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Apêndice A 

Algoritmo 1. Pseudo-código do Gerador de Configurações Factíveis (GCF). 

ALGORITMO GCF(F) 

//sorteia uma árvore de F 

s := SORTEIA_ARVORE (F); 

//inicializa a variável nb

nb := 0; 

//testa critério verificando se o nó vizinho nb é apropriado 

ENQUANTO nb igual a zero FACA 

      //sorteia um nó desta árvore para ser o nó de corte 

      nc := SORTEIA_NO (TS); 

      //determina as cadeias de estrutura TS com nc, considerando só os trechos dessas cadeias à direita de nc 

                        D := CADEIAS_COM_NC (TS, nc); 

      //sorteia um nó à direita de nc (incluindo nc) nessas cadeias 

       nt  : = SORTEIA_NO (D); 

      //sorteia um nó adjacente de nt da lista de adjacência L 

      nb := SORTEIA_NO (L); 

       //verifica se nb é nó adjacente de nt nas cadeias de nt em TS

       SE nb é adjacente a nt em TS ENTAO nb : = 0; 

//determina a posição de nb em F, isto é a sua árvore, sua primeira cadeia 

 //na árvore e sua posição nesta cadeia (isto é, a tripla de índices (i,j,k)); 

 (i, j, k) := POSICAO (F, nb); 

 //salva em Sb o trecho de cadeias à esquerda de nb

 Sb := TRECHO_AESQUERDA (Ti, nb); 

 //salva em S1 os trechos de cadeia em D que não contém nt

 S1 := TRECHOS_SEM (D, nt); 

   //salva em S2 os trechos de cadeia à esquerda de nt 

 S2 := TRECHOS_AESQUERDA (D, nt); 
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 //salva em S3 os trechos de cadeia à direita de nt (incluindo nt) 

 S3 := TRECHOS_ADIREITA (D, nt); 

 //concatena Sb com S3 e salva em C3; 

 C3 := CONCATENA (Sb, S3); 

 //concatena Sb com S2 invertida e salva em C2; 

 C2 := CONCATENA (Sb, S2); 

 //concatena C2 com os trechos apropriados de C2 com S1 e salva em C1; 

 C1 := CONCATENA (C2, S1); 

 //cria uma estrutura T’i com as cadeias de Ti e as cadeias de C1, C2 e C3,  

//seguindo o critério de agrupamento  apropriado 

 T’i := CRIA_ARVORE (Ti, C1, C2, C3); 

 //cria uma estrutura T’s com as cadeias de Ts sem os trechos em D, eliminando cadeias redundantes 

 T’S := CRIA_ARVORE (TS, D); 

 //cria estrutura F’ com ponteiros para todas as árvores de F exceto para TS e Ti, 

//colocando no lugar ponteiros para T’s e T’i

 F’ := CRIA_FLORESTA (F, T’S, T’i); 

FIM 
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Apêndice B 

 
Algoritmo 1. Pseudo-código da rotina principal do Fluxo de Carga usando a RCG 

ALGORITMO PRINCIPAL; 

//para cada estrutura Ti (indicada por um ponteiro fi) de F, 

//chama-se as sub-rotinas CORRENTES( ) e TENSOES( ) 

PARA i := 0 ATE i := número de ponteiros em F FACA 

             CORRENTES (F→fi); 

                          TENSOES (F→fi); 

FIM 
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Algoritmo 2. Pseudo-código para o cálculo da corrente a jusante de cada barra de um alimentador. 

ALGORITMO CORRENTES(T) 

//determina o tamanho da cadeia de T mais comprida 

maior := COMPR_MAIORCADEIA(T); 

//zera as variáveis correspondentes a corrente a jusante σ(m)’s para cada barra m em T 

ZERA_VARIAVEIS_ σ (T); 

//acessa os setores de T na seguinte ordem: da posição de cadeia maior para a posição 1 

//para cada posição, varre da primeira para a última cadeia 

PARA k := maior ATE k := 1 FACA 

      PARA j := 0 ATE o número de cadeias de T FACA 

            //Se existir a posição (j,k) em T, salva o setor na posição (j,k) em s e seu vizinho em r 

            SE existe a posição (j,k) ENTAO barra_cad_ant = T→tj(k) 

 s := T→tj(k); r := T→tj(k-1) 

  //acessa as barras de Bsr na seguinte ordem:  

                  //da primeira para a última cadeia, em cada cadeia da a última para primeira posição 

  PARA p := 0 ATE p := número de cadeias de T FACA 

        //inicializa a variável corrente_acumulada 

        corrente_acumulada : = 0; 

        PARA q := última posição da cadeia BBsr→Bp B ATE a primeira posição FACA 

              //salva a barra na posição (p,q) em n e sua vizinha em m 

   m := BBsr→BpB (q-1); 

   n := Bsr→BBp(q); 

   //inicializa a variável barra_cad_ant 

   barra_cad_ant = 0; 

   //se existir elemento na posição (p-1,q) em T, 

   //armazena este elemento na variável  barra_cad_ant 

   SE existe (p-1,q) ENTAO barra_cad_ant = BBsr→Bp-1B (q); 

         //verifica se as correntes a jusante da barra n já foram somadas quando varrendo cadeias 

         //anteriores (se foram barra_cad_ant ≠ 0 ou σ(m) ≠  0. Se não foram, as correntes são somadas 

         SE σ(m) = 0 OU barra_cad_ant ≠ n ENTAO corrente_acumulada := σ(n) + I(n); 

               //adiciona o valor corrente_acumulada à soma das cargas até a barra m; 

               σ(m) := σ(m) + corrente_acumulada; 

                 FIM 
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Algoritmo 3. Pseudo-código do cálculo da tensão de cada barra de um alimentador 

ALGORITMO TENSOES(T); 

//inicializa algumas variáveis 

setor_ant := 0; barra_ant :=0; 

//acessa os setores de T na seguinte ordem: da posição de cadeia 1 para a posição maior, 

//para cada posição, varre da primeira para a última cadeia 

PARA k := 1 ATE k := maior FACA 

      PARA j := 1 ATE o número de cadeias de T FACA 

            //Verifica se existe a posição (j,k) em T 

            SE existe a posição (j,k) em T ENTAO  

                  //verifica se as tensões das barras no setor T→tj(k) já foram calculadas; 

                  //isto é, se este setor já foi analisado (= setor_ant) 

                  SE T→tj(k) ≠ setor_ant ENTAO 

       s := T→tj(k) 

       //se existir a posição (j, k-1), executa-se as operações que seguem abaixo 

                        SE existe a posição (j, k-1) em T ENTAO 

             r := T→tj(k-1);  setor_ant := s; 

              //determina o tamanho da cadeia de BBrs mais comprida  

                               maior2 := COMPR_MAIORCADEIA(BBsr); 

                              //acessa as barras de Bsr na seguinte ordem: da posição 1 para a posição maior2, 

                              //para cada posição, da primeira para a última cadeia 

              PARA q := 1 ATE q := maior2 FACA 

                    //se j = 1 e q = 1, as posições (., q) correspondem a barra raiz 

   //(barra na subestação), então faz-se a tensão desta barra igual a Vsub

   SE  j = 1 e q = 1 ENTAO V(BBsr →b0(q-1) := Vsub;  

         //se existe a posição (p,q) em Bsr e a barra nesta posição é  

         //diferente da barra_ant, faz-se os cálculo mostrados abaixo 

         SE existe (p, q) em BBsr E BsrB →bp(q) ≠ barra_ant ENTAO 

               m := Bsr→BBp(q-1);            n := Bsr→BpB (q); 

               ΔV := Zmn * (σ(n) + I(n)); 

                                                 V(n) := V(m) – ΔV; 

                barra_ant := n; 

                 FIM 
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Apêndice C 

Algoritmo 1. Pseudo-código Referente ao Algoritmo Evolucionário Proposto 

ALGORITMO AEproposto (F0); 

//gera a população inicial em geral contendo somente F0

P(t) := POPULACAO_INICIAL (F0) 

//executa o Fluxo de Carga usando a RCG para os indivíduos da população inicial 

FLUXO_CARGA(P(t)); 

//avalia os indivíduos de P(t) 

AVALIA (P(t)); 

//testa o critério de término (o tempo tmax) 

ENQUANTO critério não atingido FACA 

 //sorteia um indivíduo da população denominado FS

 FS := SORTEIA_INDIV(P(t)); 

 //aplica o operador GCF para gerar um novo indivíduo Ft a partir de FS

 Ft := GCF(FS); 

 //executa o Fluxo de Carga usando a RCG para os alimentadores alterados de FS para Ft

 FLUXO_CARGA_ALIM(Ft); 

 //avalia o indivíduo (configuração) Ft

 AVALIA(Ft); 

 //decide alterar ou não P(t) com Ft

 P(t + 1) := ALTERA_POPULACAO(P(t), Ft); 

 //incrementa o contador de tempo 

 t := t + 1; 

//aplica critério para selecionar indivíduo(s) da população final, formando o conjunto de soluções 

S := SELECIONA(P(t – 1)); 

FIM 
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Apêndice D 

 Os dados apresentados são referentes à entrada para o programa e AE com RCG da 

rede de distribuição real da cidade de São Carlos-SP. A rede possui 3860 barras, 635 

chaves, 3 subestações e 23 alimentadores. Os cabos presentes na rede são: A47, A40, A33, 

A10, A04 e A02. Deve-se observar que os cabos citados acima são os presentes na maioria 

das redes de distribuição existentes. 

 A subestação Bela Vista possui 2 transformadores de 25MVA; a subestação São 

Carlos, 2 transformadores de 25MVA e a subestação Paraíso possui 1 transformador de 

25MVA. 

 As cargas utilizadas para os testes foram obtidas para cada alimentador dividindo a 

carga total de cada um deles pelo número de pontos de carga neste mesmo alimentador. O 

fator de potência considerado para todas as cargas foi unitário. 

 

Obs.: As tabelas contendo os dados de barras, dados de ligações e dados de cabos do 

sistema encontram-se em CD-ROM na biblioteca da EESC-USP. 
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