento de energia. 

Seções do sistema com estas características críticas possuem valores de taxas de falhas muito 

superiores ao restante do alimentador, e caso não sejam consideradas separadamente acabam 

sendo misturadas com os trechos mais confiáveis da rede (SPERANDIO et al., 2007). 

2.5.2  Causas típicas de interrupções de energia elétrica ocorridas no sistema de 

distribuição 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as principais causas de interrupção do fornecimento de 

energia elétrica ocorridas no sistema de distribuição. 
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Tabela 2- Causas típicas de interrupções de energia elétrica ocorridas no sistema. 

GRUPO CAUSA DESCRIÇÃO 

0 
Externas ao 

conjunto 

Interrupções provocadas por desligamento de equipamentos 

externos ao sistema de fornecimento. 

1 
Suprimento 

Próprio 

Interrupções provocadas por falhas ou defeitos em componentes 

de linha de transmissão de âmbito próprio. 

2 Programadas 
Interrupções para permitir a execução de serviços de 

manutenção, ampliação, etc, previamente acordadas 

3 
Fenômenos 

naturais 

Interrupções provocadas por descargas atmosférica, temporal, 

vento, calor, inundação, etc. 

4 Meio ambiente 

Interrupções provocadas por contaminação industrial, depósito 

salino; por contato ou queda de árvores, animais, aves, pipas 

etc. 

5 
Falhas 

humanas 

Interrupções provocadas por erros acidentais de operação, de 

manutenção etc. 

6 
Falhas em 

equipamentos 

Interrupções provocadas por falhas ou defeitos em componentes 

do sistema de Fornecimento: conexões, cabos, isoladores, fios, 

etc. 

7 Outras Interrupções provocadas por causas não classificadas 

Fonte: (ANEEL, 2008). 

 

 

2.5.3  Indicadores de continuidade de conjunto ou globais 

 

Os indicadores de continuidade globais mais utilizados são a duração equivalente de 

interrupção por unidade consumidora (DEC) e a frequência equivalente de interrupção por 

unidade consumidora (FEC). O DEC e FEC são conhecidos na literatura internacional como: 

system average interruption duration index (SAIDI) e system average interruption frequency 

index (SAIFI), respectivamente.  

De acordo com a ANEEL (2015), estes indicadores são definidos como: 

 

 𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐶𝑎𝑖×𝑡𝑖

𝑘
𝑖=1

𝐶𝑐
 (2) 

 𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐶𝑎𝑖

𝑘
𝑖=1

𝐶𝑐
 (3) 
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sendo: 

DEC   :Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em 

horas; 

FEC   :Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em 

número de interrupções; 

𝐶𝑎𝑖  : Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento (i), no período 

de apuração; 

𝑡𝑖  : Duração de cada evento (i), no período de apuração; 

𝐶𝑐  : Número total de unidades consumidoras, do conjunto considerado, no final do 

período de apuração; 

𝑖  : Índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em uma ou 

mais unidades consumidoras; 

𝑘  : Número máximo de eventos no período considerado. 

 

Os valores de DEC e FEC podem ser calculados utilizando-se também os valores de 

taxa de falha (λ) e o tempo de reparo (TR) (ZÜRN; COELHO; KNOLSEISEN, 2003). 

 

 𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝑈×𝑁𝑖

∑ 𝑁
 (4) 

 𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝜆×𝑁𝑖

∑ 𝑁
 (5) 

Onde  

 𝑈 =
∑ 𝜆 × ∑ 𝜆×𝑡 

∑ 𝜆
= ∑ 𝜆 ×𝑡 (6) 

sendo: 

𝑈  : Indisponibilidade (Horas/Ano); 

𝑁𝑖  : Número de consumidores atingidos pela falta; 

𝑁  : Número total de consumidores; 

𝜆  : Taxa de falha do equipamento. 

𝑡  : Duração da falta; 
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2.6  PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O problema de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica (PSDEE) 

vem sendo estudado há muito tempo e metodologias e modelos matemáticos para resolvê-lo 

vêm sendo aprimorados (OLIVEIRA, 2010). O PSDEE tem por objetivo determinar onde, 

quando e que tipos de linhas, estruturas e equipamentos devem ser instalados e/ou construídos 

ao longo do período de planejamento de modo a satisfazer as necessidades do serviço de 

distribuição de energia elétrica, o qual está sujeito às especificações técnicas e operacionais 

referentes à qualidade e continuidade do serviço de fornecimento de energia. O PSDEE de curto 

prazo para um sistema de distribuição de energia elétrica que atende um conjunto fixo de 

consumidores e considerando o crescimento da demanda, deve considerar ações que visem 

atender a necessidade da expansão da rede através de (GÖNEN, 1986):  

 Construção de novos circuitos e/ou troca das linhas existentes por outras de 

maior capacidade; 

 Construção de subestações e ampliação das existentes; 

 Instalação de bancos de capacitores e reguladores de tensão; 

 Planejamento da confiabilidade da rede com a construção de circuitos de 

interconexão, alocação de chaves de manobras e dispositivos de controle e 

proteção.  

O planejamento é um processo de tomada de decisões e necessário para a elaboração do 

projeto da rede. Através desse processo, busca-se identificar o melhor plano de expansão para 

a rede de distribuição, para alcançar as metas das empresas de distribuição. Em (OLIVEIRA, 

2010) (CARVALHO et al., 2000) ASAKURA et al., 2003), os autores expõem que essas metas 

incluem diferentes considerações, tais como:  

Técnicas: buscar ações de planejamento das redes para melhorar a qualidade do serviço, 

padrões de confiabilidade e flexibilidade operacional futura;  

Econômicas ou financeiras: minimizar os custos dos investimentos, minimizar os 

custos operacionais e maximizar os benefícios;  

Sociais: Redução nos impactos ambientais e preservar e melhorar a imagem da empresa 

de distribuição junto à comunidade.  

Um dos primeiros aspectos que deve ser considerado para fazer o planejamento de um 

sistema de distribuição de energia elétrica é definir claramente o período de tempo que este 

planejamento deve abranger. De acordo com (FLETCHER; STRUNZ, 2007), em função do 
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período de planejamento, o problema de PSD pode ser dividido em dois tipos: planejamento de 

curto prazo (de 2 a 5 anos) e planejamento de longo-prazo (de 5 a 12 anos). Os períodos de 

planejamento de médio e longo prazo são estabelecidos pelas empresas em função de suas 

políticas de investimentos e metas de crescimento da carga e necessidades de fornecer 

informações técnicas e de investimentos aos acionistas e às agências reguladoras.  

O planejamento ideal dos sistemas de distribuição, de forma geral, deve contemplar 

tanto a expansão da rede como a confiabilidade da mesma (SOUSA et al., 2012) (CARVALHO 

et al., 2000). 

 

2.7  CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados alguns conceitos referentes à fonte de energia 

(renováveis ou não renováreis) e as características gerais da GD, também foram destacadas as 

vantagens e desvantagens da utilização. 

Para os sistemas de distribuição foi demonstrada a sua concepção, equipamentos de 

proteção, os principais tipos de rede de distribuição (RAD convencional, RDA compacta e RDA 

isolada), e a sua aplicabilidade. Apresentou-se o conceito de seções que permite modelar e 

resolver de forma sistemática os problemas de planejamento e confiabilidade da rede de 

distribuição, apresentando também alguns conceitos referentes à confiabilidade de sistemas de 

distribuição, tipos de cálculos de taxas de falha, bem como o cálculo dos indicadores de 

continuidade de conjunto (DEC e FEC). Finalmente foram apresentados alguns conceitos 

referentes ao PSD de energia e a importância de se ter um bom planejamento para atender as 

áreas técnica, econômica e social. 
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3  OTIMIZAÇÃO 

 

Neste capítulo são abordados, com base na literatura (CASTRO, 2001;BERIZZI et al., 

2001; DEB, 2001, 2012; BRIGATTO, 2011; LOPEZ; HINCAPIÉ; GALLEGO, 2011), os 

conceitos básicos de técnicas de otimização mono e multiobjetivo, soluções não dominadas e 

obtenção da fronteira ótima de Pareto. São apresentados alguns métodos de otimização 

clássicos e heurísticos dedicados à resolução de problemas de otimização multiobjetivos. 

 

3.1  CONCEITO DE OTIMIZAÇÃO  

 

O conceito de otimização de qualquer tarefa ou processo está diretamente relacionado à 

sua realização do modo mais eficiente possível. Esta eficiência pode ser avaliada de inúmeras 

maneiras, conforme o tipo de tarefa a ser realizada, tais como:  

- A maximização da velocidade de processamento de um chip eletrônico;  

- A minimização do custo de execução de um projeto de barragem;  

- Expansão de redes de comunicação, gás, elétrica; 

- Dentre muitos outros. 

As técnicas clássicas de otimização são conhecidas há mais de um século, são confiáveis 

e possuem aplicações nos mais diferentes campos da engenharia. Elas podem apresentar 

algumas dificuldades numéricas e problemas de robustez relacionados com (SARAMAGO, 

2006): 

- Falta de continuidade das funções a serem otimizadas; 

- Falta de continuidade das restrições; 

- Funções não convexas; 

- Multimodalidade; 

- Existência de ruídos nas funções; 

- Necessidade de se trabalhar com valores discretos para todas as variáveis ou para 

um conjunto de variáveis, 

- Existência de mínimos ou máximos locais, etc. 

Nos últimos anos, os estudos de métodos heurísticos, com busca randômica, reaparecem 

como uma forte tendência para solução de problemas de otimização não convexos e de 

formulação matemática não formalizada, principalmente devido ao avanço dos recursos 

computacionais de software e hardware. Esses métodos, muitas vezes, apresentam fatores 
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limitantes devido à necessidade de um número elevado de avaliações da função objetivo 

(SARAMAGO, 2006).  

Em geral, o problema clássico de otimização pode ser modelado da seguinte forma: 

 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥)

𝑠. 𝑎. . : 𝑔(𝑥) = 0

ℎ(𝑥) ≤ 0

 (7) 

Sendo: 

f(x)  : Função objetivo a ser minimizada; 

g(x)  : Conjunto de restrições de igualdade; 

h(x)  : Conjunto de restrições de desigualdade. 

De acordo com as características da função objetivo e das restrições, classificam-se os 

problemas de otimização nas seguintes subáreas da programação matemática: programação 

linear, quando a função objetivo e as restrições são funções lineares; programação não linear, 

quando a função objetivo ou pelo menos uma das restrições é uma função não linear. 

Posteriormente, outras subáreas foram aparecendo com o objetivo de maior 

especialização nos problemas a serem resolvidos; deste modo tem-se: programação quadrática 

quando a função objetivo é quadrática e as restrições são funções lineares das variáveis de 

projeto1; programação dinâmica quando há estágios a serem considerados pelas variáveis de 

estado igualdade e/ou desigualdade; programação não linear inteira mista onde a função 

objetivo e/ou as restrições são não lineares e o espaço de busca do problema envolve variáveis 

reais e inteiras, programação não linear binária, em que a função objetivo e as restrições são 

funções não lineares e as variáveis do problema são binárias (0/1); etc. 

 

3.2  OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

 

Os problemas de otimização multiobjetivos (POMO) são diferentes dos problemas 

mono objetivo (JARDIM, 1999). Na análise multiobjetivo seleciona-se a solução de melhor 

compromisso ou a solução mais robusta em um cenário onde há múltiplos objetivos. Esta 

seleção é feita com base em critérios de avaliação preestabelecidos e sob condições e cenários 

específicos. Se houver mudanças nestes cenários, poderá ou não surgir outra alternativa como 

uma melhor solução. Isso é feito através do estudo e da identificação das soluções de 

                                                 
1 As variáveis de projeto são aquelas que se alteram durante o processo de otimização. Elas podem ser 

contínuas (reais), inteiras ou discretas (valores compreendidos dentro de um certo conjunto fixo). 
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compromisso (“tradeoffs”) entre os vários objetivos. Estes objetivos devem ser conflitantes 

entre si, de forma que ao otimizar uma função afetam-se as outras funções. A melhora em uma 

determinada solução pode ter como contrapartida uma piora nas outras soluções. 

A formulação geral para um problema de otimização multiobjetivo é definido como 

sendo (BERIZZI et al., 2001; DEB, 2001): 

 

 

𝑀𝑖𝑛/𝑀𝑎𝑥 [𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), ⋯ , 𝑓𝑗(𝑥), ⋯ , 𝐹𝑚(𝑥)]

𝑠. 𝑎. : ℎ(𝑥) ≤ 0

𝑥 ∈ 𝑋

 (8) 

Em (8) cada uma das m funções objetivo 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), ⋯ , 𝑓𝑗(𝑥), ⋯ , 𝐹𝑚(𝑥) pode ser 

minimizada ou maximizada. Sendo que, para trabalhar com os algoritmos de otimização, é 

necessário converter todas as funções objetivo para serem maximizadas ou minimizadas. O 

vetor das funções objetivos f(x) forma um espaço multidimensional chamado espaço de 

objetivos Z. Então para cada solução x no espaço de decisão, existe um valor f(x) no espaço de 

objetivos. Esta é uma diferença fundamental em relação à otimização de objetivos simples, cujo 

espaço de objetivo é unidimensional. O mapeamento acontece então entre um vetor x (n-

dimensional) e um vetor f (x) (m-dimensional). Por exemplo, se cada elemento de x e f (x) são 

números reais, então f (x) é mapeada como f (x) : ℜ𝑛 → ℜ𝑀. 

Avaliando as características de problemas do tipo mono e multiobjetivo, ressalta-se que 

além da quantidade de objetivos considerados, existem outras diferenças fundamentais entre as 

abordagens (DEB, 2001), detalhadas a seguir. 

 

A. Metas diferentes 

 

Na otimização mono-objetivo existe somente uma meta: encontrar a solução ótima. 

Mesmo que no espaço de soluções existam soluções ótimas locais, a meta é sempre encontrar 

a solução ótima global. Na otimização multiobjetivo existem duas metas claramente definidas: 

encontrar um conjunto de soluções ótimas, com equilíbrio de compromisso com todos os 

objetivos envolvidos, e ainda manter a diversidade entre as soluções ótimas encontradas, de 

forma que as soluções estejam bem distribuídas no espaço de solução (Figura 6), favorecendo 

o aparecimento de soluções variadas em termos de compromissos entre os valores das funções 

objetivos e proporcionando mais opções ao tomador de decisões. 
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Figura 6- Distribuição de Soluções encontradas na Fronteira de Pareto  

 

Fonte: (DEB, 2001). 

 

B. Quantidade de espaços envolvidos 

 

Os problemas multiobjetivo devido a presença de mais de uma função objetivo 

apresenta também como característica um novo espaço além do espaço definido pelas variáveis 

de projeto, denominado espaço objetivo. Dessa forma, é possível mapear o espaço das variáveis 

de decisão com o seu correspondente espaço objetivo. Ressalta-se que esse mapeamento pode 

não ser único, podendo haver a ocorrência de diferentes configurações com o mesmo valor de 

resposta. A Figura 7 ilustra essa relação para o caso de duas variáveis de projeto e três funções 

objetivos. 

Figura 7- Mapeamento do espaço das variáveis de decisão no espaço objetivo. 

 

Fonte: (DEB, 2001).  

Embora o espaço das variáveis de decisão e o espaço objetivo estejam relacionados, o 

mapeamento entre eles raramente é linear e as propriedades desses espaços nem sempre são 

similares. Deb (2001) destaca que esse é mais um complicador dos problemas multiobjetivos. 

Geralmente, a proximidade de duas soluções em um espaço não resulta na mesma proximidade 

no outro espaço. Assim, existe a necessidade de mapear o espaço das variáveis no espaço dos 
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objetivos de forma a encontrar as soluções ótimas possíveis, sem, no entanto, perder a 

característica de diversidade entre as soluções. 

 

3.2.1  Conceitos de dominância de Pareto 

 

Em um problema de otimização multiobjetivo, normalmente, os objetivos são 

conflitantes e não existe apenas uma única solução que seja ótima simultaneamente para todos 

os objetivos. Logo, a solução nesses casos envolve a identificação de soluções que equilibram 

os vários objetivos. Na literatura essas soluções também são denominadas soluções de 

compromisso, ou ainda, soluções não dominadas. 

As soluções não dominadas formam uma fronteira no espaço de busca, denominada 

fronteira de Pareto, na qual todas as soluções encontradas são atrativas para o problema 

multiobjetivo sob análise. A obtenção dessa fronteira é dada pela aplicação do conceito de 

dominância entre as soluções avaliadas ao longo do processo de otimização. 

Segundo esse conceito, todas as soluções são comparadas duas a duas sendo verificada 

a dominância, ou não, de uma sobre a outra. De acordo com DEB (2001), o conceito de 

dominância pode ser descrito como: 

 

Definição 3.1 Uma solução x(1) domina uma outra solução x(2) (representado como x(1) 

≼ x(2)) se as condições seguintes são satisfeitas (DEB, 2001): 

1. A solução x(1) não é pior que x(2) em todos os objetivos. 

2. A solução x(1) é estritamente melhor que x(2) pelo menos em um objetivo. 

Se ambas as condições são satisfeitas, pode-se concluir que (DEB, 2001): 

 x(2) é dominada por x(1) 

 x(1) é não dominada por x(2) 

 x(1) é não inferior que x(2) 

A relação de dominância satisfaz as seguintes propriedades (DEB, 2001): 

1. Não é reflexiva. Conforme a definição 3.1 uma solução não pode ser dominada 

por si mesma. 

2. Não é simétrica, porque se p ≼ q não implica que q ≼ p. 

3. Ela é transitiva, dado que se p ≼  q e q ≼ r então p ≼ r. 

Essas propriedades caracterizam a relação de dominância como uma relação de ordem 

parcial estrita. Quando o conjunto de soluções é finito, é possível fazer comparações das 
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soluções destes conjuntos duas a duas. Pode-se dividir ainda o conjunto em soluções dominadas 

e não dominadas e, portanto, tendo-se um conjunto não dominado e um conjunto dominado 

(DEB, 2001) como ilustrado na Figura 08. 

Figura 8 – Relação de dominância de Pareto e a relação entre as soluções  

 

Fonte: (DEB, 2001). 

Definição 3.2: Dado o conjunto de soluções P, o conjunto de soluções não dominadas 

P' é formado por aquelas soluções que são não dominadas por qualquer elemento de P (DEB, 

2001). 

Quando o conjunto P é o espaço completo de busca (P = S), o conjunto não dominado 

P' é chamado de conjunto Pareto-ótimo. Na Figura 9 ilustram-se vários exemplos de conjuntos 

Pareto-ótimos focando em várias combinações de objetivos para as funções f1 e f2. A curva 

indica onde o conjunto está localizado. Então, é possível ter conjuntos Pareto-ótimos formados 

tanto pela região contínua quanto pela união das regiões descontínuas. 

Figura 9- Exemplos de conjuntos de Pareto  

 

Fonte: (DEB, 2001). 



39 

 

 

Definição 3.3: O conjunto não dominado para a totalidade do espaço de busca factível 

S, é chamado de conjunto Pareto-ótimo global (DEB, 2001). Assim, as soluções contidas neste 

conjunto são as soluções ótimas do problema de otimização multiobjetivo.  

 

Definição 3.4:  Se cada elemento x do conjunto P não é dominado por alguma solução 

y na vizinhança de x tal que ||𝑦 − 𝑥||∞ ≤ 𝜀, onde 𝜀 é um número positivo arbitrariamente 

pequeno, então o conjunto P é chamado de conjunto Pareto-ótimo local (DEB, 2001). Na Figura 

10 ilustram-se dois conjuntos Pareto-ótimos locais que são não dominados, mostrando a sua 

vizinhança no seu espaço de objetivos e no espaço de variáveis. 

 

Figura 10- Solução Pareto-Ótimo locais e global  

 

Fonte: : (DEB, 2001). 

Definição 3.5: A Fronteira de Pareto é formada pelo conjunto de vetores de funções 

objetivo f(x)=(f1(x), ⋯, fM(x))T , para cada solução x que está no conjunto Pareto-ótimo (DEB, 

2001). A Fronteira de Pareto é formada então pelos valores das funções objetivo (ponto no 

espaço de objetivos) correspondentes a cada solução no espaço de busca. A relação de 

dominância também pode ser classificada em dominância forte e fraca.  

 

Definição 3.6: A solução x(1) domina fortemente a solução x(2) (representado como x(1)  

≼ x(2) ). As metas referentes à otimização multiobjetivo buscam em geral (DEB, 2001):  

 Encontrar um conjunto de soluções que esteja o mais próximo possível da 

fronteira de Pareto. 

 Encontrar um conjunto de soluções com a maior diversidade possível. 

A primeira meta é comum para qualquer processo de otimização, pois não são desejáveis as 

soluções muito distantes da fronteira de Pareto. Já em contrapartida a obtenção da maior 

diversidade dentro das soluções é uma meta para a otimização multiobjetivo. 
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Na Figura 6(a) apresenta-se uma boa distribuição de soluções na fronteira de Pareto. Por 

outro lado, na Figura 6(b) mostra-se que as soluções estão distribuídas apenas em algumas 

regiões da fronteira de Pareto. 

A otimização multiobjetivo trabalha com o espaço de decisões e com o espaço de 

objetivos, fazendo com que seja desejável assegurar a maior cobertura possível da fronteira para 

que as soluções tenham uma boa diversidade nestes espaços. Normalmente, uma boa 

diversidade em um destes espaços garante também a diversidade no outro.  

Deb (2001) destaca ainda que existe uma sutil diferença entre um conjunto de soluções 

não dominadas e a fronteira de Pareto. De acordo com as definições apresentadas, um conjunto 

de soluções não dominadas é definido no contexto apenas de uma amostra do espaço de busca, 

enquanto a fronteira de Pareto é definida em relação a todo o espaço de busca. Desta forma, 

pode-se afirmar que o objetivo principal no processo de otimização multiobjetivo é identificar 

a fronteira de Pareto.  

 

3.3  MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

 

De acordo com Jardim (1999) os principais métodos de otimização Multiobjetivo são: 

 Métodos de geração das soluções não-dominadas. Consideram exclusivamente 

as restrições físicas do problema. Para mais de três objetivos, torna-se confuso 

para o analista o estabelecimento das relações de troca entre os objetivos. 

 Métodos com antecipação de preferências. As preferências são estabelecidas a-

priori pelo decisor, pelo analista ou por consenso entre ambos. 

 Métodos com articulação progressiva de preferências. Ocorre a interação 

progressiva entre analista e decisor ao longo do processo decisório, sendo 

apresentada uma solução não-dominada. Não satisfazendo, refaz-se a análise a 

partir dos ajustes de julgamento, com base no relaxamento de algumas 

preferências, até obter-se uma nova solução. 

As metodologias de otimização multiobjetivo são divididas em (BERIZZI et al., 2001): 

 Os métodos que permitem ao analista definir alguns parâmetros e então 

determinar o melhor ponto de operação (solução de compromisso), o qual é 

interior ao conjunto de Pareto; 
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 Os métodos que primeiro determinam muitos pontos do conjunto de Pareto, e 

então fazem a escolha da solução de compromisso dentre os pontos 

determinados. 

Na solução de problemas de otimização com multiobjetivos existem duas metodologias  

para definir os procedimentos para obter a solução do problema (CASTRO, 2001): 

 Definir as prioridades e/ou pesos entre os vários objetivos de interesse, para 

encontrar a solução ótima, segundo estas informações fornecidas a-priori; 

 Sem nenhuma informação adicional, encontra-se o conjunto das soluções ótimas 

de Pareto, para dentre estas se escolher uma a-posteriori. 

A utilização ou não de alguns dos tipos dos métodos apresentados irá depender das 

características que envolvem os problemas que estão sendo analisados bem como da escolha 

por parte do decisor. A escolha feita pelo decisor é o passo mais importante para solução do 

problema, pois o resultado final depende desta escolha. O decisor deve levar em conta a 

importância da solução ou conjunto de soluções que se deseja obter em função das 

características físicas e matemáticas do problema (WADHWA; JAIN, 1990). 

 

3.4  MÉTODOS CLÁSSICOS DE OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

 

Os métodos clássicos, de forma geral, transformam o problema de otimização 

multiobjetivo em um problema mono-objetivo, incorporando informações subjetivas 

adicionais, de modo a identificar prioridades em relação aos objetivos do problema. Dessa 

forma, alguns métodos clássicos transformam o vetor função objetivo, reduzindo o processo a 

apenas um objetivo. Essa abordagem simplifica o processo de otimização, por outro lado, as 

prioridades inicialmente definidas podem influenciar na qualidade da solução, dando mais 

importância a um dos objetivos, enquanto pode haver outro objetivo mais relevante ao processo 

(DEB, 2001, 2012; RAO, 2009).  

Na literatura encontram-se propostos diversos métodos para resolver os problemas de 

otimização multiojetivo, tais como: método dos pesos, método das restrições épsilon,  método 

de otimização com hierarquia, o método do critério global, programação de metas, minimização 

da distância a um ponto de referência, método Min-Max, método da intersecção contorno-

normal, método da restrição normal normalizada entre outros (AFONSO; MOTTA; LYRA, 

2007; BERIZZI et al., 2001; BERIZZI; BOVO; MARANNINO, 2001; LOBIANCO; 

ANGULO-MEZA, 2007; TICONA, 2003). 
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A. Método do somatório ponderado (WEIGHTED SUM) 

 

O método do somatório de pesos é a abordagem mais empregada e de uso mais simples 

para solução de problemas multiobjetivo (AFONSO; MOTTA; LYRA, 2007). Seguindo a 

mesma linha Lobianco e Angulo-Meza (2007) o define como sendo um método clássico, de 

fácil compreensão e muito utilizado. 

O método consiste em somar cada uma das funções objetivo multiplicadas por um peso 

(a escolha do valor dos pesos irá depender da importância de cada uma das funções objetivo). 

O problema então é transformado em outro com apenas uma única função objetivo. 

A formulação para o método é definida como:(BERIZZI et al., 2001; BERIZZI; BOVO; 

MARANNINO, 2001): 

 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑊𝑘𝑓𝑘(𝑥)𝑛
𝑘=1

𝑠. 𝑎. : 𝑔(𝑥) = 0

ℎ(𝑥) ≤ 0

𝑥 ∈ 𝑋

 (9) 

Onde 

 𝑤𝑘 ≥ 0 𝑒 ∑ 𝑤𝑘 = 1 (10) 

Geralmente se expressam as funções objetivo em diferentes unidades, e os pesos são 

utilizados para compará-las e atribuir a relativa importância de cada função objetivo. Alguns 

resultados são descritos como (TICONA, 2003): 

 A solução do problema na equação 9 é Pareto-ótima se os pesos são positivos 

para todos os objetivos. 

 Se x é uma solução Pareto-ótima para um problema de otimização multiobjetivo 

convexo, existe um vetor de pesos positivos w tal que x é uma solução para o 

problema. Isso faz com que o problema seja convexo, e assim qualquer solução 

Pareto-ótima pode ser encontrada usando o método da soma ponderada. 

Outra característica é a necessidade de um bom conhecimento do problema físico real, 

para poder localizar o conjunto de Pareto de um modo inteligente (BERIZZI et al., 2001). 
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B.  Método de restrições-ε (ε-CONSTRAINT) 

 

Uma das funções objetivos é selecionada como sendo a principal e, as demais funções 

objetivos são transformadas em restrições do problema de otimização. Esta formulação pode 

ser considerada como (BERIZZI et al., 2001): 

 

𝑃𝑘(𝜀) = 𝑚𝑖𝑛  𝑓𝑘(𝑥)

𝑠. 𝑎. : 𝑔(𝑥) = 0

ℎ(𝑥) ≤ 0

𝑥 ∈ 𝑋
𝑓𝑗(𝑥) ∈ 𝜀𝑗

𝑗 = 1, ⋯ , 𝑃

𝑗 ≠ 𝑘

 (11) 

onde: 

 𝜀 = (𝜀1, ⋯ , 𝜀𝑘−1, 𝜀𝑘+1, ⋯ , 𝜀𝑝)
𝑇

 (12) 

 

Condições para que  um ponto de operação x* do problema 11 seja do conjunto de Pareto 

(BERIZZI et al., 2001): 

 Condição (C1): x* é a única solução de Pk(ε*) para pelo menos um k; 

 Condição (C2): x* resolve Pk(ε*) para todo k = 1,⋯ ,p; 

 Condição (C3): a solução ótima de Pk(ε0) e estritamente maior que fk(x*) para 

todo ε0≤ ε* 

O conjunto de Pareto pode ser calculado resolvendo Pk(ε) para valores diferentes de ε e 

verificando se pelo menos uma das condições C1, C2 ou C3 seja satisfeita. 

 

3.5  MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO HEURÍSTICOS 

 

Os métodos estocásticos são caracterizados por terem base heurística, pois envolvem 

aleatoriedade durante o processo de solução. A maior flexibilidade e menor previsibilidade 

desses métodos durante o processo de busca faz com que se tenha um aumento na chance de se 

encontrar o ótimo global (BRIGATTO, 2011). Mesmo com um número elevado de iterações 

em relação aos métodos clássicos (determinísticos) na busca da solução ótima, a técnica 

heurística se torna atrativa devido ao fato de não ser necessário o conhecimento prévio da 

complexidade do espaço de soluções. Além do mais, não há necessidade de tratamento 

matemático inicial garantindo assim uma maior capacidade de encontrar a solução ótima global. 
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Desta forma, os métodos baseados em técnicas heurísticas têm sido utilizados na solução de 

problemas complexos e reais, sem garantias de obter o ótimo global. 

A meta-heurística consiste numa subdivisão das técnicas heurísticas a qual tem sido 

bastante utilizada ultimamente. As meta-heurísticas do tipo evolutivo, têm como estratégia de 

solução a busca de indivíduos mais aptos dentro de uma população (conjunto de soluções). 

São exemplos de meta-heurística: 

 Algoritmos Genéticos: estratégia evolutiva que privilegia as melhores soluções 

e onde o procedimento de busca é determinado pelos operadores de seleção, 

recombinação e mutação; 

 Busca Tabu: técnica de busca local que utiliza movimentos, aceitando uma 

solução na vizinhança mesmo que ela degrade o valor da função objetivo; 

 Recozimento simulado: método baseado na busca aleatória de vizinhança e 

inspirado no comportamento termodinâmico da matéria; 

 Colônia de formigas: técnica inspirada no comportamento cognitivo das 

formigas para encontrar o melhor caminho, onde cada solução potencial 

compartilha a informação com outros acerca de seu caminho experimentado; 

 Enxame de Partículas: método inspirado no comportamento de enxames, onde 

cada solução potencial busca melhorar sua posição baseada em sua melhor 

posição alcançada e no compartilhamento do melhor resultado alcançado pelo 

conjunto. 

As particularidades destes métodos propiciam que em apenas uma única iteração, sejam 

obtidos múltiplos pontos de inspeção do espaço factível, fazendo com que eles sejam 

empregados em uma grande diversidade de problemas de otimização. Por isso, várias técnicas 

de solução vêm sendo desenvolvidas e utilizadas na otimização multiobjetivo, algumas são 

baseadas nas estratégias evolutivas como o NSGA II (Non-dominated Sorting Genetic 

Algorithm II), PAES (Pareto Archive Evolutionary Strategy), SPEA (Strength Pareto 

Evolutionary Algorithm)) e outras baseadas na inteligência de enxames, MOPSO 

(Multiobjective Particle Swarm Optimization). 

Neste trabalho foi escolhida para solução do problema de planejamento de curto prazo 

de redes de distribuição uma técnica baseada na estratégia evolutiva denominada de NSGA II. 

A escolha desta técnica é devido ao fato que este algoritmo é baseado no algoritmo genético 

(AG), sendo robusto e de fácil entendimento e implementação, e segundo a literatura 

empregado com êxito em diversas áreas de pesquisa, e sempre apresentando resultados 
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satisfatórios. O NSGA II é um algoritmo de menor complexidade computacional (MN2) onde 

M é o número de objetivos e N a dimensão da população, em relação a outros AG (MOGA 

(Multiple Objective Genetic Algorithm ), NSGA (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm ) 

e SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm )), que apresentam complexidade na ordem 

de MN3, (CHEUNG, 2004). Uma das principais vantagens do NSGA II é a maneira como 

mantém a diversidade entre as soluções não dominadas (DEB, 2001), ou seja, o NSGA II 

garante a diversidade da população no processo de solução sendo caracterizado como um 

algoritmo elitista, isto é apenas considera as melhores soluções encontradas durante o processo 

de busca (LOPEZ; HINCAPIÉ; GALLEGO, 2011). Em termos computacionais o NSGA II é 

bem mais eficiente, devido ao mecanismo de preservação elitista e um operador para a 

preservação da diversidade da população (CRUZ; SOBRENOME NETO; TAKAHASHI, 

2010).  

 

3.6  CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos de otimização mono e multiobjetivo que 

são utilizados tanto na obtenção como na solução do modelo matemático de planejamento de 

curto prazo de redes de distribuição de energia elétrica. Inicialmente, foram abordados alguns 

conceitos referentes ao conjunto de Pareto. Em seguida foram tratados os métodos de 

otimização mono e multiobjetivo, bem como as suas propriedades e técnicas de solução. 
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4   MODELO MATEMÁTICO E TÉCNICA DE SOLUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados as hipóteses necessárias e o desenvolvimento do 

modelo matemático do problema de planejamento de curto prazo de redes de distribuição. 

Apresentam-se também a metodologia usada para resolver o problema de planejamento de curto 

prazo, o algoritmo de otimização multiobjetivo NSGA II com os detalhes de implementação da 

geração da população inicial e os operadores do algoritmo: seleção, mutação, recombinação, 

elitismo e convergência. 

 

4.1  HIPÓTESES E FORMULAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

 

Para a formulação do modelo matemático do problema de planejamento consideram-se 

as seguintes propriedades e comportamento físico dos equipamentos e dispositivos que podem 

ser alocados na rede de distribuição: 

- No modelo matemático considera-se o programa de incentivo às fontes 

alternativas (PROINFA) (ANEEL, 2015) em sua formulação, onde as 

concessionárias são obrigadas a comprar toda a energia produzida pelas 

unidades de GD que pertencem a consumidores independentes. Desta forma, a 

solução deste modelo deve fornecer uma série de alternativas de planejamento 

para orientar as ações dos produtores independentes e da distribuidora de energia 

com relação a alocação destes GDs. 

- Consideram-se os GDs como fontes de energia de natureza estocástica. 

Neste trabalho, é dada ênfase aos geradores eólicos síncronos e para considerar 

as incertezas que são inerentes a este tipo de geração renovável foram utilizadas 

as técnicas de simulações Monte Carlo (SMC) e cadeia de Markov (CM), para 

obter a matriz de probabilidades de transição de estados (MEDINA, 2012) dos 

GDs; 

- Na ação de recondutoramento das linhas existentes considera-se a possibilidade 

de trocar as estruturas convencionais aéreas por estruturas compactas ou 

isoladas, as quais, embora mais onerosas financeiramente, proporcionam 

melhores índices de confiabilidade; 

- Podem ser alocados módulos de bancos de capacitores fixos e chaveados; 

- Considera-se a alocação otimizada de chaves seccionalizadoras automáticas, 

visando a possibilidade de restauração da rede de distribuição quando ocorrem 
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faltas permanentes em cada uma das k-ésimas seções do alimentador 

(consideram-se seções os trechos da rede que podem ser isolados através de 

ações de chaveamentos de dispositivos de controle e proteção, conforme 

definidas no Capítulo2). Nesta modelagem, supõe-se que os dispositivos de 

proteção operam de forma seletiva e coordenada, reduzindo a atuação imprópria 

do fusível com relação às faltas temporárias, através da atuação dos religadores 

e/ou relés de religamento. Na ocorrência de contingências, os dispositivos de 

proteção devem atuar para proteger o sistema e os dispositivos de controle 

devem ser chaveados (abrir ou fechar) para isolar a área sob falta, bem como 

transferir as cargas com fornecimento interrompido para os alimentadores 

vizinhos, melhorando os índices de confiabilidade da rede. 

O modelo matemático proposto para o planejamento de curto prazo de sistemas de 

distribuição, considerando a análise econômica da alocação de geração distribuída e melhoria 

da confiabilidade da rede, pode ser formulado como um problema multiobjetivo de 

programação não linear inteiro misto, dado por: 

(𝐹1) 𝑀𝑖𝑛𝐶𝐿𝑁𝑆𝐸 = ∑ ∑ 𝜌𝑑𝑐𝐿,𝑑𝑅𝑖𝑗𝐼𝑖𝑗,𝑑
2

𝑖𝑗∈Ω𝐵𝑟𝑑∈Ω𝐷𝑒𝑚

+ ∑ 𝜌𝑑𝑐𝑁𝑆𝐸,𝑑𝐸𝑁𝑆,𝑑

𝑑∈Ω𝐷𝑒𝑚

 

 

(

(13) 

(𝐹2) 𝑀𝑖𝑛𝐶𝐼𝑛𝑣=

= ∑ ∑ 𝑐𝐶𝑏𝑙,𝑘𝜂𝐶𝑏𝑙,𝑖𝑗𝐿𝑖𝑗

𝑖𝑗∈Ω𝐵𝑟𝑘∈Ω𝐶𝑏1

 + ∑ ∑ 𝑐𝐶𝐵,𝑘𝜂𝐶𝐵,𝑖 +

𝑖∈Ω𝐵𝑢𝑠𝑘∈Ω𝐶𝐵

+ ∑ ∑ 𝑐𝑃𝑟𝑜𝑡,𝑘𝜂𝑃𝑟𝑜𝑡,𝑖

𝑖∈Ω𝐵𝑢𝑠𝑘∈Ω𝑃𝑟𝑜𝑡

 

(

(14) 

S.A.: 

∑ 𝑃𝐷𝐺,𝑔,𝑖,𝑑 − 𝑃𝐷,𝑖,𝑑 − 𝑉𝑖,𝑑 ∑ 𝑉𝑗,𝑑(𝐺𝑖,𝑗 sin 𝜃𝑖,𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖,𝑗)

𝑗∈Ω𝐵𝑢𝑠;;𝑗≠𝑖

= 0

𝑔∈Ω𝐷𝐺

 (15) 

∑ 𝑄𝐷𝐺,𝑔,𝑖,𝑑 + 𝑄𝐶𝐵,𝑖 − 𝑄𝐷,𝑖,𝑑 − 𝑉𝑖,𝑑 ∑ 𝑉𝑗,𝑑(𝐺𝑖,𝑗 sin 𝜃𝑖,𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖,𝑗)

𝑗∈Ω𝐵𝑢𝑠;;𝑗≠𝑖

= 0
𝑔∈Ω𝐷𝐺

 (16) 

𝑃𝐺𝐷,𝑔,𝑑
𝑀𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐷𝐺,𝑔,𝑖,𝑑 ≤ 𝑃𝐺𝐷,𝑔,𝑑

𝑀𝑎𝑥  (17) 

𝑓𝑝𝐺𝐷
𝑀𝑖𝑛 ≤ 𝑓𝑝𝐺𝐷,𝑔,𝑖,𝑑 ≤ 𝑓𝑝𝐺𝐷

𝑀𝑎𝑥 (18) 

𝑉𝑀𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖,𝑑 ≤ 𝑉𝑀𝑎𝑥 (19) 

𝐼𝑖 ≤ 𝐼𝑖
𝑀𝑎𝑥 (20) 

∑ 𝜂𝐷𝐺,𝑖 ≤
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

𝜂𝐷𝐺
𝑀𝑎𝑥 (21) 
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∑ 𝜂𝐶𝐵,𝑖 ≤
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

𝜂𝐶𝐵
𝑀𝑎𝑥 (22) 

∑ 𝜂𝑆𝑤,𝑖 ≤
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

𝜂𝑆𝑤
𝑀𝑎𝑥 (23) 

∑ 𝜂𝑅𝑒𝑐,𝑖 +
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

∑ 𝜂𝑅𝑒𝑙,𝑖 ≤
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

𝜂𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑙
𝑀𝑎𝑥  (24) 

∑ 𝜂𝑃𝑟𝑜𝑡,𝑖 ≤
𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠

𝜂𝑆𝑃𝑟𝑜𝑡
𝑀𝑎𝑥  (25) 

∀𝑖𝜖Ω𝐵𝑢𝑠  

∀𝑑𝜖Ω𝐷𝑒𝑚  

∀𝑔𝜖Ω𝐷𝑔  

∀𝑖𝑗𝜖Ω𝐵𝑟  

onde: 

𝐸𝑁𝑆,𝑑 = Γ𝑅𝑒𝑝 ∑ ∑ 𝐿𝑆𝜆𝐹,𝑠𝜆𝑆𝑡,𝑠𝜂𝑅𝑒𝑝,𝑓,𝑠

𝑠∈Ω𝑆

 ∑ 𝑃𝐷,𝑖,𝑑

𝑖∈Ω𝑆𝐵𝑢𝑠,𝑠𝑓∈Ω𝐹

+ Γ𝑅𝑒𝑝 ∑ ∑ 𝐿𝑆𝜆𝐹,𝑠𝜆𝑆𝑡,𝑠𝜂𝑅𝑒𝑠,𝑓,𝑠

𝑠∈Ω𝑆

 ∑ 𝑃𝐷,𝑖,𝑑

𝑖∈Ω𝑆𝐵𝑢𝑠,𝑠𝑓∈Ω𝐹

 

(26) 

sendo: 

Conjuntos: 

Dem   : Níveis de demanda; 

Br   : Ramos do sistema; 

Bus   : Barras do sistema; 

Ω𝑆𝐵𝑢𝑠,𝑠  : Barras da seção s; 

Cbl   : Tipos de cabos montados em estruturas aéreas convencionais, compactas e 

isoladas; 

CB   : Potência reativa nominal correspondente aos bancos de capacitores; 

Prot   : Dispositivos de proteção (Chaves, elos fusíveis, relés direcionais e religadores) 

disponíveis para alocação; 

DG   : Geradores distribuídos 

Sc   : Cenários probabilísticos da geração eólica; 

Parâmetros: 

L,dc   : Custo das perdas técnicas de energia na rede no patamar de carga d; 

NSE,dc   : Custos da energia não fornecida no patamar de carga d; 

d   : Número de horas em um ano no patamar de carga d; 
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Br,ijR   : Resistência do ramo ij; 

Cbl,kc   : Custo do cabo do tipo k; 

ijL   : Comprimento do cabo ij; 

Ls  : Comprimento da seção s; 

λF,s   : Faltas por ano para a seção s; 

λSt,s  : Índice da influência da estrutura na taxa de falha; 

CB,kc   : Custo de banco de capacitores do tipo k; 

Prot ,kc   : Custo do dispositivo de proteção k; 

Min

DG, ,g dP ; Min

DG, ,g dQ  : Limites mínimos de geração de potências ativa e reativa do gerador distribuído 

g no patamar de carga d; 

Max

DG, ,g dP ; Max

DG, ,g dQ  : Limites máximos de geração de potências ativa e reativa do gerador distribuído 

g no patamar de carga d; 

Min

DGpf ; Max

DGpf  : Limites mínimo e máximo de fator de potência de geradores distribuídos; 

MinV ; MaxV  : Limites mínimo e máximo das magnitudes de tensões nas barras do sistema; 

Max

iI   : Limite máximo de corrente no ramo ij; 

Max

DGn   : Número máximo de geradores distribuídos a ser instalados; 

Max

CBn   : Número máximo de bancos de capacitores a ser instalados; 

Max

Swn , Max

RecReln  : Número máximo de chaves e religadores e relés direcionais que podem ser 

instalados; 

Max

SProtn   : Número máximo de dispositivos de proteção ligados em série; 

N   : Tamanho da população para o algoritmo genético multiobjetivo; 

Γ𝑅𝑒𝑝 Γ𝑅𝑒𝑠  : Tempo de reparo e restabelecimento; 

, ,g i jp   : Probabilidade de transição do gerador distribuído g de passar de um estado 

inicial i de geração para um estado final j de geração; 

gP   : Matriz de probabilidades de transição de gerador distribuído g; 

LNSEC   : Custos associados às perdas técnicas de energia, e energia não suprida da rede; 

InvC   : Custos para investimentos em equipamentos que devem ser instalados; 

Variáveis: 

,ij dI   : Corrente no ramo ij no nível de carga d; 

Vi,d  : Tensão na barra i no nível de carga d; 

ϴij,d  : Diferença angular entre as barras i e j, no nível de carga d; 

NS,dE   : Energia não suprida no nível de carga d;  
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DG,i ; CB,i  : Variáveis binárias associadas à existência ou não de gerador e bancos de 

capacitores na barra i; 

Cbl,ij   : Variável binária associada à existência ou não de cabo a ser instalado no ramo 

ij; 

 Sw,i , Rec,i , Rel,i  : Variáveis binárias associadas à existência ou não de chaves, religadores e relés 

direcionais, a serem instalados no ramo ij; 

𝜂𝑅𝑒𝑝,𝑓,𝑠 𝜂𝑅𝑒𝑠,𝑓,𝑠 : Variável binária associada à influência ou não de reparação ou 

restabelecimento de uma falha f na secção de s; 

DG, , ,g i dP , DG, ,i dQ  : Potências ativa e reativa gerada pelo gerador distribuído g na barra i no patamar 

de cargas d; 

D, ,i dP , D, ,i dQ  : Potências ativa e reativa exigidas na barra i no patamar de carga d; 

,i dP , ,i dQ   : Potências ativa e reativa injetadas na barra i no patamar de carga d; 

DG, , ,g i dpf   : Fator de potência do gerador distribuído g na barra i no patamar de carga d; 

No modelo (13)-(25) são consideradas duas funções objetivo: a expressão (13), que 

consiste na minimização dos custos associados às perdas técnicas da rede que são a perda de 

energia por efeito Joule e a energia não suprida (ENS), que representa uma medida de melhoria 

da confiabilidade da rede; e a expressão (14), que representa a minimização dos custos de 

investimentos em equipamentos que devem ser alocados para atender as condições necessárias 

de confiabilidade e qualidade do serviço de fornecimento de energia. O primeiro termo da 

expressão (14) está associado aos custos dos cabos e da estruturas (aéreas convencionais, 

compactas ou isoladas) que podem ser alocados nos trechos de rede; no segundo termo 

consideram-se os custos de bancos de capacitores em função de suas caraterísticas (fixos ou 

variados) e potências nominais; e, no terceiro termo, consideram-se os custos de alocação dos 

elementos de controle e proteção que devem ser alocados na rede (chaves, elos fusíveis, 

religadores e relés direcionais). 

As restrições físicas e operacionais do sistema consideradas são o balanço de potências 

ativa e reativa nas barras, equações de fluxo de potência (15) e (16); limites máximos de geração 

dos GDs, onde são consideradas as incertezas dos geradores eólicos devido às variações da 

velocidade do vento (17)-(18) ; limites mínimo e máximo da tensão nas barras (19); limite de 

capacidade de condução de corrente dos condutores (20); máximo número de GDs, bancos de 

capacitores (BC), chaves fusível e religadores (21)-(24); e, finalmente, máximo número de 

equipamentos de proteção que é permitido alocar (25). 
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4.2  INCERTEZAS PRESENTES NAS FONTES DE GD 

 

A combinação das técnicas de cadeias de Markov e simulação de Monte Carlo são 

utilizadas neste trabalho pra reduzir as incertezas presentes nas fontes de GD que utilizam o 

vento como fonte de energia primária. Para obter a matriz de probabilidade de transição 

utilizam-se os dados de vento de uma cidade do Brasil (SOLAR AND WIND ENERGY 

RESOURCE ASSESSMENT - SWERA, 2008), em seguida utiliza-se da simulação de Monte 

Carlo para definir inúmeros cenários de operação, e dentre estes cenários escolhe-se o melhor 

ou pior cenário de operação (maior ou nenor probabilidade de vento). Ambas as técnicas são 

descritas a seguir.  

 

4.2.1  Cadeias de Markov  

 

A cadeia de Markov (CM) é um tipo de processo estocástico onde as distribuições de 

probabilidade para o seu estado futuro depende apenas do seu estado presente, sendo que os 

estados passados não influenciam no estado futuro (GÖNEN, 1986). 

As CM são descritas em termos de suas probabilidades de transição, pij, as quais 

determinam a probabilidade de passar do estado i ao estado j (BERTSEKAS; TSITSIKLIS, 

2008). Uma maneira de representar esta probabilidade de transição é através do diagrama de 

transições, que é uma representação gráfica da cadeia de Markov. Neste diagrama, são 

visualizados os estados (representados por círculos), as transições (representadas por “arcos”) 

e as probabilidades de transição entre os estados. Na Figura 11, ilustra-se um diagrama de 

transição (GÖNEN, 1986). 

Figura 11- Diagrama de transição com três estados. 
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Fonte: Adaptado de (GÖNEN, 1986). 

 

A matriz das probabilidades de transição, ou simplesmente matriz de transição para um 

processo de Markov com k estados, é definida como sendo a matriz quadrada (GÖNEN, 1986),  

 

 𝑇 = [

𝑝11 𝑝12 ⋯ 𝑝1𝑘

𝑝21 𝑝22 ⋯ 𝑝2𝑘

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑘1 𝑝𝑘2 ⋯ 𝑝𝑘𝑘

] (27) 

 

Sendo que pij é um número real, 𝑝𝑖𝑗 ∈ [0,1] , 1≤i, j≤k - com.  

Se T é a matriz de transição de uma cadeia de Markov para qualquer um dos k estados, 

então para cada estado i tem-se que: 

 

 𝑝𝑖1 + 𝑝𝑖2 + ⋯ + 𝑝𝑖𝑘 = 1 (28) 

 

4.2.2  Simulação de Monte Carlo  

 

Atualmente, o Método de Monte Carlo pode ser descrito como método de simulação 

estatística que utiliza sequências de números aleatórios para desenvolver simulações. Em outras 

palavras, é visto como método numérico universal para resolver problemas por meio de 

amostragem aleatória (aproximação da solução) (ZABARAS; SANKARAN, 2007). 

Este método permite que não seja necessário escrever as equações diferenciais que 

descrevem o comportamento de sistemas complexos. A única exigência é que o sistema físico 

seja modelado em termos de funções de densidade de distribuição de probabilidade (FDDP). 

Uma vez conhecidas essas distribuições, a simulação de Monte Carlo pode ser executada 

fazendo as amostragens aleatórias a partir da mesma. Este processo é repetido inúmeras vezes 

e o resultado desejado é obtido por meio de técnicas estatísticas sobre um determinado número 

de amostras que podem chegar a milhões (ANDERS, 1990; SOBOL, 1994). 

A técnica de amostragem de Monte Carlo aplicado neste trabalho é a de uma abordagem 

aleatória, porque nenhuma informação cronológica é retida durante o processo de amostragem. 

A abordagem aleatória é aplicável quando o estado do sistema não depende da ocorrência dos 

estados anteriores (ANDERS, 1990). 
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4.3  TÉCNICA DE SOLUÇÃO – NSGA-II 

 

O problema apresentado em (13)-(26) é do tipo NP-hard não linear difícil de resolver 

através de técnicas de otimização clássicas através de solvers comerciais. Entre as técnicas 

meta-heurísticas reportadas na literatura para resolver este problema, o algoritmo de otimização 

multiobjetivo Non Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II) é usado neste trabalho para resolver 

o problema (13)-(26). 

O NSGA-II, (DEB et al., 2002;(DEB, 2001), é um algoritmo elitista que preserva a 

diversidade da população. Este algoritmo é robusto, fácil de entender e implementar, e pode ser 

aplicado para a solução de vários tipos de problemas de otimização em diversas áreas do 

conhecimento com excelentes resultados. O NSGA-II incorpora o princípio de dominância para 

encontrar um conjunto de soluções de alta qualidade não-dominadas, que podem estar próximas 

ou até mesmo pertencer à frente ótima de Pareto (conjunto de soluções multiobjetivo ótimas do 

problema). Na Figura 12 apresenta-se o diagrama de blocos do algoritmo NSGA-II. 
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Figura 12- Diagrama de Blocos do NSGA –II. 

Entrada de dados

Leitura dos dados de potência máxima das fontes de GD obtidas 

a partirda  Simulação de Monte Carlo e Cadeia de Markov 

Leitura dos dados do sistema de distribuição

Dimensão da população

Número máximo de gerações

Taxa de recombinação e mutação

Geração da população inicial (P0)

Pt=P0

(Cálculo do fluxo de potência)

Avaliar as funções de adaptação e 

classificar a Pt

Classificação em fronteiras

Cálculo da distância  de 

multidão

Operadores genéticos:

Seleção (operador por torneio)

Recombinação

Mutação

População Qt 

Rt = Pt U Qt

Avaliar as funções de aptidão e classificar 

Rt em fronteiras (Fi)

Cálculo da distância de multidão

i = 0

Pt+1 = { }

i = i + 1

|Pt+1| + |Fi| < K

Pt+1 = Pt+1 U Fi

S

Adiciona a Pt+1 as k-|Pt+1| 

soluções da fronteira Fi com 

maior distãncia de multidão 

N

População Pt+1

Operadores genéticos:

Seleção (operador por torneio)

Recombinação

Mutação

Convergência 

Impresão dos 

resultados 

Fim do Algoritmo

N

S

 

Fonte: Adaptado (CHEUNG, 2004). 
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Neste trabalho, o fluxo de potência é uma ferramenta computacional de análise 

importante para determinar o estado da rede para cada indivíduo da população do NSGA-II e 

consequentemente avaliar a função de adaptação de cada um desses indivíduos. Considerando-

se fatores como a velocidade de convergência, precisão e robustez, um fluxo de potência com 

base no método da soma de correntes (SHIRMOHAMMADI et al., 1988) é utilizado na presente 

proposta. As principais características do NSGA II desenvolvido para a solução do problema 

proposto neste trabalho, são apresentadas a seguir. 

 

4.3.1  Codificação  

 

A codificação do indivíduo da população é um vetor gerado de forma aleatória e 

dividido em subconjuntos (Figura 13). No primeiro subconjunto estão os dados do 

recondutoramento, no segundo subconjunto os dados das fontes de GD presentes na rede, no 

terceiro subconjunto têm-se os dados referentes aos bancos de capacitores e no último 

subconjunto os dados dos equipamentos de controle e proteção. 

Figura 13- Sistema de Codificação.  

 

Fonte: Próprio autor 

 

4.3.1.1  Geração da população 

 

A geração da população inicial P, pode ser efetuada de várias formas com base nas 

características físicas do problema, mas, geralmente, é gerada de forma aleatória ou 

pseudoaleatória. Neste trabalho a população inicial é gerada de forma pseudoaleatória com base 

nos valores nominais e capacidades mínima e máxima dos equipamentos que podem ser 

alocados na rede de distribuição. 



56 

 

 

No primeiro subconjunto efetua-se a codificação do recondutoramento, esta codificação 

é feita sorteando um número inteiro entre 01 e 11 para cada uma das seções do alimentador, 

este valor inteiro indica um dos tipos de estruturas e cabos que devem ser utilizados em cada 

seção do alimentador.  Estes valores estão vinculados a uma matriz predeterminada2 que contém 

os tipos de cabos e estruturas de sustentação da rede. Os cabos que estão sendo utilizados podem 

ser arranjados em 3 tipos de estruturas (estrutura aérea convencional, compacta e isolada). 

Números inteiros de 1 a 5 representam os cabos que são montados em estruturas aéreas 

convencionais, números inteiros de 6 a 8 representam cabos montados em estruturas aéreas 

compactas, e números inteiros de 9 a 11 representam cabos montados em estruturas aéreas 

isoladas. 

Figura 14– Codificação do recondutoramento.  

 

Fonte: Próprio autor 

Na Figura 14 tem-se: TC1 tipo de cabo vinculado a uma estrutura na seção 1, TC2 tipo 

de cabo vinculado a uma estrutura na seção 2 e assim sucessivamente até TCNS onde NS é 

número de seções do alimentador. 

No segundo subconjunto tem-se o número de GDs que serão alocados na rede, com este 

valor sorteia-se a barra onde cada GD será alocado dentre um vetor de barras candidatas, em 

seguida sorteia-se o fator de potência para cada uma das fontes de GD em cada um dos quatro 

cenários de operação, este valor está entre um limite de -0,9 a 0,9, garantindo assim que a fonte 

de GD sempre esteja operando dentro da curva de capabilidade térmica do gerador. 

 

Figura 15– Codificação das fontes de GD presentes na rede.  

 

Fonte: Próprio autor 

                                                 
2 Tabela 05 do capítulo 5. 
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Na Figura 15 tem-se: BG1, barra onde o gerador 1 está alocado, BG2 barra onde o gerador 

2 está alocado e assim sucessivamente até BGNG onde NG é o número de geradores presentes 

na rede, FPG1 é o fator de potência associado ao gerador 1, para cada um dos quatro patamares 

de carga (L leve, N nominal e P pesada) e assim sucessivamente até FPGNG. 

O terceiro subconjunto, que é referente aos bancos de capacitores, é construído 

efetuando-se um sorteio se a barra candidata terá banco ou não (1 ou 0), caso tenha banco 

vinculado à barra, são sorteados os valores de potência reativa (dentre valores preestabelecidos) 

a serem injetados pelo bancos na barra em cada um dos quatro cenários de operação. 

Figura 16– Codificação dos bancos de capacitores presentes na rede.  

 

Fonte: Próprio autor 

 

Na Figura 16 tem-se: BC1 barra candidata 1 onde o banco de capacitor pode ser alocado 

(caso tenha banco recebe 1, se não 0), BC2 barra candidata 2 onde o banco de capacitor pode 

ser alocado e assim sucessivamente até BCNBC onde NBC número de barras candidatas a receber 

banco de capacitor. QBC1 é a potência reativa injetada pelo banco de capacitores em cada um 

dos quatro patamares de cargas, caso tenha banco nesta barra, caso contrário recebe 0. 

Nos últimos 3 subconjuntos é feito o sorteio se terá ou não (1 ou 0) os dispositivos de 

controle e proteção presentes na rede dentre as linhas candidatas a receberem tais dispositivos. 

Este subconjunto é divido entre os três dispositivos presentes: elos fusíveis, religadores e chaves 

de manobras. 

Figura 17– Codificação dos dispositivos de controle e proteção presentes na rede.  

 

Fonte: Próprio autor 

 



58 

 

 

Na Figura 17 tem-se: EL1 ramo 1 candidato à alocação de elo fusível, EL2 ramo 2 

candidato à alocação de elo fusível e assim sucessivamente até ELNEL onde NEL e o número de 

linhas candidatas à alocação de elos fusíveis, a mesma lógica se aplica para as chaves de 

manobras automáticas e para os religadores.  

 

4.3.2  Seleção 

 

Na concepção geral de um AG a seleção deve ser capaz de identificar os indivíduos mais 

aptos, para que permaneçam na população durante o processo de evolução, e os mais fracos, 

para que sejam excluídos do processo. 

Diversos métodos podem ser aplicados para a realização da seleção, tais como seleção 

proporcional, seleção por torneios, seleção por ranking, entre outros. Neste trabalho, dada a sua 

facilidade e eficiência, o método escolhido foi a seleção por Torneio. Para efetuar este processo 

de seleção utilizaram-se quatro etapas: (1) Cálculo de fluxo de potência para cada indivíduo; 

(2) Cálculos da não dominância (non-dominated); (3) Cálculos da distância de agrupamento 

(Crowding Distance); e finalmente, (4) Realização dos torneios. Cada uma das quatro etapas 

são descritas a seguir. 

 

4.3.2.1  Cálculo de fluxo de potência 

 

O estado da rede para avaliar cada proposta de planejamento (indivíduo da população 

do AGMO), é obtido através de um programa de cálculo de fluxo de potência monofásico. O 

algoritmo de fluxo de potência implementado é baseado no método das somas das correntes, 

que está detalhado no Apêndice A. 

 

4.3.2.2  Ordenamento da população por dominância 

 

O NSGA-II (DEB, 2001) é baseado em um ordenamento elitista por não-dominância. 

Da mesma maneira que os AGs convencionais, o NSGA-II trabalha com uma população pai 

(P), a partir da qual gera-se uma população filha (Q). Na primeira geração, origina-se uma 

população 𝑃𝑡 sendo |𝑃𝑡| = 𝐾, ou seja, de dimensão K, a qual é ordenada pelo grau de 

dominância das soluções, encontrando, assim, os conjuntos de soluções denominados de 

fronteiras não dominadas 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3,..., 𝐹𝑖 (Figura 18). Em seguida, aplicando os operadores de 

seleção, recombinação e mutação, obtém-se a população filha 𝑄𝑡, também de dimensão K. Ao 
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final desse processo, as populações pai e filha são unidas em uma única população 𝑅𝑡 de 

dimensão 2K. A partir desta etapa, o algoritmo genético multiobjetivo passa a trabalhar com 

esta população 𝑅𝑡. 

Figura 18- Classificação da população em fronteiras de Pareto. 

1ª Fronteira

2ª Fronteira

3ª Fronteira

 F
O

1

 FO2

i 
-ésima

 Fronteira

 

Fonte: Adaptado (DEB, 2001). 

A população paterna da próxima geração, 𝑃𝑡+1, é encontrada realizando-se o 

ordenamento de 𝑅𝑡 por não dominância, obtendo suas fronteiras não dominadas. Dado que 

apenas K soluções podem fazer parte da população 𝑃𝑡+1, K soluções de 𝑅𝑡 serão descartadas. 

Sendo assim, a população 𝑃𝑡+1 é composta pelos indivíduos que pertencem às fronteiras 

𝐹1, 𝐹2, 𝐹3,..., 𝐹𝑖 até que |𝑃𝑡+1| + |𝐹𝑖| ≤ 𝐾. Cada conjunto 𝐹𝑖 deve ser inserido na sua totalidade 

em 𝑃𝑡+1. Ao inserir um 𝐹𝑖 tal que |𝐹𝑖| > 𝐾 − |𝑃𝑡+1|, apenas as 𝐾 − |𝑃𝑡+1| soluções mais 

dispersas devem ser inseridas na população, ou seja, as soluções com maior distância de 

multidão de 𝐹𝑖 serão inseridas em 𝑃𝑡+1. Tendo-se a população 𝑃𝑡+1, através dos operadores 

genéticos encontra-se a nova população 𝑄𝑡+1, que dará origem à população 𝑅𝑡+1 juntamente 

com a população 𝑃𝑡+1. Esse processo é repetido até que a convergência do algoritmo seja 

alcançada. Na Figura 19, ilustra-se como é realizado o processo de elitismo. O ordenamento 

por distância de agrupamento, que permite a diversidade da população do AGMO, que está 

representado nesta figura é descrito na próxima subseção. 
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Figura 19- Procedimento de elitismo 
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Fonte: adaptado (DEB, 2001).  

Nas subseções seguintes detalham-se as particularidades do AG-MO desenvolvido para 

solução do modelo de planejamento de curto prazo. 

 

4.3.2.3  Distância de agrupamento (Crowding Distance ) 

 

Esse operador calcula a densidade da população ao redor de uma solução, sem requerer 

parâmetros predefinidos, permitindo que as soluções mais dispersas em uma fronteira 

específica sejam selecionadas, proporcionando maior diversidade à população (DEB, 2001). 

 𝐷𝑚
𝑖

𝐹𝑗 = ∑
𝑓𝑚

𝐹𝑗
𝑖+1

−𝑓𝑚

𝐹𝑗
𝑖−1

𝑓𝑚

𝐹𝑗
𝑚𝑎𝑥

−𝑓𝑚

𝐹𝑗
𝑚𝑖𝑛𝑚∈𝐶𝑂  (29) 

Este valor, 𝐷𝑚
𝑖

𝐹𝑗
, serve como uma estimação do perímetro de um cuboide sendo o 

vértice o ponto vizinho mais próximo, como ilustrado na Figura 20. 
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Figura 20– Distância de agrupamento. 

 

Fonte: (DEB et al., 2002). 

 

Estruturada a população paterna da geração atual (𝑃𝑡+1), como nos processos 

convencionais de seleção por torneio, as soluções são selecionadas aleatoriamente. Se as 

soluções estiverem no mesmo rank, ou seja, pertencerem à mesma fronteira, a solução com 

maior distância de agrupamento é a vencedora do torneio, caso contrário, a solução vencedora 

será a de menor rank, ou seja, a que pertence à fronteira com menor índice (Figura 18). 

 

4.3.2.4  Seleção por torneio 

 

No processo de seleção por torneio, inicialmente, sorteiam-se k indivíduos diferentes, 

{𝑝1, 𝑝2, ⋯ , 𝑝𝑘}, do vetor dos pais P e comparam-se os valores de suas funções de adaptação, 

levando-se em consideração os valores da não dominância (Non-Dominated) e da distância de 

agrupamento (crowding distance). 

No torneio, o primeiro item a ser analisado é a qual fronteira os indivíduos pertencem. 

Se os indivíduos pertencerem a fronteiras diferentes, o que está mais próximo à primeira, 

fronteira, de acordo com a Figura 18, ganha o torneio. Caso os indivíduos estejam na mesma 

fronteira, analisa-se a distância de agrupamento, escolhendo o indivíduo que tiver maior valor 

desta distância. Após o torneio, tem-se uma nova população de pais denominada P'. 

 

4.3.3  Recombinação (Crossover) 

 

A recombinação consiste na troca de material genético entre dois indivíduos 

denominados pais, p'1 e p'2, combinando informações de maneira que exista a probabilidade 

razoável de que os novos indivíduos sejam melhores do que os pais P. Nesta fase, define-se 
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uma probabilidade de que ocorra uma recombinação. Caso tenha recombinação, selecionam-se 

de forma aleatória dois pais (p'1 e p'2) do vetor P' obtido após a seleção. 

O tipo de recombinação utilizado neste trabalho, é feito através de múltiplos pontos. 

Neste processo, seleciona-se uma localização aleatória em cada um dos subconjuntos do 

cromossomo dos pais, dividindo cada cromossomo em várias partes. Cada filho (Q1 e Q2) é 

composto pela combinação destas partes, de tal maneira que possuam informação genética dos 

dois pais (p'1 e p'2), conforme Figura 21. 

Figura 21–Recombinação 

Fonte: Do próprio autor 

Para o subconjunto da GD e dos bancos de capacitores o local da escolha da quebra do 

cromossomo para efetuar a recombinação, só ocorre na parte das barras, visto que os valores 

dos fatores de potência e das potências reativas de cada banco estão vinculados diretamente a 

cada uma das barras. 

 

4.3.4  Mutação 

 

A mutação é utilizada para garantir maior exploração do espaço de busca, evitando 

assim, os ótimos locais. A mutação implementada neste trabalho é do tipo indutiva, sendo 

realizada da seguinte forma: inicialmente sorteia-se de forma aleatória uma posição dentro de 

cada subconjunto do cromossomo onde irá ocorrer a mutação (Figura 22), e por último faz-se 

a troca da informação desta posição.  

A seguir é apresentado a forma na qual a mutação ocorre para cada um dos subconjuntos 

de variáveis de controle do cromossomo:  
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 Subconjunto 01 (Cabo/Estrutura): A mutação para este subconjunto é efetuada 

trocando a informação do tipo de cabo/estrutura por outro tipo de cabo/estrutura dentre 

a lista dos cabos/estruturas preestabelecidos para serem alocados na rede de distribuição. 

Se na posição sorteada X deste subconjunto tinha um cabo Y este é substituído por outro 

dentre os cabos predeterminados. 

 Subconjunto 02 (Barra GD): Neste subconjunto o local da mutação pode ser 

tanto na barra quanto no valor do fator de potência, se o local sorteado for na barra, a 

mutação é efetuada alterando-se aleatoriamente a barra onde está alocado o GD para 

uma outra barra candidata. Já, se a posição sorteada for um dos fatores de potência, a 

mutação ocorre trocando o valor do fator de potência da posição escolhida por outro 

valor de fator de potência dentre os valores predefinidos. 

 Subconjunto 03 (Barra BC): A mutação é efetuada alterando-se o valor de 0 ou 

1 na barra candidata à alocação do BC. Efetuada esta alteração, alteram-se também os 

valores de potência reativa associados a esta barra, onde era 1 muda-se para 0 e zeram-

se os valores das potências reativas associadas a esta barra; e onde era 0 muda-se para 1 

e sorteiam-se os novos valores de potência reativa para cada um dos patamares de carga 

para esta barra de acordo com os módulos de BCs preestabelecidos. 

 Subconjunto 04, 05 e 06 (Elo fusível, Chave de manobra e Religador): A 

mutação ocorre da mesma forma, sorteia-se uma das linhas de cada subconjunto e altera 

o valor de 0 para 1 ou de 1 para 0. 

 

Figura 22– Mecanismo de mutação 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

4.3.5  Critério de parada 

 

Neste trabalho foi utilizado como critério de parada o número máximo de gerações 

executadas pelo AGMO. 
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4.4  CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Neste capítulo foi apresentado o modelo matemático proposto para o problema de planejamento 

de curto prazo de redes de distribuição considerando alguns critérios de confiabilidade, e a 

proposta de uma técnica de solução para o problema baseada no algoritmo NSGA-II. Este 

algoritmo dedicado à solução do problema foi detalhado, assim como a filosofia de operadores 

genéticos e parâmetros de controle e sistema de codificação.  
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5  TESTES E RESULTADOS  

 

Para avaliar a metodologia proposta neste trabalho para o planejamento de curto prazo 

de redes de distribuição implementada em MatLab@ foi utilizado o sistema de 134 barras, 

adaptado de (LAPSEE, 2009), ilustrado na Figura 23.  

Figura 23- Alimentador de distribuição real, 13.8 kV, 134-barras. 

 

 

Fonte: (LAPSEE, 2009). 

Nos testes realizados considerou-se que neste alimentador podem ser alocados GDs com 

incerteza na fonte primária de energia (eólicos), instalação de bancos de capacitores, elos 

fusíveis, chaves de manobras, religadores e relés bidirecionais. 

 

5.1  CALIBRAÇÃO DO AGMO  

 

Na metodologia proposta os parâmetros de controle do AGMO necessitam ser 

previamente ajustados. Esses ajustes foram realizados através de um processo de tentativas e 

erros, este processo está representado nas Figuras 24 e 25.  
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Figura 24– Fronteira de Pareto com diferentes parâmetros para o AG. 

  

Fonte: Próprio autor 

 

Na Figura. 24, tem-se diferentes fronteiras de Pareto para diferentes parâmetros do AG, 

os melhores parâmetros estão presentes na fronteira em vermelho, onde estes parâmetros são: 

número de indivíduos da população 100, número de gerações 100, taxa de recombinação 0,9 e 

taxa de mutação 0,05. 

Figura 25– Fronteira de Pareto com diferentes sementes 

  

Fonte: Próprio autor 
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Na Figura. 25, tem-se diferentes fronteiras de Pareto para diferentes sementes usadas na 

geração de população inicial. A resposta que contem a melhor semente inicial é a em vermelho 

(semente 50), por possuir maior diversidade e ter a maioria das soluções não dominadas em 

relação a solução em amarelo. 

 

5.2  INCERTEZAS NAS FONTES DE GD 

 

As incertezas nas fontes de GD eólicas são consideradas previamente ao processamento 

do AGMO, e são determinadas com base nos dados históricos de velocidade de vento em um 

período de 5 anos de uma cidade do Brasil (SOLAR AND WIND ENERGY RESOURCE 

ASSESSMENT - SWERA, 2008). Estes dados foram utilizados para construir a matriz de 

probabilidade de transição do modelo Markoviano apresentado na Tabela 3, considerando 6 

estados (sendo o primeiro estado associado ao mínimo valor de potência (100 kVA) e o sexto 

estado associado ao máximo valor de potência (600 kVA)). 

 

Tabela 3– Matriz de probabilidade de transição de estados 

De /para 1 2 3 4 5 6 

1 0,658 0,167 0,087 0,046 0,028 0,012 

2 0,268 0,433 0,137 0,081 0,061 0,020 

3 0,160 0,305 0,317 0,119 0,053 0,045 

4 0,220 0,231 0,297 0,154 0,055 0,044 

5 0,064 0,106 0,128 0,213 0,227 0,213 

6 0,045 0,143 0,156 0,182 0,227 0,247 

Fonte: Próprio autor 

 

A partir da Tabela 3, aplica-se simulação de Monte Carlo (SMC), considerando-se 2000 

cenários e obtém-se a previsão de carga para cada um dos cenários, levando-se em consideração 

que são três geradores e quatro patamares de cargas. O melhor cenário de vento, onde se tem a 

maior disponibilidade de energia que deve ser injetada na rede é o escolhido entre todos os 

cenários (Tabela 4). 

 

TABELA 4– Potência aparente dos GDs em cada patamar de carga. 

 
P1 P2 P3 P4 

 kVA kVA kVA kVA 

GD1 500 600 600 600 

GD2 500 400 300 200 

GD3 500 600 300 600 

Fonte: Próprio autor 
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5.3  TAXAS DE FALHAS 

 

A taxa de falha adotada nos testes é de 0,0723 falhas por ano por km. Este valor está 

associado à rede aérea convencional. A troca de estrutura aérea convencional por estrutura 

compacta proporciona uma redução no valor desta taxa, e a mesma passa a ser de 0,0224 falhas 

por quilômetro por ano, devido ao fato de que estas estruturas compactas são isoladas e têm 

uma confiabilidade maior. Por outro lado, a rede isolada apresenta uma taxa de falhas de 0,0115 

falhas por ano por km. 

5.4  CUSTOS DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS 

 

Os valores de custos utilizados para os cabos montados em diferentes tipos de estruturas 

estão apresentados na Tabela 5 (VELASCO; LIMA; COUTO, 2006) 

 

TABELA 5– Tipos de cabos, estruturas e custos. 
Cabo Custo ($) 

Aérea convencional 

1 1539 

2 3077 

3 4616 

4 6154 

5 7693 

Compacta 

6 11947 

7 13870 

8 15794 

Isolada 

9 21154 

10 23077 

11 25000 

Fonte: (VELASCO; LIMA; COUTO, 2006). 

 

Os valores nominais e custos dos bancos de capacitores fixos e variáveis estão 

apresentados na Tabela 6. Estes valores são os mesmos utilizados em (GALLEGO; 

MONTICELLI; ROMERO, 2001). 

 

                                                 
3Índice de falha típico de um alimentador, obtido junto a uma distribuidora de energia do Brasil.  
4,5As reduções de 70% e 85% na taxa de falha em relação a taxa base foram obtidas a partir de estudo 

interno desta mesma distribuidora. 
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TABELA 6– Custos dos bancos de capacitores. 
Potência 

(kVAr) 

Fixo            

($) 

Chaveados 

($) 

300 1904 2865 

600 1981 2942 

900 2519 3673 

1200 2885 3904 

1500 3106 4212 

Fonte: (GALLEGO; MONTICELLI; ROMERO, 2001). 

 

Os custos de aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos de controle e 

proteção foram obtidos através de consultas nos setores de planejamento de empresas 

distribuidoras e na referência (MENESES, 2012). Porém, para obter resultados mais próximos 

da realidade de cada concessionária, é necessário adequar estes custos de manutenções pelos 

praticados em cada concessionária em particular. 

 

TABELA 7– Custo dos equipamentos de proteção e controle. 
I (A) Custo ($) 

Fusível 

0≤20 500 

21≤50 800 

51≤80 950 

81≤100 1100 

101≤200 1200 

Religador 

0≤50 16000 

51≤100 20000 

101≤300 23000 

301≤500 28000 

501≤1000 31000 

Relé direcional 

0≤50 7000 

51≤100 7500 

101≤200 8000 

201≤500 8500 

501≤1000 9000 

Chave de manobra 

 
200 

Fonte: (MENESES, 2012). 

 

Os equipamentos que constam da Tabela 7 são alocados no alimentador levando-se em 

consideração o valor nominal da corrente da linha onde o mesmo é instalado. 
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Os valores utilizados no cálculo das perdas e são referentes às tarifas da classe de 

consumo residencial, que segundo a ANEEL a tarifa da ELEKTRO é de US$ 0,119953 por 

kWh para o ano de 2014.  

Os valores da tarifa de energia que foram utilizados para o cálculo da energia não 

suprida estão presentes na Tabela 8, para realização destes cálculos os consumidores do 

alimentador foram divididos em três grupos: residências (70% da carga do alimentador), 

pequenos consumidores comerciais e industriais (20 % da carga) e grandes consumidores 

comerciais e industriais (10% da carga). 

 

Tabela 8– CUSTOS DA ENS 

 

Valor R$ por kw/h 

Residencial 

Consumidores comerciais e 

industriais  

Pequenos  Grandes 

T
em

p
o

 d
e 

 

Reparo 
0,54 102,81 4,96 

Restabelecimento 
2,27 182,35 14,38 

Fonte: Próprio autor. 

A atualização para valor futuro é efetuada utilizando-se uma taxa de retorno de 

investimento de 7% ao ano e um horizonte de planejamento de 5 anos, conforme a Equação 30. 

 

 𝑉𝐹 = 𝑉𝑃 ∗ (1 + 𝑇𝑋)𝑎𝑎 (30) 

sendo: 

VF  : Valor futuro; 

VP  :Valor presente; 

𝑇𝑋  : Taxa de juro; 

𝑎𝑎  : Anos analisados. 

 

 

5.5  REPRESENTAÇÃO DAS CARGAS 

 

Nas simulações foi considerado o modelo potência constante com quatro patamares de 

carga diários, leve (00hs ás 07hs), normal (07hs às 18hs), pesada (18hs às 21hs) e normal (21hs 

às 00hs), em que cada um destes patamares está relacionado ao valor da carga base do arquivo 

de dados do sistema (LAPSEE, 2009) através de um valor percentual que é: carga leve 

representa 60% da carga base, a carga normal é igual a carga base e a carga pesada é 130% do 

valor da carga base. 
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5.6  RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos considerando-se as condições apresentadas nas seções anteriores 

e a fronteira de Pareto encontrada pelo AGMO é ilustrada na Figura 26. Analisando-se os 

resultados obtidos verifica-se a existência de redução das perdas quando se faz incremento no 

investimento, isso se dá pelo fato de quanto mais se investe na rede mais robusta e confiável 

ela se torna, reduzindo assim o impacto das possíveis falhas  na capacidade de fornecimento de 

energia da rede e nas perdas de energia por efeito Joule. 

 

Figura 26– Fronteira de Pareto (valor em $) 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

O custo das perdas técnicas é composto pelos custos das perdas de energia por efeito 

Joule e da ENS, e o custo de investimento é o somatório dos valores dos custos fixos que devem 

ser investidos no recondutoramento e/ou troca de estruturas, na alocação de bancos de 

capacitores e na proteção6 do alimentador. As soluções que compõem a fronteira de Pareto da 

figura 24, são apresentadas na Tabela 9. 

 

 

 

                                                 
6 Soma dos valores das chaves de manobra, dos elos fusíveis, dos religadores e os relés bidirecionais. 
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Tabela 9– COMPOSIÇÃO DAS PERDAS TÉCNICAS E DE INVESTIMENTOS 

 

Solução 

Custo das Perdas Técnicas (US$) Custos de Investimento (US$) 

Perdas      Joule ENS 
Troca de                  

cabos 
BC Proteção 

1(A) 542695,67 256095,82 62575,73 0,00 9700,00 

2 546624,35 243834,80 62575,73 0,00 10500,00 

3 540046,67 244327,38 62575,73 7711,54 10700,00 

4 540745,26 226646,25 63456,50 12500,00 11200,00 

5 506812,43 233061,80 63498,81 14480,77 11200,00 

6 511770,49 222353,80 62575,73 14480,77 13000,00 

7 504408,89 215947,30 63537,27 14480,77 15000,00 

8 (B) 500741,92 216434,28 64321,88 14480,77 14700,00 

9 503282,84 208829,68 65344,96 14480,77 14200,00 

10 493426,84 211758,99 62575,73 20211,54 14300,00 

11 495721,41 209393,14 65038,98 20211,54 14300,00 

12 496581,45 207959,58 66069,75 20211,54 14500,00 

13 470248,91 227931,35 62575,73 28000,00 11700,00 

14 465105,82 225134,41 62575,73 28000,00 11900,00 

15(C) 467123,06 207492,55 65344,96 28000,00 13900,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

A partir dos resultados obtidos pelo AGMO tem-se a quantidade de equipamentos que 

foram alocados para cada uma das soluções da fronteira de Pareto (Figura 24), estes 

equipamentos bem como as suas quantidades estão apresentadas na Tabela 10. No caso da GD 

foi estabelecido, inicialmente, que podem ser alocadas 3 fontes de GDs no sistema.  

 

TABELA 10– RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO ALIMENTADOR. 
 

Solução BC Elo  Chave Relé  Solução BC Elo  Chave Relé  

1 (A) 0 12 5 1 9 2 18 10 1 

2 0 12 6 1 10 2 17 9 1 

3 1 13 8 1 11 2 16 9 1 

4 2 12 8 1 12 3 14 8 1 

5 2 12 9 1 13 3 19 8 2 

6 2 13 9 1 14 3 18 9 2 

7 2 13 9 1  15(C) 3 16 9 2 

8 (B) 2 15 9 1      

Fonte: Próprio autor 

 

Observa-se ainda na tabela 10 a variedade de elementos que compõem cada uma das 

soluções da fronteira de Pareto, ou seja, nas primeiras soluções, as de menores custos de 

investimentos, não se tem a alocação de BCs, religadores e relés e a alocação de poucos elos 

fusíveis. Nestes cenários têm-se menores custos de investimentos que é de US$ 72.275,73, em 
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contrapartida para estas soluções têm-se maiores de perdas, de US$ 798.791,49 para a solução 

A. Na solução C, tem-se a alocação de uma quantidade maior de equipamentos no alimentador 

fazendo assim com que a perda seja menor US$ 674.615,61 e o investimento seja maior 

US$107.244,96. Comparando as duas soluções tem-se um aumento no investimento de 32,61%, 

e uma redução nas perdas na ordem de 15,55%. Deve-se salientar que nas simulações não são 

considerados os valores de multas para a concessionária pelo não atendimento dos indicadores 

de confiabilidade. 

As barras onde se encontram alocadas as fontes de GDs para cada uma das soluções da 

fronteira de Pareto estão apresentadas na Tabela 11, todas as barras do alimentador são 

consideradas como barras candidatas à alocação de fonte de GDs, visto que estão sendo 

consideradas as fontes de GD como fontes eólicas, e se tem a presença da fonte primária de 

energia (vento) em todo o alimentador, permitindo que faça a hipótese que todas as barras se 

tornem candidatas à alocação das fontes de GD quando se considera este tipo de fonte. 

 

TABELA 11– BARRA COM ALOCAÇÃO DE GDS. 
 

Solução GD1 GD2 GD3 

1 (A)  95 106 61 

2 95 106 61 

3 95 106 61 

4 95 106 61 

5 95 106 61 

6 95 106 61 

7 95 106 61 

8(B) 95 106 61 

9 95 106 61 

10 95 106 61 

11 95 106 61 

12 95 106 61 

13  95 106 61 

14  95 106 134 

15 (C) 95 106 134 

 Fonte: Próprio autor 

 

Os valores do fator de potência associado a cada fonte GD para cada um dos patamares 

de carga estão apresentados na Tabela 12. Utilizando-se este valor em conjunto com os valores 

de geração encontrados na Tabela 4 obtêm-se os valores de potências ativa e reativa que devem 

ser injetados no alimentador, em cada um dos patamares de cargas. 
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TABELA 12– FATOR DE POTÊNCIA DOS GERADORES. 

Solução 
GD1 GD2  GD3 

L N P N L N P N L N P N 

1 (A) -0,935 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,933 -0,910 0,925 0,935 0,957 

2 -0,935 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,933 -0,910 0,925 0,935 0,957 

3 -0,935 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

4 -0,935 0,956 0,914 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

5 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

6 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

7 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,933 -0,910 0,935 0,936 0,957 

8 (B) 0,914 0,956 0,914 0,939 -0,927 0,990 0,985 -0,933 0,957 -0,936 0,936 0,957 

9 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,985 -0,933 -0,910 0,925 0,936 0,957 

10 0,914 0,956 0,914 0,939 -0,927 0,990 0,986 -0,933 0,957 0,925 0,936 0,957 

11 0,914 0,956 0,914 0,939 -0,927 0,990 0,986 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

12 0,914 0,956 0,914 0,939 -0,927 0,990 0,986 -0,923 -0,910 0,925 0,936 0,957 

13 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,986 -0,933 -0,910 0,925 0,937 0,957 

14 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,986 -0,923 -0,910 0,925 0,937 0,957 

15 (C) 0,914 0,956 0,946 0,971 -0,927 0,990 0,986 -0,933 -0,910 0,925 0,937 0,957 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os custos operacionais e fixos de instalação das fontes de GD não são considerados no 

problema, uma vez que estes custos são valores constantes que não afetam o processo de 

otimização, mas é importante ressaltar que o valor do custo de fornecimento da potência ativa 

para o sistema é considerado para cada uma das três fontes de GD presentes no alimentador 

para o horizonte de planejamento (5 anos), estes valores estão presentes na Tabela 13  

 

Tabela 13– Valor recebido pelos geradores no horizonte de planejamento. 

Solução G1 (US$) G2 (US$)  G3 (US$) Total (US$) 

1(A) 3347700,91 2844459,00 3081978,44 9274138,35 

2 3347700,91 2844459,00 3037585,62 9229745,53 

3 3347700,91 2810368,77 3024038,91 9182108,59 

4 3333090,81 2810368,77 3024038,91 9167498,49 

5 3329181,42 2810368,77 3113638,79 9253188,99 

6 3329181,42 2810368,77 3024038,91 9163589,11 

7 3329181,42 2810368,77 3127185,50 9266735,69 

8 (B) 3299591,35 2810368,77 3127185,50 9237145,62 

9 3329181,42 2810368,77 3127185,50 9266735,69 

10 3299591,35 2820494,13 3037585,62 9157671,09 

11 3299591,35 2810368,77 3046231,47 9156191,59 

12 3299591,35 2844459,00 3068431,73 9212482,08 

13 3329181,42 2844459,00 3081978,44 9255618,86 

14 3329181,425 2844459,004 3081978,436 9255618,865 

15 (C) 3329181,425 2844459,004 3081978,436 9255618,865 

Fonte: Próprio autor 
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Na Tabela 14 apresenta-se o conjunto de barras candidatas à alocação de bancos de 

capacitores. Este conjunto foi selecionado visando priorizar a alocação dos BCs no circuito 

principal do alimentador e evitar alocar bancos de capacitores em barras localizadas nas linhas 

terminais onde os fluxos de potência ativa e reativa são pequenos (PEREIRA JÚNIOR, 2014). 

 

TABELA 14– BARRAS CANDIDATAS À ALOCAÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES. 
 

11 15 16 17 22 23 24 25 26 27 35 36 

37 38 40 46 47 48 52 61 62 63 64 65 

66 67 76 77 78 79 80 81 82 89 90 91 

92 95 96 102 103 104 105 106 107       

Fonte: (PEREIRA JÚNIOR, 2014). 

 

Na Tabela 15 apresentam-se as barras onde estão alocados os BC em cada uma das 

soluções da fronteira de Pareto, para este alimentador sendo que no máximo 3 bancos são 

alocados. Analisando-se estes resultados verifica-se que para este alimentador em quase todos 

os casos o AGMO sempre aloca os bancos de capacitores nas mesmas barras. 

 

TABELA 15– BARRAS DOS CAPACITORES. 

Solução Barras  
1 (A) 0 0 0 

2 0 0 0 

3 48 0 0 

4 22 48 0 

5 22 48 0 

6 22 48 0 

7 22 48 0 

8 (B) 22 48 0 

9 22 48 0 

10 22 48 0 

11 22 48 0 

12 22 48 67 

13 22 48 67 

14 22 48 67 

15 (C) 22 48 67 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 



76 

 

 

Os valores em kvar para os bancos de capacitores alocados nas soluções da Tabela 15 

são apresentados na Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Bancos por patamar de carga. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

A análise detalhada das soluções relativas aos BC obtidas na fronteira de Pareto, é 

efetuada selecionando-se três soluções, A e C que são as soluções extremas da fronteira, e B 

uma solução intermediária na fronteira de Pareto. Para solução A não se tem alocação de bancos 

de capacitores, para solução B são alocados dois BCs, um na barra 22 sendo composto por duas 

células variável de 600 kvar e uma fixa de 300 kvar e outro BC na barra 48 com duas células 

variáveis uma de 300 kvar e outra de 600 kvar e uma célula fixa de 300 kvar; e na solução C 

são alocados 3 BCs de capacitores, na barra 22 sendo composto por duas células variável de 

600 kvar e uma fixa de 300 kvar, na barra 48 com duas células variáveis uma de 300 kvar e 

outra de 600 kvar e uma célula fixa de 300 kvar; e na solução na barra 67 tem-se duas células 

variáveis de 300 kvar 

O desempenho do alimentador com vistas a sua confiabilidade é melhorado com a 

previsão no modelo matemático da instalação de alguns equipamentos de controle e proteção. 

As localizações para cada tipo destes equipamentos são encontradas nas Tabelas 17, 18 e 19. 

As linhas onde devem ser alocados os elos fusíveis estão especificadas na Tabela 17. 

   Patamares   Patamares    Patamares  

Solução Barra 1 2 3 4 Barra  1 2 3 4 Barra 1 2 3 4 

1 (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

5 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

6 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

7  22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

8 (B) 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

9  22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

10 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

11 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 0 0 0 0 0 

12 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 67 0 300 600 300 

13 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 67 0 300 600 300 

14 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 67 0 300 600 300 

15 (C) 22 300 900 1500 300 48 300 1200 1200 600 67 0 300 600 300 
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Tabela 17– Linhas dos elos fusíveis.  

Pontos Linhas 

1 (A) 15 19 21 28 57 69 79 94 112 115 130 133        

2 15 19 21 28 57 69 79 94 112 115 130 133        

3 15 19 21 28 57 69 79 94 112 115 122 130 133       

4 15 19 21 28 57 69 79 94 112 115 130 133        

5 15 19 21 28 57 69 79 94 112 115 130 133        

6 15 19 21 28 57 69 79 88 94 112 115 130 133       

7 15 19 21 29 31 59 69 79 94 112 115 130 133 0      

8 (B) 15 19 21 28 40 59 69 79 88 94 112 115 128 130 133     

9 15 19 21 29 31 32 40 42 44 69 86 94 112 115 120 122 130 133  

10 15 19 21 31 40 42 44 69 86 94 112 115 120 122 128 130 133   

11 15 19 21 29 31 32 59 69 79 88 94 112 115 120 130 133    

12 15 19 21 29 31 32 59 69 79 94 112 115 130 133      

13  15 19 21 29 31 32 40 42 59 69 79 94 112 115 120 122 128 130 133 

14 15 19 21 29 31 32 40 42 59 69 79 94 112 115 120 128 130 133  

15 (C) 15 19 21 29 28 32 57 69 79 94 112 115 120 131      

Fonte: Próprio autor 

 

Os ramais de interconexões do alimentador analisado possibilitam a ligação do mesmo 

a oito alimentadores vizinhos, onde se pode fazer a transferência de parte da carga entre os 

alimentadores caso ocorra uma falha permanente. Adicionalmente a estes ramais de 

interconexões pode-se ainda instalar chaves de manobras automáticas no alimentador. Os 

conjuntos de ramos que o programa computacional forneceu como resultados para alocação de 

chaves de manobras encontram-se na Tabela 18. 

Tabela 18– Ramos com chaves de manobras alocadas. 

Solução Ramos 

1 (A) 9 50 64 95 109      

2 9 50 66 76 95 109     

3 9 36 50 64 76 95 109 125   

4 9 50 64 72 76 80 95 109   

5 9 50 66 72 76 80 95 109 123  

6 9 50 64 72 76 80 95 109 123  

7 9 50 64 72 76 80 95 108 123  

8 (B) 9 50 64 72 76 80 95 109 123  

9 9 36 50 64 72 76 80 95 109 125 

10 9 49 66 72 76 80 95 109 123  

11 9 50 64 72 76 80 95 108 125  

12 9 50 64 72 76 80 95 109   

13 9 50 66 72 76 0 95 109 125  

14 9 50 66 72 76 80 95 109 123  

15 (C) 9 50 64 72 76 80 95 109 123  

Fonte: Próprio autor  
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As linhas onde devem ser instalados os religadores e os reles bidirecionais estão 

apresentados na Tabela 19. Verifica-se nesta tabela que as linhas onde estão alocados os relés 

são as que possuem fonte de GD instalada, e no laço formado entre a subestação e a GD não 

podem ser instalados religadores ou outros dispositivos de proteção unidirecionais, fazendo 

assim com que na linha que tenha um religador instalado e tenha essa configuração, o mesmo 

seja substituído por um relé bidirecional. 

Tabela 19– Barras com alocação de relé bidirecional. 

Solução Relé bidirecional 

1 (A) 63 0 

2 63 0 

3 63 0 

4 63 0 

5 63 0 

6 63 0 

7  63 0 

8 (B) 63 0 

9 63 0 

10 63 0 

11 63 0 

12 63 0 

13 63 102 

14 63 102 

15 (C) 63 102 

Fonte: Próprio autor 

Nas Figuras 27, 28 e 29 estão representados os diagramas unifilares e os equipamentos 

alocados fornecidos pelas soluções A, B e C para o sistema de distribuição sob análise. Nestas 

figuras pode-se verificar onde estão alocados os geradores (verde), bancos de capacitores 

(roxo), elos fusíveis (azul), religadores (amarelo), chaves de manobras (vermelho) e o relé 

bidirecional (rosa). 
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 Figura 27- Alimentador com os equipamentos alocados - solução (A) 

 

Fonte: Próprio autor 

Figura 28- Alimentador com os equipamentos alocados - solução (B) 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 29- Alimentador com os equipamentos alocados - solução (C) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

A metodologia proposta foi testada sem considerar a alocação das fontes de GD, e os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 20, estes resultados correspondem às perdas 

técnicas (efeito joule e ENS) e o investimento (custo dos BCs, Cabos/ estruturas e equipamentos 

de proteção). Este teste visa avaliar o impacto da GD no desempenho da rede de distribuição e 

nos custos dos investimentos necessários. 
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TABELA 20 – Composição das perdas técnicas e de investimentos (sem GD) 
 

Solução 

Custo das Perdas Técnicas (US$) Custos de Investimento (US$) 

Perdas      Joule ENS 
Troca de                  

cabos 
BC Proteção 

1(A’) 827219 224325 54297,04 0 14200 

2 827219 224011,2 54297,04 0 14400 

3 827332,9 201553 53797,04 0 16100 

4 827165 200349,8 55359,56 0 15400 

5 827219 197890 54297,04 0 16600 

6 827164,6 187431,3 54989,35 0 16100 

7 759050,9 215018,9 53227,81 4846,154 15400 

8 758902,1 209207,8 54297,04 4846,154 15100 

9 758902,1 191395,4 54297,04 4846,154 15600 

10 758902,1 187294,8 54297,04 4846,154 16100 

11 758593 186789,2 55535,5 4846,154 15800 

12 758686,1 176578,8 54704,73 4846,154 17300 

13 714060,5 194835,9 58174,46 6769,231 15300 

14 705995,2 197884,8 54704,73 11615,38 16900 

15 705942,5 196318,4 55929,28 11615,38 16600 

16 671054,9 194163,2 56904,73 11615,38 17100 

17 671051 194017,2 57151,38 11615,38 17100 

18 670867,2 183834,1 57597,53 11615,38 17100 

19 666614,5 185364,4 59019,46 18288,46 15800 

20 652539,7 197381,8 58041,56 19326,92 16600 

21 656918,5 187302 59399 19326,92 15800 

22 (C’) 656918,5 179429,5 59236,98 19326,92 16000 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na Figura 30 apresentam-se as fronteiras de Pareto dos resultados das tabelas 8 e 20, 

correspondentes aos casos considerando GD e sem considerar a alocação de GD. Verifica-se 

nesta figura uma redução significativa das perdas técnicas quando são alocados os GDs na rede, 

esta redução corresponde a 31,64% (US$ 252.752,51) para as soluções extremas A e A’ e de 

23,97% (US$ 161.732,43) para as soluções extremas C e C’. Para a condição de teste em que 

se permite a alocação de GDs verifica-se aumento no investimento na ordem de 5,52% ( US$ 

3.778,69) para soluções extremas A e A ' e de 13,41% (US$ 12.681,01) para soluções extremas 

C e C' . 
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Figura 30– Fronteiras de Pareto com e sem GD  

 

Fonte: Próprio autor 
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6  CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O modelo matemático e a técnica de solução proposto neste trabalho para o PSDEE de 

curto prazo (Capítulo 4), fornece como solução para o problema um conjunto de soluções 

otimizadas (fronteira de Pareto) capaz de expressar claramente a relação entre os objetivos 

analisados (redução perdas técnicas e a redução do investimento), auxiliando o planejador da 

rede de distribuição, juntamente com investidores das fontes de geração distribuída, a tomarem 

as decisões de investimento que contemplem os interesses técnicos e econômicos desses dois 

agentes. 

A modelagem determinística das fontes de geração eólicas através da geração de 

cenários no qual consideram as incertezas dessas fontes de energia renováveis, facilitam a 

solução do problema e permite determinar o valor da potência ativa a ser injetada na rede pelas 

fontes de GD. Essas incertezas foram avaliadas anteriormente ao processamento do AGMO e 

foram tratadas através da matriz de probabilidade de transição do modelo Markoviano e de 

técnicas de simulação de Monte Carlo. O estudo contemplou também, a localização dos 

equipamentos e dispositivos a serem instalados na rede, injeção de potência reativa pelos bancos 

de capacitores em cada um dos patamares de carga e as linhas do alimentador que devem ser 

recondutoradas ou trocado a estrutura. 

Os resultados apresentados (Capítulo 5), levando-se em consideração, tanto os aspectos 

físicos e econômicos da rede, mostram uma redução significativa das perdas técnicas quando 

se aumentam os investimentos na rede. Observa-se ainda que quando se faz a análise com, e, 

sem a presença da GD, a mesma contribui auxiliando para a redução das perdas técnicas. 

O trabalho desenvolvido e os resultados apresentados permitem afirmar que o modelo 

matemático e a técnica de solução propostos neste trabalho, se constituem numa potencial 

ferramenta para uso em estudos de planejamento de curto prazo para a expansão ou operação 

dos sistemas de distribuição tendo como premissa o atendimento dos padrões de desempenho 

exigidos pela ANEEL, com minimização de perdas técnicas, adequados índices de qualidade e 

confiabilidade e ainda, com reduzido custo de investimento na rede. 
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6.1  TRABALHOS FUTUROS 

 

As conclusões e resultados obtidos permitem apresentar alguns temas indicativos para 

dar prosseguimento às investigações em outros trabalhos a serem desenvolvidos, e fora do 

escopo do presente trabalho, visando obter modelos de planejamento e técnicas de soluções 

mais eficientes: 

 Incluir no modelo proposto a modelagem de reguladores de tensão e dispositivos 

armazenadores de energia presentes nas redes de distribuição visando a análise 

do comportamento destes equipamentos quando submetidos a diferentes 

condições de operação da rede de distribuição. 

 Inserir na modelagem as restrições referentes à coordenação e seletividades dos 

dispositivos de proteção alocados na rede de distribuição. 

 Permitir o remanejamento de cargas entre alimentadores durante o estado 

restaurativo levando-se em consideração a quantidade de potência máxima de 

transferência de cargas entre os alimentadores. 

 Recomenda-se que a metodologia desenvolvida seja implementada em um 

ambiente que permita o desenvolvimento de interface gráfica amigável para o 

usuário, como alternativa ao MATLAB, como por exemplo em um ambiente de 

linguagem de programação visual tais como: Delphi, C++ Builder, entre outras.  

 

 

  



85 

 

 

REFERÊNCIAS 

ANDERS, G. J. Probability concepts in electric power systems. [S.l: s.n., 200-]. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ANEEL. Contrato de permissão para 

prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica n o XXX / XXXX-

ANEEL nome da cooperativa modelo aprovado na 1a reunião ordinária da diretoria. 
Brasilia, DF: ANEEL, 2008. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/CONTRATO_PERMISSÃO_8_janeiro_2008.pdf>. 

Acesso em: 25 ago. 2016. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL. Resolução Normativa n. 

414/2010 : condições de fornecimento de energia elétrica. Brasília, DF: ANEEL, 2014. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ANEEL. Resolução Normativa n. 

687, de 24 de novembro de 2015. Aprova a Revisão 9 dos Módulos 1, 2, 3, 5, 6, e 8 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, 

e dá outras providências. Brasília, DF: ANEEL, 2014. 

 

ASAKURA, T. et al. Long-term distribution network expansion planning by network 

reconfiguration and generation of construction plans. IEEE Transactions on Power 

Systems, Piscataway, v. 18, n. 3, p. 1196–1204, ago. 2003. 

 

BARAN, M.; WU, F. F. Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system. 

IEEE Transactions on Power Delivery, Piscataway, v. 4, n. 1, p. 735–743, 1989 

 

BERIZZI, A. et al. Multiobjective optimization techniques applied to modern power systems. 

In: IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY WINTER MEETING CONFERENCE 

PROCEEDINGS (CAT. NO.01CH37262), 2001, [S. l.]. Proceedings... Piscataway: IEEE, 

2001. p 1503-1508. 

 

BERIZZI, A.; BOVO, C.; MARANNINO, P. The surrogate worth trade off analysis for 

power system operation in electricity markets. In: IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY 

SUMMER MEETING CONFERENCE PROCEEDINGS (CAT. NO.01CH37262), 2001, 

Lugar de Realização do evento. Proceedings...  Lugar de Piscataway: IEEE, 2001. p. 1034 - 

1039. 

 

 

BERNIS, R. O. A. Novas tecnologias para as redes de distribuição da CEMIG: melhor 

convivência com a arborização urbana. Revista AÇÃO Ambiental, Viçosa, MG, v. 9, p. 20–

23, 2000. 

 

 



86 

 

 

BERTSEKAS, D. P.; TSITSIKLIS, J. N. Introduction to probability. 2. ed. Nashua: Athena 

Scientific, 2008. 544 p. 

 

BILLINTON, R.; ALLAN, R. N. Reliability assessment of large electric power systems. 

[S.l.]: Springer Science & Business Media, 2012. 296 p. 

 

BOSSOIS, D. Z. et al. Um novo modelo matemático para otimização da confiabilidade em 

alimentadores.  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CBBE, 

2., 2007, Vitroria. Anais... Vitória: [Universidade Federal do Espirito Santo], 2007. p. 1-9. 

 

BRIGATTO, G. A. A. Modelo de decisão multiobjetivo para a busca de estratégias 

ótimas de inserção de empreendimentos em geração distribuída. 2011. 212 f. Tese 

(Doutorado em Engenharia Eletrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2011. 

 

BRITO, M. L. DE S.; CASTRO, P. M. Viabilidade econômica de redes de distribuição 

protegidas. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Curitiba, v. 2, n.1, p. 

130–137, 2007. 

 

CARVALHO, M. R. Estudo comparativo de fluxo de potência para sistemas de 

distribuição radial. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrica) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo - USP, 2006. 

 

CARVALHO, P. M. S. et al. Distribution network expansion planning under uncertainty: a 

hedging algorithm in an evolutionary approach. IEEE Transactions on Power Delivery, 

Piscataway, v. 15, n. 1, p. 412–416, 2000 

 

CASTRO, N. S. DE. Importância da arborização no desempenho técnico da gerência de 

coordenação regional de Porto Alegre. 2000. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em. Produção Mais Limpa & Ecobusiness) – Faculdade de administração, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000. 

 

CASTRO, R. E. Otimização de Estruturas com Multi-objetivos Via Algoritmos Genéticos 

de Pareto. 2001. 224 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - COPPE, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001. 

 

CHABU, I. E.; CARDOSO, J. R. O regulador de indução como elemento contribuinte para o 

aumento da qualidade da energia elétrica em sistemas industriais.  In: SEMINÁRIO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- XVI - 

SNPTEE -, 16., 2001, Campinas. Anais... Campinas: [s. n], 2001. p. 1-6. 

 

 



87 

 

 

CHEUNG, P. B. Análise de reabilitação de redes de distribuição de águas para 

abasteceimento via algoritimos genéticos multiobjetivo.2004. 288 f. Tese (Doutorado em 

Hidráulica e Saneamento) - Escola de Engenharia de São Carlos, Univesidade de São Paulo, 

São Carlos, 2004. 

 

CHIANG, H. D. et al. Optimal capacitor placements in distribution systems - II: solution 

algorithms and numerical results. IEEE Transactions on Power Delivery, Piscataway, v. 5, 

n. 2, p. 643–649, 1990.  

 

COLLEGE, P. R. C.; FERREIRA, F.; MEDEIROS, F. Geração distribuída e impacto na 

qualidade de energia. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE QUALIDADE DA ENERGIA 

ELÉTRICA - SBQEE, 6., 2005, Belém. Anais... Belém: [s. n.], 2005. p. 781-788. 

 

CRUZ, A. R. da; MAGELA NETO, O.; TAKAHASHI, R. H. C. Uma otimização 

multiobjetivo para a definição de uma linha de transmissão elétrica via NSGA-II. In: 

SIMPÓSIO DE MECÂNICA COMPUTACIONA, 9., 2010, São João Del-Rei. Anais... São 

João Del-Rei: [s. n.], 2010. 

 

DALY, P. A.; MORRISON, J. Understanding the potential benefits of distributed generation 

on power delivery systems. In: RURAL ELECTRIC POWER CONFERENCE, 2001, Little 

Rock. Proceesings… New-York: IEEE, 2001. p. A2-1 - A2-13. 

 

DEB, K. Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. New York: Wiley, 

2001. 517 p. 

 

DEB, K. et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE 

Transactions on Evolutionary Computation, Piscataway, v. 6, n. 2, p. 182–197, abr. 2002. 

 

DEB, K. Optimization for engineering design: algorithms and examples. [S.l.]: Prentice 

Hall of India, 2012. 421 p. 

 

DINIZ, J. H.; CARVALHO, A. M.; DULCE M. R. BARROS. Geração distribuída: conceitos, 

tecnologias e perspectivas. Eletricidade Moderna, São Paulo, v. 231, n. 361, p. 66–79, 2004. 

 

FERREIRA, G. D. Modelos matemáticos para otimização da confiabilidade de sistemas 

elétricos de distribuição com geração distribuída. 2013. 131 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013 

 

FLETCHER, R. H.; STRUNZ, K. Optimal distribution system horizon planning- part I: 

formulation. IEEE Transactions on Power Systems, Piscataway, v. 22, n. 2, p. 791–799, 

maio 2007. 

 

 



88 

 

 

GALLEGO, R. A.; MONTICELLI, A. J.; ROMERO, R. Optimal capacitor placement in 

radial distribution networks. IEEE Transactions on Power Systems, Piscataway, v. 16, n. 4, 

p. 630–637, 2001. 

 

GOMES, P. et al. Geração distribuída: vantagens, problemas e perspectivas. In: SEMINARÍO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- XV 

SNPTEE, 15., Foz do Iguaçu. Anais… Foz do Iguaçu: [s. n.], 1999. p. 1-5. 

 

GÖNEN, T. Electric power distribution system engineering. Ney York: Mcgraw-Hill 

College, 1986. 1061 p. 

 

GUOQUAN WANG et al. Reliability evaluation of distribution system with distributed 

generation based on Islanding algorithm. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ELECTRIC UTILITY DEREGULATION AND RESTRUCTURING AND POWER 

TECHNOLOGIES, 3., 2008, Nanjing. Proceedings… New York: IEEE, 2008. p. 2697-2701. 

 

HADIAN, A.; HAGHIFAM, M. R. Risk based DG placement with consideration of 

uncertainties of load, generation and market regulation. In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION, 20., 2009, Prague. New York: IEEE, 

2009. p. 1-4. 

 

HAFFNER, S. et al. Multistage model for distribution expansion planning with distributed 

generation part I: problem formulation. IEEE Transactions on Power Delivery, Piscataway, 

v. 23, n. 2, p. 915–923, abr. 2008 

 

HSIEH, S. C. Bi-objective planning for distributed generations in distribution systems using 

particle swarm optimization and compromise programming.  In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ELECTRIC UTILITY DEREGULATION AND RESTRUCTURING 

AND POWER TECHNOLOGIES - DRPT, 4., 2011, Weihai. Proceedeings...  Piscataway: 

IEEE, 2011. p. 168-173. 

 

JARDIM, S. B. Aplicabilidade de algumas técnicas de análise multiobjetivo ao proceso 

decisório no âmbito de comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica. 1999, 187 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. 

 

LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA- 

LaPSEE.  Practical 135 bus feeder data. Ilha Solteira: LaPSEE, 2009. Disponível em: 

<http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/>. Acesso em: 20 set. 2015. 

 

LOBIANCO, A. T. DE M.; ANGULO-MEZA, L. Uma comparação de métodos de solução 

para problemas de programação linear multiobjetivo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA 

OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA-SPOLM, 10., 2007, Rio de Janeiro. 

Anais…  Rio de Janeiro: Centro de Análises de Sistemas Navais, 2007. p. 1-14. 



89 

 

 

LOPES, J. A. P. et al. Integrating distributed generation into electric power systems: a review 

of drivers, challenges and opportunities. Electric Power Systems Research, Oxford, v. 77, n. 

9, p. 1189–1203, jul. 2007. 

 

LOPEZ, L.; HINCAPIÉ, R. A.; GALLEGO, R. A. Planeamiento multiobjetivo de sistemas de 

distribución usando un algoritmo evolutivo NSGA-II. EIA, Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Medellín, v. 15, n. 1794–1237, p. 141–151, 2011 

 

MAMEDE FILHO, J. Manual de equipamentos elétrico. 3. ed ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2005. 686 p. 

 

MANDAL, S.; PAHWA, A. Optimal selection of conductors for distribution feeders. IEEE 

Transactions on Power Systems, New York, v. 17, n. 1, p. 192–197, 2002. 

 

MAREK, C. F. Os Impactos da arborização viária sobre a rede de distribuição de 

energia elétrica: estudo de caso da zona 7 de Maringá/PR. 2008. 90 f. Dissertação (Mestre 

em Engenharia Urbana ) - Universidade Estadual de Maringá, Maringà, 2008. 

 

MARIN, M. A. Ferramentas de análise estática de redes de distribuição com a inserção 

de geração eólica. 2004. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenahria Elétrica) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

 

MEDINA, A. C. R. Valoração de serviços ancilares de geradores distribuídos. 2012, 170 

f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Universidade 

Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2012. 

 

MENDOZA, F. et al. Optimal conductor size selection in radial power distribution systems 

using evolutionary strategies. In: TRANSMISSION & DISTRIBUTION CONFERENCE 

AND EXPOSITION: LATIN AMERICA, 11431., 2006, Caracas. Anales... Caracas: IEEE 

Venezuela Section, 2006. p. 1-5. 

 

MENESES, C. A. P. Desenvolvimento de técnicas e modelos matemáticos para solução do 

problema de planejamento da expansão e operação de sistemas de distribuição de 

energia elétrica com geradores distribuídos. 2012. 183 f. Tese (Doutorado em Engenharia 

Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2012. 

 

MOHAMMADIAN, L. et al. Using a hybrid evolutionary method for optimal planning, and 

reducing loss of distribution networks. In: CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER 

DISTRIBUTION NETWORKS- 16 EPDC, 16., 2011, Tehran. Proceedings… Tehran: IEEE 

Iran Section, 2011. p. 1–9. 

 

 

 



90 

 

 

NIKNAM, T. et al. A new approach based on ant colony algorithm to distribution 

management system with regard to dispersed generation. In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION – CIRED, 18., 2005, Turin. 

Proceedings… New York: IEEE, 2005. p. 1 - 5 

 

NUROGLU, F. M.; ARSOY, A. B. Voltage profile and short circuit analysis in distribution 

systems with DG. In: ELECTRIC POWER CONFERENCE, 2008, Vancouver. 

Proceedings… New York: IEEE, 2008. p. 1-5. 

 

OLIVEIRA, M. L. DE. Planejamento integrado da expansão de sistemas de distribuição 

de energia elétrica. 2010. 199 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de 

Engenharia Elétrica e de Conputação, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 

Campinas, 2010. 

 

PASKA, J. Distributed generation and renewable energy sources in Poland. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER QUALITY AND 

UTILISATION., 9., 2007, Barcelona. Proceedings… New York: IEEE, 2007. p. 1-6  

 

PEREIRA JUNIOR, B. R. et al. Multiobjective multistage distribution system planning using 

tabu search. IET Generation, Transmission & Distribution, New York, v. 8, n. 1, p. 35–45, 

2014. 

 

PEREIRA JÚNIOR, B. R. Alocação otimizada de bancos de capacitores em sisitemas de 

distribuição de energia elétrica através de metaheurísticas multiobjetivo. 2009, 196 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Universidade 

Estadual Paulista, Ilha Solteira, Ilha Solteira,  2009. 

 

PEREIRA JÚNIOR, B. R. Planejamento de médio e longo prazo de sistemas de 

distribuição de energia elétrica com deradores distribuídos (GDs) considerando custos 

de confiabilidade, operação e expansão. 2014. 194 f.  Tese (Doutorado em Engenharia 

Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2014. 

 

PEREIRA JUNIOR, B. R.; COSSI, A. M.; MANTOVANI, J. R. S. Multiobjective short-term 

planning of electric power distribution systems using NSGA-II. Journal of Control, 

Automation and Electrical Systems, New York, v. 24, n. 3, p. 286–299, jun. 2013. 

 

PIRELLI. Fios e postes, desapareçam! Revista PirelliClub, São Paulo, SP, n. 12, p. 8-.12, , 

2000. 

 

PRYSMIAN. Cabos e acessórios para redes subterrâneas. [S.l: s.n.,]. Disponível em: 

<http://www.jicable.org/Other_Events/cabos09/content/Cabos'09%20P1.2.P.pdf>. Acesso 

em: 06 dez. 2016. 

 



91 

 

 

PUTTGEN, H. B.; MACGREGOR, P. R.; LAMBERT, F. C. Distributed generation: semantic 

hype or the dawn of a new era? IEEE Power and Energy Magazine, Piscataway, New 

Jersey, v. 1, n. 1, p. 22–29, jan. 2003. 

 

RAO, S. S. Engineering optimization: theory and practice. Hoboken: John Wiley & Sons,  

2009. 840 p. 

 

ROSA, M. A. DA. Planejamento da operação e manutenção de sistemas de distribuição 

baseado em índices de desempenho e confiabilidade estrutural. 2003. 112 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2003. 

 

SARDETO, E. Avaliação técnica, econômica e de impacto ambiental da implantação das 

redes compactas protegidas em Maringá.  1999. 71 f. Monografia (Especialização em 

Agronomia) - Faculdade de Agronimia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1999. 

 

SEGATTO, A. G. Estudo e projeto de rede elétrica compacta protegida. 2008. 90 f.  

Trabalho de Conclusão de Curso (Gaduação em Engenharia Elétrica) – Faculdade de 

Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Espeirto Santo, Vitoria, 2008. 

 

SHIRMOHAMMADI, D. et al. Compensation-based power flow method for weakly meshed 

distribution and transmission networks. IEEE Transactions on Power Systems, Piscataway, 

v. 3, n. 2, p. 753–762, 1988.  

 

SILVA, E. P. DA. Fontes renováveis de energia para o desenvolvimento sustentável. Com 

Ciência, Campinas, v. 61, p. 1-3, 2004. 

 

SILVA, L. G. W. DA; PEREIRA, R. A. F.; MANTOVANI, J. R. S. Alocação otimizada de 

dispositivos de controle e proteção em redes de distribuição. Revista Controle & 

Automação, Campinas, v. 21, n. 3, p. 294–307, 2010. 

 

SILVA, S. M.B. A. da; MOTTA, R. S.; LYRA, P. R. M. Otimização multi-objetivo 

considerando aproximação via o método da base reduzida. In: CONGRESSO 

IBEROAMERICANO DE INGENHARIA MECÂNICA - CIBIM, 8., 2007, Cusco. Anais... 

Cusco: Pontificia Universidad Catolica del Peru, 2007. v. 1. p. 1-10.  

 

SOBOL, I. M. A primer for the Monte Carlo method. Boca Raton: CRC, 1994. 126 p. 

 

SOLAR AND WIND ENERGY RESOURCE ASSESSMENT- SWERA. Solar and wind 

energy resource assessment. Paris: SWERA,  2008. Disponível em: 

<http://en.openei.org/wiki/Solar_and_Wind_Energy_Resource_Assessment_(SWERA)>. 

Acesso em: 16 nov. 2015. 

 



92 

 

 

SOUSA, J. et al. Técnica heurística para o planejamento de sistemas de distribuição de 

energia elétrica considerando a confiabilidade da rede. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

SISTEMAS ELÉTRICOS, 4., 2012, Goiânia. Anais... Goiânia: Universidade Federal de 

Goiás, 2012.  p. 1–6. 

 

SPERANDIO, M. et al. Influência do cálculo de taxas de falha na alocação de chaves 

automáticas. In: ENCONTRO REGIONAL IBERO-AMERICANO DO CIGRÉ- ERIAC,  

12., 2007, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: [s. n.], 2007. p. 1-5. 

 

SPIER, E. B. et al. Avaliação da conexão de produtores independentes em alimentadores 

radiais de sistemas de ditribuição. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE QUALIDADE 

DA ENERGIA ELÉTRICA- IV SBQEE, 4., 2001, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: [s. n.], 

2001. p. 1-6. 

 

TAN, W. et al. Optimal distributed renewable generation planning : a review of different 

approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, New York, v. 18, p. 626–645, 

2013. 

 

TICONA, W. G. C. Aplicação de algoritmos genéticos multi-objetivo para alinhamento 

de seqüências biológicas. 2003. 129 f.  Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e 

Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo- USP, São Carlos, 2003. 

 

VAHID, M. et al. Combination of optimal conductor selection and capacitor placement in 

radial distribution systems for maximum loss reduction. In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY, 2009, Orissa, India. Anais... 

Piscataway: IEEE Computer Society, 2009. p. 1 – 5. 

 

VELASCO, G. D. N.; LIMA, A. M. L. P.; COUTO, H. T. Z. do. Análise comparativa dos 

custos de diferentes redes de distribuição de energia elétrica no contexto da arborização 

urbana. Revista Arvore, Viçosa, v. 30, p. 679–686, 2006. 

 

VELASCO, G.; DEL, N. Arborização viária X sistemas de distribuição de energia 

elétrica: avaliação dos custos, estudo das podas e levantamento de problemas 

fitotécnicos. 2003. 117 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de  Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003. 

 

WADHWA, C. L.; JAIN, N. K. Multiple objective optimal load flow: a new perspective. 

Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings C, New York, v. 137, n. 1 p. 

13–18, 1990. 

 

ZABARAS, N.; SANKARAN, S. An information-theoretic approach to stochastic materials 

modeling. Computing in Science and Engineering, Piscataway, v. 9, n. 2, p. 30–39, mar. 

2007. 



93 

 

 

ZAMBON, E. Otimização de índices de confiabilidade em redes de distribuição de 

energia elétrica. 2006. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenaria Elétrica) - Centro 

Tecnológico Universidade Federal do Espírito Santo, Vitoria, 2006. 

 

ZAMBON, E. et al. Um modelo de programação não-linear binária para otimizar a 

confiabilidade em redes de distribuição de energia elétrica.  In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

PESQUISA OPERACIONAL- XXXIXSBPO,  39., 2007, Fortaleza. Anais... Fortaleza: 

UFCE Fortaleza, 2007. p. 628- 639. 

 

ZHUDING WANG, Z. et al. A practical approach to the conductor size selection in planning 

radial distribution systems. IEEE Transactions on Power Delivery, Piscataway, v. 15, n. 1, 

p. 350–354, 2000. 

 

ZÜRN, H. H.; COELHO, J.; KNOLSEISEN, A. B. Confiabilidade e planejamento de 

sistemas de transmissão. Florianópolis: UFSC, 2003. 89 p.  Apostila do Curso de 

Especialização em Sistemas de Energia Elétrica. 

 



94 

 

 

APÊNDICE A - MÉTODO DA SOMA DAS CORRENTES 

 

O algoritmo geral consiste em dois passos básicos, a varredura inversa, onde são 

calculadas as correntes ou fluxos de potência com as possíveis atualizações das tensões e a 

varredura direta, que realiza os cálculos das quedas de tensão com as atualizações das correntes 

ou fluxos de potência. Esses passos são repetidos até que se obtenha a convergência do 

algoritmo. 

Para auxiliar no entendimento das equações é utilizada a Figura 31. 

Figura 31- Representação de um Sistema de Distribuição 

 

Fonte: (CARVALHO, 2006). 

 

Vk  : Tensão na barra k; 

Vm  : Tensão na barra m; 

𝑆𝑘  : Potência aparente na barra k; 

𝑆𝑚  : Potência aparente na barra m; 

𝑃𝑘𝑚  : Potência ativa na linha km; 

𝑄𝑘𝑚  : Potência reativa na linha km. 

 

O processo de resolução inicia especificando um valor da magnitude de tensão em todos 

as barras da rede de distribuição, normalmente define-se como sendo a tensão da subestação 

(1pu). Com os valores das magnitudes de tensão especificados calculam-se as correntes de carga 

nas barras, conforme equação A.1. 

 𝐼𝑘 = (
𝑆𝑘

𝑉𝑘
)

∗

 (A.1) 

Sendo: 

Ik  : Corrente na barra k; 

Vk  : Tensão na barra k; 

𝑆𝑘  : Potência aparente na barra k; 

Partindo das últimas barras de cada trecho, é realizado o somatório das correntes e das 

cargas (varredura inversa), até a chegada na barra da subestação, encontrando a corrente total 

da rede distribuição (equação A.2). 
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 𝐼𝑘𝑚 = 𝐼𝑚 + ∑ 𝐼𝑚𝑖
𝐹𝑚
𝑖=0  (A.2) 

Sendo: 

Ikm  : Corrente no trecho km; 

Fm  : Conjunto de barras a jusante da barra m; 

Usando os valores das correntes dos ramos e partindo da subestação até a última barra 

calculam-se os novos valores das tensões em todas as barras do sistema (varredura direta), 

conforme equação A.3. 

 𝑉𝑚 = 𝑉𝑘 − (𝐼𝑘𝑚 ∗ 𝑍𝑘𝑚) (A.3) 

Onde: 

 𝑍𝑘𝑚 = 𝑟𝑘𝑚 + 𝑗 ∗ 𝑥𝑘𝑚 (A.4) 

 

Sendo: 

Vm  : Tensão na barra m; 

Vk  : Tensão na barra k; 

Ikm  : Corrente no trecho km; 

Zkm  : Impedância. 

Para calcular as perdas ativas e reativas de um determinado ramo do sistema tem-se: 

 𝑆𝑘𝑚𝑝
= 𝑃𝑘𝑚𝑝

+ 𝑄𝑘𝑚𝑝
= 𝑍𝑘𝑚𝑝

∗ 𝐼𝑘𝑚
2  (A.5) 

Esse processo se repete até que a convergência seja atingida. Nesse trabalho é utilizado 

como critério de convergência a variação das tensões em duas iterações consecutivas, ou seja, 

quando a diferença entre duas iterações das tensões do sistema for menor que uma tolerância 

pré-determinada (ε=10-6). 

 |𝑉𝑘𝑖+1
− 𝑉𝑘𝑖

| ≤ 𝜀 (A.6) 

 

Sendo: 

ε  : Tolerância; 

Vk  : Tensão na barra k; 

i  : Número da iteração.  

O fluxograma para o método da soma das correntes é apresentado na Figura 32 
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Figura 32– Diagrama de blocos do método da soma das correntes. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 
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APÊNDICE B – DADOS DO ALIMENTADOR DE 134 BARRAS 

Neste apêndice são apresentados os dados do alimentador de 134 barras utilizado para testar 

a metodologia proposta e implementada neste trabalho. Este arquivo de dados pode ser acessado 

através do endereço www.dee.feis.unesp.br/lapsee/interna_downloads_sistemastestes.php. 

 

Tabela 21 – Dados das linhas. 

Linha DE Para 
Comprimento 

(km) 
Linha DE Para 

Comp. 

(km) 
Linha DE Para 

Comp. 

(km) 
Linha DE Para 

Comp. 

(km) 

1 0 1 0,000 35 23 35 0,010 69 67 69 0,020 103 102 103 0,040 

2 1 2 0,900 36 35 36 0,070 70 69 70 0,020 104 103 104 0,030 

3 2 3 0,050 37 36 37 0,010 71 67 71 0,050 105 103 105 0,150 

4 2 4 0,100 38 37 38 0,010 72 71 72 0,040 106 105 106 0,210 

5 4 5 0,040 39 38 39 0,070 73 72 73 0,040 107 106 107 0,030 

6 5 6 0,200 40 38 40 0,100 74 73 74 0,020 108 107 108 0,100 

7 6 7 0,200 41 40 41 0,060 75 74 75 0,110 109 108 109 0,100 

8 7 8 0,200 42 40 42 0,050 76 63 76 0,020 110 109 110 0,030 

9 8 9 0,010 43 42 43 0,010 77 76 77 0,030 111 110 111 0,020 

10 9 10 0,050 44 40 44 0,030 78 77 78 0,050 112 107 112 0,170 

11 10 11 0,100 45 44 45 0,040 79 78 79 0,070 113 112 113 0,110 

12 11 12 0,060 46 38 46 0,060 80 79 80 0,070 114 113 114 0,110 

13 12 13 0,030 47 46 47 0,020 81 80 81 0,030 115 113 115 0,200 

14 13 14 0,160 48 47 48 0,120 82 81 82 0,030 116 115 116 0,200 

15 11 15 0,030 49 48 49 0,050 83 82 83 0,050 117 116 117 0,200 

16 15 16 0,010 50 49 50 0,020 84 82 84 0,050 118 117 118 0,200 

17 16 17 0,020 51 50 51 0,170 85 84 85 0,030 119 90 119 0,110 

18 17 18 0,040 52 48 52 0,100 86 85 86 0,030 120 119 120 0,070 

19 18 19 0,040 53 52 53 0,060 87 86 87 0,020 121 120 121 0,070 

20 19 20 0,050 54 53 54 0,030 88 78 88 0,130 122 119 122 0,070 

21 18 21 0,150 55 54 55 0,130 89 78 89 0,050 123 122 123 0,130 

22 10 22 0,030 56 52 56 0,020 90 89 90 0,050 124 123 124 0,020 

23 22 23 0,070 57 56 57 0,080 91 90 91 0,180 125 123 125 0,020 

24 23 24 0,050 58 57 58 0,050 92 91 92 0,020 126 125 126 0,040 

25 24 25 0,020 59 57 59 0,060 93 92 93 0,030 127 126 127 0,040 

26 25 26 0,030 60 59 60 0,020 94 92 94 0,070 128 87 128 0,020 

27 26 27 0,060 61 48 61 0,040 95 92 95 0,100 129 86 129 0,060 

28 27 28 0,040 62 61 62 0,010 96 95 96 0,040 130 104 130 0,070 

29 28 29 0,020 63 62 63 0,050 97 95 97 0,050 131 130 131 0,020 

30 29 30 0,120 64 63 64 0,030 98 97 98 0,060 132 130 132 0,100 

31 28 31 0,020 65 64 65 0,020 99 98 99 0,110 133 132 133 0,040 

32 26 32 0,020 66 65 66 0,030 100 98 100 0,040 134 133 134 0,040 

33 32 33 0,005 67 66 67 0,020 101 100 101 0,110      

34 33 34 0,025 68 67 68 0,030 102 95 102 0,060      

Fonte: Adaptado de (LAPSEE, 2009). 

http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/interna_downloads_sistemastestes.php
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Tabela 22 – Dados das barras. 

Barra P (kW) Q (kVAr) Barra P (kW) Q (kVAr) Barra P (kW) Q (kVAr) Barra P (kW) Q (kVAr) 

1 0,00 0,00 35 0,00 0,00 69 6,40 2,70 103 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 36 11,40 4,90 70 103,50 44,10 104 69,00 29,40 

3 41,40 17,60 37 103,50 44,10 71 69,00 29,40 105 69,00 29,40 

4 0,00 0,00 38 0,00 0,00 72 7,80 3,30 106 99,80 42,50 

5 69,00 29,40 39 2,80 1,20 73 1,70 0,70 107 0,00 0,00 

6 69,00 29,40 40 0,00 0,00 74 103,50 44,10 108 0,00 0,00 

7 103,50 44,10 41 69,00 29,40 75 103,50 44,10 109 99,80 42,50 

8 69,00 29,40 42 69,00 29,40 76 103,50 44,10 110 103,50 44,10 

9 69,00 29,40 43 69,00 29,40 77 5,40 2,30 111 103,50 44,10 

10 0,00 0,00 44 103,50 44,10 78 0,00 0,00 112 69,00 29,40 

11 0,00 0,00 45 41,40 17,60 79 69,00 29,40 113 0,00 0,00 

12 7,90 3,40 46 0,90 0,40 80 103,50 44,10 114 0,00 0,00 

13 69,00 29,40 47 103,50 44,10 81 103,50 44,10 115 27,60 11,80 

14 69,00 29,40 48 0,00 0,00 82 0,00 0,00 116 27,60 11,80 

15 103,50 44,10 49 103,50 44,10 83 69,00 29,40 117 27,60 11,80 

16 41,40 17,60 50 69,00 29,40 84 69,00 29,40 118 27,60 11,80 

17 103,50 44,10 51 103,50 44,10 85 103,50 44,10 119 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 52 0,00 0,00 86 14,30 6,10 120 0,00 0,00 

19 69,00 29,40 53 1,10 0,50 87 69,00 29,40 121 27,60 11,80 

20 103,50 44,10 54 103,50 44,10 88 69,00 29,40 122 50,60 21,60 

21 103,50 44,10 55 69,00 29,40 89 69,00 29,40 123 0,00 0,00 

22 103,50 44,10 56 69,00 29,40 90 0,00 0,00 124 14,30 6,10 

23 0,00 0,00 57 0,00 0,00 91 41,40 17,60 125 14,30 6,10 

24 2,80 1,20 58 9,20 3,90 92 0,00 0,00 126 41,40 17,60 

25 41,40 17,60 59 103,50 44,10 93 103,50 44,10 127 103,50 44,10 

26 0,00 0,00 60 3,50 1,50 94 21,60 9,20 128 0,00 0,00 

27 103,50 44,10 61 2,80 1,20 95 0,00 0,00 129 41,40 17,60 

28 0,00 0,00 62 5,10 2,20 96 69,00 29,40 130 0,00 0,00 

29 69,00 29,40 63 0,00 0,00 97 5,50 2,40 131 103,50 44,10 

30 103,50 44,10 64 69,00 29,40 98 0,00 0,00 132 0,00 0,00 

31 103,50 44,10 65 69,00 29,40 99 21,60 9,20 133 103,50 44,10 

32 103,50 44,10 66 3,20 1,40 100 69,00 29,40 134 103,50 44,10 

33 103,50 44,10 67 0,00 0,00 101 103,50 44,10    

34 103,50 44,10 68 103,50 44,10 102 103,50 44,10    

Fonte: Adaptado de (LAPSEE, 2009). 

 

 


