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RESUMO 

SANTOS, A. C., Restabelecimento de Energia Considerando Todas Barras e Chaves 

de um Sistema de Distribuição Real. São Carlos, 2004, 110p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 

O presente trabalho investiga metodologias para se obter automaticamente planos 

de restabelecimento de energia em sistemas de distribuição de energia elétrica, 

contemplando-se múltiplos objetivos, sendo alguns conflitantes. A redução nos 

índices de interrupção de energia elétrica deve ser um alvo permanente das 

empresas de distribuição buscando a melhoria da qualidade de fornecimento. Por 

outro lado, as interrupções são inevitáveis, quer para a execução de obras de 

manutenção preventiva, quer para obras de manutenção corretiva em virtude da 

ocorrência de um defeito no sistema. Depois de uma falta ter sido identificada e 

isolada, um plano de restabelecimento deve ser encontrado em um curto período 

de tempo. Devido ao problema de explosão combinatorial, técnicas de 

programação matemática se tornam proibitivas para esse tipo de aplicação, 

principalmente em sistemas de tamanho real. Por outro lado, a proposta 

desenvolvida de Algoritmos Evolucionários utilizando cadeias de grafos, têm se 

mostrado capaz de obter planos de restabelecimento de energia em um sistema de 

tamanho real no menor tempo possível . Este trabalho investiga a utilização desta 

metodologia para redes de grande porte sem simplificações, isto é, incluindo 

todas as linhas, barras e chaves do sistema. Testes são realizados em três redes de 

tamanhos diferentes, considerando diversos objetivos a fim de avaliar a técnica 

proposta. 

 

Palavras-chave: Sistema de Distribuição, Algoritmos Evolucionários, Grafos, 

Restabelecimento de Energia. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, A. C., Energy Restoration for Real Distribution Systems considering  

all their buses and switches. São Carlos, 2004, 110p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 

This work investigates methodologies to automatically obtain energy restoration 

plans in distribution systems, involving multiple objectives that are conflicting. The 

reduction energy interruption indices is a permanent objective of the distribution 

companies in order to improve power supply. Interruptions may be carried out for 

maintenance or may occur due to system faults. After a fault have been identified and 

isolated, a restoration plan is required in a short interval of time. Due to the 

combinatorial explosion problem it is not possible to apply mathematical 

programming techniques to produce restoration plans for large networks. On the 

other hand, an Evolutionary Algorithm utilizing graph, chain has shown to be able to 

obtain restoration plans for real-size networks in a short interval of time. Tests are 

performed for three different size networks, considering several objectives to 

evaluate the proposed technique. 

 

 

 

Key Words: Distribution System, Evolutionary Algorithms, Graphs, Energy 

Restoration. 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

Um sistema elétrico, como um todo, pode ser dividido em três partes: 

 

1. Sistema de geração é composto pelas usinas. A energia elétrica é gerada a 

partir da conversão eletromecânica de energia. A fonte primária de energia 

pode ser a água, o carvão, o óleo, a fissão nuclear, etc. Em geral a tensão é 

gerada pelos geradores em torno de 15kV. Com a finalidade de aumentar a 

eficiência da transmissão de energia até os pontos de consumo, as usinas 

dispõem também de uma subestação elevadora, em que a tensão de saída é 

maior que a tensão gerada, por exemplo, igual a 500kV; 

2. Sistema de transmissão é composto basicamente por linhas de transmissão e 

transformadores reguladores, que conectam os pontos de geração aos pontos 

de consumo (cargas). Os sistemas de transmissão podem operar em corrente 

alternada ou em corrente contínua; 

3. Sistema de distribuição é composto por subestações abaixadoras e linhas de 

distribuição. A energia chega à subestação abaixadora em um nível de tensão 

alto. A tensão é abaixada para níveis em torno de 15kV e a energia é levada 

aos pontos de consumo através dos alimentadores primários. Algumas cargas 

são alimentadas com esta tensão. Outras são alimentadas com tensões mais 

baixas, fornecidas por transformadores que abaixam a tensão de 15kV para 

aproximadamente 250V. 

 

O presente trabalho considera os sistemas de distribuição em casos onde 

ocorre a interrupção do fornecimento de energia. De acordo com [1], a qualidade do 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores pode ser avaliada por meio dos 

seguintes itens: 
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• Continuidade do fornecimento; 

• Nível de tensão; 

• Oscilações rápidas de tensão; 

• Desequilíbrio da tensão; 

• Distorções harmônicas da tensão; 

• Nível de interferência em sistemas de comunicações. 

 

Em relação à continuidade do fornecimento, a redução nos índices de 

interrupção de energia elétrica tem sido uma demanda crescente por parte dos 

consumidores. Por outro lado, as interrupções são inevitáveis, em conseqüência de 

defeitos que fatalmente ocorrem na rede (manutenção corretiva) e também para a 

execução de serviços de manutenção preventiva. Assim, nestas situações, deve-se 

dispor de um plano de manobras de chaves, para que estas interrupções se restrinjam 

à menor parte possível da rede. 

Na tentativa de encontrar um plano de energização de forma a deixar a menor 

área do sistema fora de serviço, os operadores utilizam suas experiências anteriores 

para que o planejamento satisfaça uma série de  necessidades práticas e objetivas tais 

como: menor número de operação de chaves, pequeno número de consumidores sem 

energia (de preferência nenhum) e ausência de componentes sobrecarregados no 

sistema. Portanto, o restabelecimento de energia aos consumidores é um problema 

com múltiplos objetivos, sendo alguns conflitantes. 

As principais necessidades práticas de um plano adequado de 

restabelecimento de energia são as seguintes: 

 

1. encontrar um plano em um curto intervalo de tempo (em tempo real); 

2. minimizar o número de manobras; 

3. reduzir o número de consumidores interrompidos; 

4. nenhum componente sobrecarregado; 

5. manter a estrutura radial do sistema (sem formação de anéis). 

 

Outros objetivos podem ser considerados, dependendo das necessidades da 

companhia de energia. 
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Matematicamente, pode-se definir um problema de restabelecimento de 

energia em sistemas de distribuição da seguinte forma: 

Min. k1φ(G) + k2ϕ(G,G0) 

s.a. 

Ax = b 

x’ ≤ x ≤  x’’ 

s ≤ s’ 

Δv ≤ Δv’ 

G ser uma floresta (configuração radial), 

onde, 

G é um grafo correspondente a uma configuração da rede; 

φ(G) é o número de consumidores sem energia para uma configuração radial da rede; 

ϕ(G,G0) é o número de pares de manobras para obter uma dada configuração 

(floresta G) a partir de uma configuração anterior (floresta G0); 

k1 e k2 são constantes; 

A é a matriz incidência de G [3]; 

x é o vetor dos fluxos de correntes; 

b é o vetor contendo os valores de carga (corrente constante) nos nós (bi<0) ou de  

correntes injetadas nas subestações (bi > 0); 

x’ e x’’ são os limites de fluxo de correntes nas linhas; 

s é um vetor com os carregamentos de cada subestação; 

s’ é o vetor com o limite de carregamento de cada subestação; 

Δv é um vetor com a queda de tensão de cada nó do sistema; 

A proposta deste trabalho é gerar opções para o restabelecimento de energia a 

sistemas de distribuição em um curto intervalo de tempo aplicando o método 

desenvolvido em [2], para sistemas de distribuição de tamanho real. Com isso, busca-

se verificar também a capacidade desta metodologia em reduzir os efeitos de 

explosão combinatorial quando considerados sistemas de grande porte. 

Devido ao problema da explosão combinatorial, as técnicas de programação 

matemática não são utilizadas nos problemas de restabelecimento em sistema de 

distribuição de grande porte. Os algoritmos evolutivos (AEs) são uma técnica 

alternativa que tem se mostrado capaz de lidar com essa dificuldade, porém 
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produzem muitas soluções infactíveis quando considera redes de tamanho real, 

reduzindo o desempenho desta técnica. 

Geralmente os métodos utilizando AEs acrescentam parte das restrições à 

função objetivo por meio de penalidades, isto é, para cada violação da restrição é 

associado um peso (penalização) que é multiplicado pelo valor violado. Desta forma, 

o  problema pode ser reescrito como segue: 

 

Min. k1φ(G) + k2ϕ(G,G0) + P1 |s’ –  s|  + P2|Δv’ – Δv| + P3|x’ – x| 

s.a. 

  Ax = b 

  G ser uma floresta 

 

 

onde, 

P1 é o peso correspondente a violação do carregamento das subestações; 

P2 é o peso correspondente a violação de queda de tensão; 

P3 é o peso para violação e fluxo de corrente. 

 

Os pesos são valores positivos e | . | é a norma infinito usual. A função 

objetivo só é penalizada se pelo menos uma das restrições é violada. 

A técnica utilizada  neste trabalho foi proposta em [2], baseada em AEs, 

visando a obtenção de planos de restabelecimento em curtos intervalos de tempo para 

sistemas grandes. Em geral, os métodos existentes  utilizam um algoritmo específico 

para verificar se a configuração gerada é factível, isto é, se a condição de radialidade 

é respeitada e se o número de consumidores sem energia é mínimo. Uma outra 

alternativa tem sido o desenvolvimento de algoritmos que produzem sempre 

configurações radiais, porém tais algoritmos têm se mostrado ineficientes, 

demandando tempo de computação muito alto para grandes redes. Em [2] foi 

proposto o Gerador de Configurações Factíveis (GCF), que será detalhado 

posteriormente, sendo um algoritmo computacionalmente eficiente para gerar 

somente florestas que energizam todo o sistema e que respeitam a restrição de 

radialidade.  
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Considerando o GCF, o problema de restabelecimento pode ser escrito da 

seguinte forma: 

Min. k1φ(G) + k2ϕ(G,G0) + P1 |s’ –  s|  + P2|Δv’ – Δv| + P3|x’ – x| 

s.a. 

  Ax = b 

  G ser dado pelo GCF. 

A presente pesquisa procura  dar continuidade ao trabalho desenvolvido em 

[2], sendo necessário a implementação dos algoritmos propostos e entendimento do 

problema para aplicar a metodologia a sistemas reais, onde as possibilidades de 

novas configurações aumentam consideravelmente comparados com sistemas de 

pequeno e médio portes. 

Antes de apresentar a técnica de AEs utilizada, o Capítulo 2 faz uma revisão 

dos principais trabalhos sobre problemas de reconfiguração e restabelecimento de 

energia em sistemas de distribuição. O Capítulo 3 introduz uma estrutura de dados de 

grafo denominada Representação por Cadeias de Grafo (RCG). A RCG é utilizada 

pelo GCF, apresentado no Capítulo 4. 

O Capítulo 5 descreve o algoritmo de fluxo de carga utilizando a RCG. O 

Capítulo 6 apresenta uma proposta desenvolvida em [2], que corresponde a um AE 

que utiliza uma rotina capaz de associar o fluxo de carga e o GCF, denominada 

também de AE com RCG. 

No Capítulo 7 são apresentados os testes realizados. Os testes utilizam três 

redes diferentes: uma rede de médio porte utilizada em [4, 5], uma rede  de grande 

porte, utilizada em [2], correspondente ao sistema de distribuição da cidade de São 

Carlos simplificado e a terceira rede corresponde a este sistema sem simplificações, 

isto é, considerando todas as linhas barras e chaves. Com isso, busca-se mostrar que 

a eficiência computacional propiciada pelo AE com RCG permite a elaboração 

automática de planos de restabelecimento para sistemas reais sem simplificações. 

Deve-se observar que quanto mais chaves são consideradas, mais planos alternativos 

podem ser investigados e melhores soluções podem ser obtidas. Ao se considerar 

mais pontos de cargas, obtém-se soluções que correspondem a um fluxo de carga 

mais próximo do real para uma dada configuração. Portanto, uma metodologia capaz 
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de lidar com redes completas pode melhorar a qualidade dos planos de 

restabelecimento encontrados para redes de grande porte. 

Os testes com o AE utilizado foram desenvolvidos em problemas de 

minimização de perdas e restabelecimento de energia de sistemas de distribuição 

partindo de uma configuração factível existente. 



 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

O objetivo deste capítulo é apresentar o estado da arte sobre a utilização das 

principais técnicas e modelos computacionais para o tratamento de problemas de 

reconfiguração e restabelecimento de energia em redes de distribuição de energia 

elétrica. Serão apresentados, sempre que possível, o tempo de processamento e a 

dimensão do problema utilizado para testar a metodologia. 

Apesar de existirem muitos artigos publicados na área de reconfiguração de 

redes de distribuição, serão abordados aqueles mais importantes para este trabalho, 

principalmente os que enfocam o restabelecimento de energia. 

Pode-se agrupar as técnicas de resolução em três classes: em função da 

utilização de algoritmos de otimização; da utilização de regras heurísticas em 

conjunto com algoritmos de otimização; e da utilização de técnicas da área de 

Inteligência Artificial. A seguir apresentam-se algumas técnicas de programação 

matemática, que visa a otimização de função(ões) objetivo sujeita(s) a um conjunto 

de restrições.  

 

- programação linear: o objetivo é a maximização ou minimização de uma 

função linear sujeita a restrições representadas por equações e inequações 

lineares [6, 7]; 

- programação inteira: utilizada em problemas de otimização em que as 

variáveis são inteiras. Também conhecida como programação linear inteira 

ou ainda programação linear interia pura [8]; 

- programação linear inteira mista: neste tipo de problema parte das 

variáveis são inteiras e parte são contínuas [9, 10]; 
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- programação não linear: utilizada para a maximização ou minimização de 

uma função não linear, podendo ter restrições lineares ou não lineares [11]; 

- algoritmos de transporte: um tipo de programação linear utilizado 

especificamente em problemas de fluxo em redes [3]; 

- problema do menor caminho: neste tipo de problema os caminhos da rede 

são representados pela soma dos comprimentos dos arcos, sendo uma 

particularidade de problemas de fluxo em redes [3]; 

Nos últimos anos houve um grande avanço no desenvolvimento de técnicas 

utilizando Inteligência Artificial (IA) sendo aplicadas à área de sistemas de 

distribuição de energia elétrica [13, 14, 15]. As técnicas mais aplicadas aos 

problemas de configuração de redes são apresentadas a seguir: 

 

- sistemas especialistas: são sistemas dedicados baseados em regras, com 

uma arquitetura composta por uma base de dados, uma base de 

conhecimento e um mecanismo de inferência [12]; 

- redes neurais artificiais: procuram reproduzir processos conhecidos do 

funcionamento do cérebro humano através dos neurônios e suas 

interligações. O aprendizado ocorre no treinamento da rede, do que depende  

para o seu bom funcionamento [16]; 

- métodos de busca heurística: são técnicas utilizadas para direcionar o 

processo de busca em problemas combinatórios, e representa a principal 

parte dos sistemas de inteligência artificial [17, 18]; 

- algoritmos genéticos (AGs) [19, 20, 21, 22, 23, 24]: os AGs são parte da 

família dos algoritmos evolucionários que são modelos computacionais 

inspirados na natureza. A técnica de Algoritmos Genéticos baseia-se nos 

mecanismos de seleção natural e da genética. Os AGs têm sido utilizados 

com bons resultados para a solução de problemas de otimização. Eles 

empregam uma estratégia de busca paralela e estruturada, e ao mesmo 

tempo, aleatória, que é voltada em direção ao reforço da busca de pontos de 

“alta aptidão”. Apesar de não garantir a convergência para a solução ótima, 
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é possível em muitos casos, atingir-se soluções sub ótimas para problemas 

onde se requer uma resposta rápida, ou onde o porte do problema inviabiliza 

a convergência de métodos exatos para a solução ótima. Os AGs formam a 

parte da área dos Sistemas Inspirados na Natureza; simulando os processos 

naturais e aplicando-os à solução de problemas reais. De acordo com a 

aptidão e a combinação com outros operadores genéticos, são produzidos 

métodos de grande robustez e aplicabilidade. Estes algoritmos estão 

baseados nos processos genéticos dos organismos biológicos, codificando 

uma possível solução de um problema. Os “cromossomos” são compostos 

por cadeias de bits e caracteres. Estes cromossomos representam indivíduos 

que são levados ao longo de várias gerações, na forma similar aos 

problemas naturais, evoluindo de acordo com os princípios de seleção 

natural e sobrevivência dos mais aptos, descrito pela primeira vez por 

Charles Darwin. Os operadores mais comuns dos AGs são a reprodução, o 

cruzamento e a mutação. Para o processo de cruzamento considere o par de 

indivíduos abaixo. O cromossomo possui k posições (sendo k um número 

inteiro) e será selecionado um local L (lócus) do cromossomo para fazer o 

cruzamento. Dois strings novos são criados trocando todos os caracteres 

entre a posição (k = L) e L inclusive e o seu tamanho k:  

A1 = 011/01   A2 = 110/10 

  Supondo que L = 3 como indicado pelo símbolo “/”. O cruzamento 

resultante rende dois strings novos. 

A1’ = 01110   A2’= 11001 

  Mutação é a alteração aleatória do valor de uma posição de string. Na 

codificação binária do exemplo em questão significa mudar 1 para 0 

simplesmente e vice versa. 

A1’ = 01110   A2’= 01100 

- recozimento simulado (simulated annealing): é uma estratégia de busca 

baseada numa analogia entre a minimização de uma função objetivo e a 

obtenção de um estado de mínima energia em sistemas físicos [25, 26]; 
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- troca de ramos (branch exchange): esta técnica se aplica apenas a 

problemas com configurações radiais. Partindo-se de uma configuração 

inicial, a alteração acontece de forma simultânea em um ramo fechado e um 

aberto, mantendo-se sempre a rede radial [27]. 

Os dois sub-itens seguintes fazem uma revisão dos principais trabalhos 

publicados nas últimas décadas sobre reconfiguração de rede e restabelecimento em 

contingência.  

 

2.1. Reconfiguração da Rede 

Em 1975 foi proposto por Merlin e Back [28] o primeiro modelo de 

reconfiguração da rede para a minimização das perdas com a alteração do estado das 

chaves de seccionamento, utilizando técnicas de otimização em conjunto com 

heurísticas. A estratégia utilizada considerava todas as chaves inicialmente fechadas 

e em cada passo vão sendo selecionadas convenientemente chaves da rede para 

serem abertas. O processo ocorre até que a rede se torne radial. Utilizaram a técnica 

branch-and-bound para selecionar as chaves. O fato de inicialmente todas as chaves 

estarem fechadas garante que a solução final independe do estado inicial do sistema. 

Em cada passo do problema um fluxo de potência é executado na rede em malha e a 

chave com o menor fluxo passante é selecionada para ser aberta. Nesse problema não 

foram consideradas as restrições de carregamento máximo da rede e queda de tensão. 

Em 1988 Civanlar et al [29] apresentou um algoritmo, baseado em regras 

heurísticas, para a alteração da configuração da rede com redução das perdas. O 

método proposto baseia-se em duas regras para reduzir o número de combinações de 

estados de chaves a serem avaliados, e em uma equação aproximada para estimar a 

redução das perdas devido a uma alteração no estado da rede através da abertura de 

uma chave e fechamento de outra. Tais regras baseavam-se na análise dos nós que se 

encontram nos extremos de uma chave aberta. Quando a diferença de tensão entre 

eles fosse significante, ocorria a transferência do nó que se encontrava no lado de 

menor tensão para o lado de maior tensão. Os autores utilizaram ainda um outro 

algoritmo para realizar um processo de busca do tipo best-first para reduzir o espaço 
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a ser explorado, sendo que em cada estágio somente a operação que resulta em maior 

redução das perdas é considerada. Foi apresentado por outros autores [30, 31] 

extensões deste método, onde houve um refinamento nos cálculos de fluxo de carga e 

aumento do número de configurações analisadas, resultando num maior esforço 

computacional. 

Em 1989 Shirmohammadi e Hong [32] introduziram uma modificação no 

algoritmo de Merlin e Back [28], acrescentando as restrições de carregamento 

máximo da rede e de máxima queda de tensão. Foram apresentados resultados de 

simulação computacional para vários casos testes. O maior sistema utilizado para 

testes é composto de 8 alimentadores, 2401 ramos e 742 chaves. O tempo de 

processamento para encontrar a solução ótima foi de 110s quando executado em um 

computador IBM 3090. 

Em [33] foram apresentados dois novos algoritmos para o problema de 

reconfiguração para minimização de perdas em sistemas de distribuição. No primeiro 

assume-se uma distribuição uniforme da carga ao longo da rede, e no outro se utiliza 

o modelo de cargas concentradas. Os algoritmos trabalham de forma paralela, porém 

com funções distintas. Enquanto um define a localização das chaves, o outro trabalha 

com as chaves existentes, analisando possíveis mudanças de posição em suas 

vizinhanças. 

Em [34] formula-se o problema de reconfiguração para minimização de 

perdas como um problema de transporte com custos quadráticos. Inicia-se 

linearizando as perdas   através de um algoritmo de menor caminho para obter a 

solução inicial. A solução é melhorada a cada passo através do método simplex. 

Vários trabalhos [25, 26, 35, 36] utilizam técnicas de recozimento simulado 

para a reconfiguração de redes. Consideram-se múltiplos objetivos como 

minimização das perdas e balanceamento entre os elementos da rede, e um conjunto 

de restrições técnicas. Em [36] foi utilizado cálculos aproximados para reduzir o 

tempo de processamento, além de utilizar dois métodos de fluxo de carga, um para 

baixas temperaturas e outro para altas temperaturas. Foi utilizado um sistema de 

distribuição de 69 barras para os testes implementado em linguagem Fortran. O 

tempo de processamento não foi apresentado. 
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Em 1995, foi apresentado em [37] um método baseado no modelo de Merlin e 

Back [28], utilizando um algoritmo de fluxo de potência específico para redes 

“fracamente malhadas” aumentando sua eficiência em termos de tempo de 

processamento. O método foi testado em um sistema de distribuição com 14 barras, 1 

loop, 32 barras, 5 loops e 69 barras, 5 loops. O tempo de processamento foi 

comparado com o tempo de processamento do método apresentado em [32] para os 

três sistemas, executando cerca de 3 vezes mais rápido. Os tempos do método 

proposto foram, 2ms, 16ms e 41ms para os sistemas de 14, 32 e 69 barras 

respectivamente. O computador utilizado para os testes foi um PC/AT de 10MHz. 

Em 1996, foi apresentado em [38] um método para a reconfiguração da rede 

considerando-se múltiplos objetivos. Os objetivos considerados foram minimização 

das perdas, balanceamento de cargas entre transformadores de subestações, 

minimização do máximo valor de queda de tensão, minimização da freqüência de 

interrupções e minimização das interrupções para consumidores importantes. A 

função objetivo utilizada agrega e pondera os vários objetivos citados, com pesos 

definidos de acordo com o grau de importância atribuído a cada um. O sistema 

utilizado para testes consiste de 3 alimentadores, 61 barras de cargas, 64 ramos, 7 

chaves NA e 50 chaves NF. O tempo de processamento não foi apresentado. 

Em 1999 foi proposto em [5] uma modelagem do problema de configuração 

de redes utilizando AGs para minimização de perdas. Utilizou-se uma ferramenta 

chamada de famílias de blocos de carga, que garantem a geração de soluções viáveis 

sob o aspecto topológico, revelando grande eficiência dos AGs, que não incorporam 

explicitamente as restrições do problema, mas sim indiretamente por meio de 

penalizações impostas à função objetivo ou à função de avaliação. As restrições 

utilizadas foram o carregamento máximo da rede e do nível de tensão nas barras. A 

metodologia foi testada numa rede de 86 barras, 96 ligações, sendo 68 trechos sem 

chaves, 15 chaves NF, 13 chaves NA e 3 subestações de distribuição. O tempo de 

processamento para 100 gerações foi de 30s em um computador Pentium II 450MHz. 

Em 2002 foi apresentado em [39] um algoritmo baseado em simulated 

annealing para minimização de perdas através de um processo de chaveamento 

automático em larga escala para sistemas de distribuição. Foi desenvolvida uma 

ferramenta denominada de tempo polinomial “cooling schedule”, baseado no cálculo 
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estatístico durante a busca para encontrar a estratégia ideal e também para linearizar 

a função custo. Foi utilizado um fluxo de carga para obter os dados do sistema 

utilizando o modelo de corrente constante e sistema radial. O método foi testado em 

sistemas de 32, 69, e 148 barras. O sistema de 148 barras é parte de um sistema de 

distribuição real de Joongdong na Coréia. Possui uma carga de 44,43MW e 

21,51MVAR. Consiste de 148 barras, 148 chaves, sendo 19 chaves NA. Foram 

apresentados a configuração ótima e o tempo de processamento, comparando com 

um método convencional de simulated annealing. O tempo de processamento para a 

metodologia apresentada aplicada ao sistema de 148 barras foi de 68,44s, enquanto 

que para o método convencional o tempo é de 74,64s. 

Em 2003 foi proposto em [40] um método designado por MIHDE (Mixed-

Integer Hybrid Differential Evolution) para reconfiguração de rede em sistemas de 

distribuição com o objetivo de minimizar perdas e quedas de tensão. As restrições 

utilizadas foram tensão nas barras dentro dos limites, correntes nos cabos não 

ultrapassando a capacidade dos mesmos e circuito radial. A população inicial é 

escolhida aleatoriamente seguida da aplicação do operador mutação no vetor de 

chaves e o crossover. A seleção é feita dentre as gerações e pais. Testes foram 

realizados em dois sistemas apresentados em [25]. Um dos sistemas possui três 

alimentadores, 13 chaves NF e 3 chaves NA, Sbase=100MVA encontrando a solução 

ótima idêntica à encontrada em [25] num tempo de processamento de 7,7s. O outro 

sistema foi o de TPC (Taiwan Power Company), com 11 alimentadores: 83 chaves 

NF, 13 chaves NA. A solução ótima encontrada também coincidiu com a encontrada 

em [25], porém, com o tempo bem menor 36,15s, ficando em média 160s mais 

rápido. 

 

2.2. Restabelecimento em Contingência 

Desde a década de 80 que vários trabalhos vem sendo publicados sobre o 

problema de restauração de um sistema de distribuição na ocorrência de uma falta. 

Utilizam diversas técnicas, mas a maior parte envolve sistemas especialistas ou 

processos de busca heurística. 
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Em 1989 foi apresentado em [41] um método baseado em busca heurística 

para o restabelecimento do sistema. A solução ótima é alcançada quando ocorre a 

minimização do desbalanceamento de carga entre os alimentadores. Utiliza-se a 

técnica de busca em profundidade em conjunto com regras heurísticas para melhor 

direcionamento do processo e para impedir que caminhos não promissores sejam 

explorados ou que soluções que não atendam as restrições do problema sejam 

utilizadas. Quando tal fato acontece, é utilizado um procedimento de retrocesso 

(backtrack) permitindo que a busca tome novas direções. Assim, a solução ótima 

encontrada sempre atende as restrições de carregamento máximo da rede, radialidade 

e máxima queda de tensão. Testes são realizados em um sistema de distribuição 

contendo 4 alimentadores, 20 barras de carga e 33 chaves. A solução encontrada foi 

o ótimo global. Não foi apresentado o tempo de processamento. 

Em 1992, foi apresentado em [17] um sistema baseado em busca heurística 

com um mecanismo para restabelecimento do sistema que conta com várias regras 

baseadas em requisitos práticos para o bom funcionamento do sistema. Os requisitos 

considerados foram restabelecimento em um curto intervalo de tempo, atender a 

maior parte dos consumidores possível, menor número de chaves manobradas, a 

solução encontrada deve estar a mais próxima possível da configuração que a 

originou, nenhum componente deve estar sobrecarregado e a rede deve ser mantida 

com uma configuração radial.  

Em [42] foi apresentado uma metodologia similar a desenvolvida para a 

reconfiguração da rede para minimização de perdas [32]. Inicialmente abrem-se as 

chaves que permitem o isolamento da área do sistema em falta. Para o restante do 

sistema, fecham-se todas as chaves e processa-se um programa de fluxo de potência 

para a rede em malha. Em seguida, abrem-se as chaves (uma em cada passo), que 

causem menor perturbação no sistema, até que a rede se torne radial. Em cada passo, 

um novo processamento de fluxo de potência é realizado, verificando-se as restrições 

de carregamento. Inclui-se ainda o número máximo de pares de chaves manobradas. 

Os testes foram realizados em um sistema de distribuição com 4 alimentadores, 500 

ramos e 50 chaves. A solução ótima foi encontrada em 6s. 

Em 1997, foi apresentado em [4] uma ferramenta genérica (Shell) 

desenvolvida para o tratamento de problemas de decisão com restrições, que incluem 
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os problemas de configuração de redes de distribuição. O Shell, designada por FCDP 

(Fuzzy Constrained Decision Problems), conta com recursos para a representação de 

problemas de configuração através de declaração de frames, metas, operadores e 

restrições. O processo de solução é desenvolvido por um mecanismo de inferência, 

baseado em técnicas de busca, que é independente do problema que está sendo 

tratado. Para o problema de restabelecimento da rede em situação de contingência o 

algoritmo foi testado em um sistema de distribuição composto por 3 subestações, 8 

alimentadores, 114 barras, 16 chaves NF e 19 chaves NA. De acordo com o autor o 

tempo de processamento para a obtenção de cada solução foi variável, mas sempre 

com valores pequenos, da ordem de segundos a dezenas de segundos, quando 

executado num microcomputador Pentium de100MHz. 

Em 1999 foi apresentado em [43] um método heurístico construtivo não 

linear para reconfiguração de sistemas de distribuição. O algoritmo inicia com todas 

as chaves abertas, e em cada passo, fecha a chave que resulta no menor incremento 

na função objetivo. De acordo com o autor este algoritmo leva mais tempo 

computacional do que outros métodos, porém modela as restrições e controla as 

ações com mais exatidão. Um fluxo de carga é utilizado para fornecer um limite mais 

baixo de perdas. As restrições consideradas foram configuração radial, todos os 

consumidores energizados, proteção contra sobrecorrente, linhas, transformadores e 

outros equipamentos dentro da capacidade, tensão nas barras dentro dos limites 

permitidos. O método inicialmente isola os componentes em falta e abre todas as 

outras chaves. Em seguida monta-se uma lista com as chaves em que há tensão em 

um dos lados. Fecha-se uma chave da lista e executa o fluxo de carga, analisa se as 

restrições foram obedecidas e calcula-se a aptidão do elemento.Volta a chave que foi 

fechada à posição original e fecha-se a próxima chave da lista. Repete-se esse 

procedimento até o último elemento da lista. Após testar todos os elementos, fecha-

se a chave que obteve a melhor aptidão, passando para o próximo passo, montando 

uma nova lista. O algoritmo para quando toda carga for alimentada e nenhuma chave 

possa ser fechada sem violar as restrições de radialidade, corrente e tensão. 

Simulação computacional foi apresentada aplicada a um sistema utilizado em [44] 

com 3 alimentadores, 8 chaves, 5 transformadores e 10 linhas. Somente cargas 

resistivas foram utilizadas e modelo de corrente constante. O tempo de 
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processamento foi de 2,91s e ficando mais de 1 segundo acima do tempo registrado 

por outros métodos para o mesmo sistema. O método também foi testado no sistema 

apresentado em [29] com 2 alimentadores, 10 transformadores, 12 chaves, 11 linhas 

e obteve a solução ótima no tempo de 5,384s. O tempo apresentado por outros 

métodos foi de 1,373s. 

Em 2000 foi apresentado em [45] uma metodologia que propõe a resolução 

de problemas de restauração de sistemas de distribuição de energia elétrica utilizando  

uma combinação Fuzzy com Algoritmos Genéticos. Na formulação do problema são 

considerados cinco objetivos para minimização: área fora de serviço, número de 

operações de chaveamento, corrente nos alimentadores, desvio do valor padrão para 

as tensões nas barras e cargas dos transformadores. As restrições foram a estrutura 

radial da rede deve ser mantida e a seqüência nas operações de chaveamento. O 

conjunto fuzzy é utilizado para  modelar a função objetivo e avaliar a natureza 

imprecisa deles, e o Algoritmo Genético é utilizado para resolver o problema de 

otimização. É utilizado um fluxo de carga como proposto em [30] para avaliar as 

tensões nas barras e correntes nas linhas. Testes foram realizados em um sistema 

contendo 2 transformadores, 10 alimentadores, 102 ramos, 102 barras e 217 chaves. 

Foram apresentados resultados para três casos diferentes. No primeiro caso a falta 

ocorre no alimentador, para o segundo caso a falta ocorre em uma linha e no terceiro 

caso ocorrem várias faltas em linhas diferentes. O tempo de simulação até encontrar 

a solução ótima para os três casos apresentados foi de 47s, 49s e 45s 

respectivamente. 

Em 2001 foi apresentado em [46] um método de reconfiguração de rede para 

restaurar áreas desenergizadas de sistemas embarcados após a ocorrência de uma 

falta. A restauração do serviço aos consumidores sem energia deveria ser feita no 

menor tempo possível depois de isolada a falta. A rede deve ser mantida radial para 

facilitar a eliminação da falta. As restrições consideradas foram capacidade dos 

geradores e cabos, tensão em cada barra dentro dos limites permitidos. O método 

satisfaz as restrições de capacidade de tensão diretamente, alem de assegurar a 

topologia radial da rede. Não requer nenhum fluxo de carga para verificar as 

restrições de tensão e corrente. 
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Em 2002 foi feito um estudo comparativo em [47] de quatro modernos 

algoritmos heurísticos para restauração de sistemas de distribuição. Os algoritmos 

considerados foram busca em tabu reativo, busca em tabu, simulated annealing 

paralelo e algoritmos genéticos. O objetivo é balancear a capacidade sobressalente de 

cada fonte de potência considerando uma falta e minimizar a queda de tensão em 

algumas barras. As restrições consideradas foram rede radial, limite de potência da 

fonte (carga < potência na fonte), tensão dentro dos limites estabelecidos, corrente 

dentro das capacidades dos cabos. Foi demonstrada a formulação matemática para 

cada método e feito uma comparação qualitativa e quantitativa entre eles. O sistema 

utilizado para teste é composto de 3 alimentadores e 60 barras. O desempenho 

computacional em termos de função de avaliação ficou muito próximo, diferindo 

apenas no tempo computacional que foram de 15s para Busca em Tabu Reativa, 15s 

para Busca em Tabu, 350s para Simulated Annealing Paralelo e 150s para 

Algoritmos Genéticos. 

Em [48] foi proposta uma metodologia para restaurar a energia a um sistema 

de distribuição em falta durante a alta temporada no verão, período em que o sistema 

está mais carregado, tornando-se mais difícil para interligar áreas fora de serviço a 

alimentadores vizinhos. O método utiliza regras do conhecimento baseadas em 

procedimentos padrões de operação de distribuição sendo descrita como Colored 

Petri-Net (CPN). Os objetivos considerados foram restaurar a energia para a maior 

parte possível de consumidores, restaurar prioritariamente aos consumidores 

especiais, minimizar o número de operação de chaveamento, manter o sistema radial, 

não deixar nenhum componente do sistema sobrecarregado. O sistema utilizado para 

os testes é composto de 6 subestações, 18 alimentadores, 79 chaves e 86 ramos. O 

tempo médio de processamento ficou em torno de 1s. 

Em 2003 foi proposto em [49] um método usando Redes FCE (Fuzzy Cause-

Effect) para resolver problemas de restauração de sistemas de distribuição com 

múltiplos objetivos. Primeiramente transformam-se as regras heurísticas obtidas da 

interação com o operador do sistema de distribuição em uma rede FCE. Em seguida 

combinam-se metas fuzzy da restauração do sistema utilizando uma ponderação. Para 

ajudar o operador em suas preferências, uma técnica de avaliação de peso, utilizada 

em [50], é aplicada para determinar o peso para cada objetivo. A capacidade de outro 
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alimentador assumir as cargas que não estão em falta é analisada em cada 

configuração. O sistema utilizado para os testes é composto de 3 subestações, 8 

alimentadores, 22 chaves. O tempo médio de processamento para a restauração do 

sistema ficou em torno de 40ms em um IBM/PC Pentium III, linguagem turbo C. 

 

2.3. Comentários Adicionais 

Neste capítulo foram apresentados as principais técnicas e modelos 

computacionais para o tratamento de problemas de reconfiguração e 

restabelecimento de energia em sistemas de distribuição de energia elétrica. 

O próximo Capítulo introduz conceitos da Teoria de Grafos e apresenta a 

RCG. O GCF, o fluxo de carga e o AE com RCG são apresentados nos Capítulos 

seguintes. 
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3. REPRESENTAÇÃO POR GRAFOS 

Há diversas formas para representar computacionalmente um Sistema de 

Distribuição Radial (SDR). Neste trabalho usa-se grafo do tipo floresta para essa 

representação e denomina-se Representação por Cadeias de Grafo (RCG), uma vez 

que um SDR pode ser modelado como uma floresta de grafo. Em [3] são 

apresentadas formas convencionais de representação computacional de grafos. 

Antes de detalhar a Representação por Cadeias de Grafos, são apresentados 

alguns conceitos básicos sobre grafos para melhor compreensão dos termos 

utilizados neste trabalho. 

 

 

3.1.  Introdução à Teoria de Grafos 

 

Muitas situações podem ser  convenientemente descritas por meio de 

diagramas que consistem de um conjunto de pontos, juntamente com linhas que 

ligam alguns pares destes pontos. Por exemplo, os pontos podem representar centros 

de comunicações, as linhas ligações entre os centros. A abstração matemática de 

situações desse tipo dá lugar ao conceito de grafo. 

De acordo com [51], um grafo consiste de um conjunto finito N(G) de 

elementos chamados nós, um conjunto finito E(G) de elementos chamados arestas, e 

uma função de incidência  ϕ(G) que associa a cada aresta α de G um par não 

ordenado de vértices (não necessariamente distintos) de G, chamados de extremos de 

α e pode ser representado simbolicamente por G = (N,E). 
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Considere o grafo abaixo. 

 

k

y

w

z

u

v
e

 

Figura 1. Exemplo de um grafo. 

Se k e y são dois nós do grafo, e o par {k,y} é uma aresta, denotada por e, diz-

se que e conecta k e y. O grau de um nó x em um grafo G é dado pelo número de 

arestas que incidem em x.  Por exemplo, na Figura 1, o grau do nó y é três. 

Uma seqüência de arestas {s0, s1}, {s1, s2}, ..., {sm-2, sm-1}, {sm-1, sm} de um 

Grafo G, se todas as arestas forem distintas, é chamada de caminho. Se os nós        

s0, s1..., sm, são distintos, esse caminho é chamado de cadeia. Se os nós s0 e sm são 

iguais, esse caminho é chamado de ciclo. 

Da Figura 1, tem-se: 

 

Exemplo de um caminho: {k,y},{y,w},{w,u},{u,z},{z,y}; ou                        

{k,y},{y,w},{w,u},{u,v} e outros. 

Exemplo de uma cadeia: {k,y},{y,w},{w,u},{u,v}. 

Exemplo de um ciclo: {y,w},{w,u},{u,z},{z,y}. 

Um par de nós em um grafo é um par conexo se existe um caminho entre 

esses nós. Um grafo G é um grafo conexo se todo par de nós em G é um par conexo. 

Um grafo acíclico é um grafo sem ciclos. Uma árvore é um grafo acíclico 

conexo. Uma floresta é um grafo formado pelo conjunto de árvores, logo cada 

componente de uma floresta é uma árvore. Quando uma floresta tem apenas uma 

árvore, ela é uma floresta conexa, assim, uma árvore é uma floresta conexa. 

Chama-se de nó raiz ou raiz, o nó que dá início à árvore, ele é tomado como 

referência e pode ter grau maior ou igual a um. Nós que possuem grau um são 

chamados de nós terminais, exceto se for o nó raiz.  
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Dado um nó raiz r de uma árvore e um nó terminal t da mesma árvore, existe 

somente uma cadeia contendo os nós r e t, esta é chamada de cadeia principal. 

 

3.2. Representação por Cadeias de Grafo 

Nesta seção será detalhada a representação de grafos aplicados a SDR. Um 

sistema de distribuição é composto de alimentadores, sendo que cada alimentador é 

composto de setores e cada setor é um conjunto de  barras e linhas de distribuição 

não separadas por chaves. 

 

 

1

2
3 4

5
6

Chave fechada

Chave aberta

Nó raiz (setor raiz)

Nó (setor)
 

Figura 2. Representação de um SDR por Grafos. 

Para o Sistema de Distribuição Radial representado na Figura 2, temos dois 

alimentadores, um é composto pelos nós 1, 2 e 3 (em cor vermelha) e o outro é 

composto pelos nós 4, 5 e 6 (em cor preta). Os nós 1, 2 e 3 são os setores do primeiro 

alimentador, sendo que o nó 1, corresponde ao setor raiz e se encontra numa 

subestação.  Da mesma forma, os nós 4, 5 e 6 são os setores do segundo alimentador, 

sendo que o nó 6 corresponde ao setor raiz. 

Podemos analisar o SDR representado na Figura 2 como uma floresta, sendo 

que os alimentadores são as árvores da floresta e os setores, os nós das árvores. As 

arestas conectando dois nós (setores) correspondem a uma chave fechada. 
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Assim como na maioria das representações dos SDR’s, no trabalho em 

questão as configurações não devem apresentar anéis (loops), ou seja, as 

representações por grafos não devem conter ciclos. Outro detalhe a ser observado é a 

representação somente por grafo conexo, chamado comumente na engenharia de 

ausência de ilhas. 

Na Figura 2 os setores se conectam formando alimentadores, e será 

referenciado como um SDR no nível 1 de detalhamento, sendo chamada de RCG do 

sistema. No nível 2, cada setor do SDR  é individualmente focalizado considerando 

todas as suas barras e linhas. 

A Tabela 1 apresenta a RCG associada à floresta da Figura 2. 

Tabela 1 –  RCG do sistema referente  à floresta da Figura 2. 

Número da Árvore Cadeia Principal 

1 1     2     3 

2 6     5     4 

 

Focalizando agora cada setor do SDR mostrado na Figura 2, teremos o 

segundo nível de detalhamento e chamaremos de RCG do setor. Nesse nível, cada 

setor é visto como uma árvore. A Figura 3 mostra todas as barras e as linhas 

localizadas em cada setor da Figura 2. A Figura 4 mostra cada setor desse SDR.  A 

RCG do setor será apresentada no Capítulo 5. 

 

1

2
3

4
6

5

7 8 9 10

14

11

12

13

15

Linha da rede
Linha da rede com uma chave fechada
Linha da rede com uma chave aberta
Barra
Barra na subestação  

Figura 3. Sistema de Distribuição Radial (SDR). 
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1

2
3

4
6
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7 8 9 10

14

11

12

13

15
Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 6

Setor 5

Setor 4
 

Figura 4. Setores do SDR mostrado na Figura 3 

As RCGs do sistema e do setor são utilizadas pelo algoritmo de fluxo de 

carga descrito no Capítulo 5. A RCG do sistema é ainda utilizada por um algoritmo 

denominado GCF, descrito no Capítulo 4. 

 

3.3. Detalhes Computacionais da RCG 

Esta seção dedica-se a detalhar a Reconfiguração por Cadeias de Grafo 

utilizada para representar computacionalmente grafos do tipo floresta. 

Ponteiros são usados em programas para acessar  a memória do computador e 

manipular endereços. Pode-se dizer que ponteiros são variáveis que contém 

endereços de memória e, em geral, endereços de variáveis declaradas no programa. 

Uma notação usual para ponteiros é uma seta (→).  

Considere a figura abaixo: 
yx z

1 5  
 

As caixas ( ) representam posições na memória e podem armazenar 

valores ou endereços de memória. Na ilustração acima, pode-se dizer que x, y e z  

são variáveis armazenando os seguintes valores na memória: x = 1, y = 5 e z aponta 

para algum endereço de memória. Esse endereço de memória pode ser, por exemplo, 

o endereço da variável x. Sendo assim ter-se-á: 
yx z

1 5
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Pode-se representar computacionalmente uma matriz como uma lista de 

ponteiros apontando para vetores. Cada linha da matriz é um vetor. Considere a 

matriz A abaixo. 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

17151311
16141210
8642
7531

A  

A representação computacional da matriz A por meio de uma lista de 

ponteiros, é a seguinte: 

1 5 7

2 6 8

10 14

11 15 17  

Figura 5. Representação da matriz A por meio de uma lista de ponteiros. 

Na Figura 5 cada linha da matriz A representa um vetor. Logo, temos: 

a1 = [ 1    3     5    7] 

a2 = [ 2     4    6    8] 

a3 = [10  12  14  16] 

a4 = [11  13  15  17] 

Observe que todos os vetores an da matriz A possuem o mesmo tamanho. 

Será denominado de T ao vetor representado na Figura 5 pelo conjunto de 

caixas adjacentes na vertical, sendo tj o j-ésimo elemento de T.  Esses tj elementos 

guardam os endereços da posição de memória inicial dos vetores a1, a2, a3 e a4. 

Usando a notação T→vj, para indicar o vetor apontado pelo j-ésimo ponteiro 

de T, tem-se para o exemplo da Figura 5, T→v1=a1=[1  3  5  7], T→v2=a2=[2  4  6  

8], T→v3=a3=[10  12  14  16], T→v4=a4=[11  13  15  17]. Pode-se utilizar essa 

notação para representar qualquer elemento da matriz A, indicando por T→vj(k). Por 

exemplo, o segundo elemento do terceiro vetor possui o valor 12 e pode ser 

representado por T→v3(2)=12. 

Pode-se também utilizar essa mesma representação para estruturas que não 

correspondem a uma matriz. Neste caso, os vetores podem ter tamanhos diferentes e 
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pode-se ter mais de um ponteiro apontando para um mesmo vetor. Quando isso 

acontece, é necessário indicar também o tamanho do vetor apontado por T. O 

tamanho do vetor T→vj será denotado por T→svj. Como exemplo, na Figura 6, 

T→sv1 = 4, T→sv2 = 2, T→sv3 = 3 e T→sv4 = 2. 

 

3 9 7

6

11 18

 

Figura 6. Representação de uma estrutura com vetores de diferentes tamanhos. 

As estruturas usadas na RCG são semelhantes a representada acima, ou seja, 

os vetores possuem tamanhos diferentes e um mesmo vetor pode ser apontado por 

mais de um ponteiro. 

Na RCG, as cadeias principais com o mesmo nó raiz são associados a um 

mesmo vetor de ponteiros T. Para diferenciar entre as árvores de uma floresta será 

usada a notação Ti para a i-ésima árvore de uma floresta F. 

Pode-se definir uma floresta usando-se um vetor de ponteiros F, sendo cada 

elemento fi de F um endereço para uma estrutura Ti (relativa a árvore i). A Figura 2 

mostra uma floresta com duas árvores, logo tem-se F→T1 e F→T2, onde T1 e T2 

apontam para as cadeias da Tabela 1. Assim, essa floresta é completamente 

representada pelas seguintes estruturas: 

 

F→T1, onde T1→v1 = [1  2  3]; 

F→T2, onde T2→v1 = [6  5  4]. 

 

 

Pode-se também usar a seguinte notação:  

 

F→T1→v1 = [1  2  3]; 

F→T2→v1 = [6  5  4]. 
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A Figura 7 ilustra uma floresta, cujas árvores (num total de três) possuem 

mais de uma cadeia principal. Computacionalmente, as cadeias desta floresta podem 

ser armazenadas da seguinte forma: 

 

F→T1→v1 = [1  2  3]; 

F→T1→v2 = [1  2  4]; 

F→T2→v1 = [5  6  7]; 

F→T3→v1 = [8  9]; 

F→T3→v2 = [8  10  11  12]; 

F→T3→v3 = [8  10  11  13]; 

 

1

2
4 7

10

8

Aresta

Possível aresta Nó 

Nó raiz 

1112

13

93

5

6

 

Figura 7. Floresta com árvores com mais de uma cadeia principal. 

 

3.4. Comentários Adicionais 

Neste Capítulo foram apresentados alguns conceitos sobre grafos. Tais 

conceitos são necessários para um melhor entendimento da RCG. Em seguida foi 

apresentado como a RCG representa computacionalmente SDRs (grafo do tipo 

floresta), bem como alguns detalhes de como a RCG é armazenada na memória do 

computador. 

No Capítulo 4 será apresentado como gerar novas configurações para um 

SDR. 



 

 

4. GERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES FACTÍVEIS 

No Capítulo 3, utilizou-se a RCG para armazenar computacionalmente um SDR 

utilizando um grafo do tipo floresta. O algoritmo proposto aqui utiliza a RCG para 

gerar somente configurações factíveis para um SDR, ou seja, configurações sem a 

formação de anéis e sem apresentar ilhas. Sempre serão geradas configurações 

factíveis, não sendo necessária  a utilização de uma rotina específica para verificar 

tais configurações e nem para corrigir infactibilidades da configuração gerada. 

Será apresentado neste Capítulo o algoritmo chamado Gerador de 

Configurações Factíveis (GCF).  

 

4.1. Gerador de Configurações Factíveis 

 

O GCF utilizando a RCG para gerar configurações factíveis de um SDR, será 

utilizado em um sistema de distribuição fictício para exemplificar o seu 

funcionamento. O sistema utilizado é constituído de dois alimentadores e é mostrado 

na Figura 8. 

A Figura 9 identifica os setores deste sistema. 
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Linha da rede
Linha da rede com uma chave fechada
Linha da rede com uma chave aberta

Barra

Barra em subestação
 

Figura 8. Sistema de Distribuição fictício. 

 

 

Linha da rede
Linha da rede com uma chave fechada
Linha da rede com uma chave aberta

Barra
Barra em subestação
Setor
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14

 

Figura 9. Identificação dos setores do SDR fictício mostrado na Figura 8. 
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             O grafo correspondente ao sistema da Figura 8 é mostrado na Figura 10, 

onde cada nó representa um setor do sistema de distribuição. As cadeias de grafo 

correspondentes são mostradas na Tabela 2. 

 

 

Aresta (”chave fechada”)
Possível aresta (”chave aberta”) Nó raiz 

Nó (setor)

 

Figura 10. Grafo correspondente ao SDR fictício mostrado na Figura 8. 

 

 

Tabela 2 –  A RCG do sistema - configuração original do SDR mostrado na Figura 8 

Número da Árvore Cadeia Principal 

1      2      5 

1      2      3      4 

1      2      6      7      8        9 

1      2      6      7     10     11 

 

 

1 

1    12    13 

2 14  15    16 
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Para o grafo da Figura 10, temos a seguinte estrutura F correspondente a 

RCG do Sistema: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2

1

f
f

F , onde f1 e f2 são ponteiros para as estruturas de árvores T1 e T2 

correspondentes aos dois alimentadores do SDR fictício. A estrutura correspondente 

é mostrada a seguir: 

T1→ v1 = [1      2      5]; 

T1→ v2 = [1      2      3      4]; 

T1→ v3 = [1      2      6      7       8       9]; 

T1→ v4 = [1      2      6      7     10     11]; 

T1→ v5 = [1    12    13]. 

e 

T2→ v1 = [14   15    16]. 

Aplicando o GCF usando a RCG ao sistema fictício, pode-se obter novas 

configurações a partir da configuração original (grafo da Figura 10). Uma delas é 

mostrada na Figura 11. 

 

5

1

12

13

2 43

7

6

8
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9 11

15

16

14

Aresta (”chave fechada”)
Possível aresta (”chave aberta”) Nó raiz 

Nó (setor)

 

Figura 11. Grafo correspondente ao SDR fictício com a nova configuração. 
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As cadeias de grafo correspondentes à nova configuração são mostradas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 –  A RCG do sistema relativa a nova configuração. 

Número da Árvore Cadeia Principal 

1 1       12     13 

14     15     16 

14     15     10     11 

14     15     10       7     8     9 

14     15     10       7     6     2     5 

 

 

2 

14     15     10       7     6     2     3      4 

 

Observa-se que o sistema continua o mesmo. O que difere do grafo da   

Figura 10 para o grafo da Figura 11 é uma troca de aresta. De um grafo para outro, 

eliminou-se a aresta entre os nós 1 e 2 e adicionou a aresta entre os nós 10 e 15. 

Para demonstrar como o GCF gerou a nova configuração  para o sistema 

fictício em teste, será necessário definir um conjunto de três nós da estrutura F. Esses 

nós serão chamados de nó de corte (nc), nó de transferência (nt) e nó vizinho (nb). A 

nova estrutura será armazenada em F’. Na seção 4.1.1 será explicado como   esse 

conjunto de nós foi selecionado. 

Como no exemplo têm-se duas árvores, utilizando os nós nc, nt e nb serão 

criadas as estruturas '
1T  e '

2T  de F’ a partir das cadeias de T1 e T2 de F. 

Serão escolhidos para o exemplo em análise nc = 2, nt = 10 e nb = 15. Essa 

escolha leva a uma alteração no grafo da Figura 10, que é a eliminação da aresta 

{1,2} e ao acréscimo da aresta {10,15}, resultando na configuração correspondente 

ao grafo da Figura 11. 

A nova estrutura, chamada de F’ correspondente a RCG do Sistema será: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= '

2

'
1'

f
f

F , onde '
1f  e '

2f  são ponteiros para as estruturas de árvores '
1T  e '

2T . 

O nó de corte (nc) determina quais os trechos que fazem parte de T1 não farão 

parte de '
1T . Os trechos cortados são os que estão à direita de nc, incluindo nc. 
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Partindo da estrutura T1, criam-se novos ponteiros para os trechos que não 

foram cortados. No exemplo, correspondem aos seguintes ponteiros: 
'

1T → v1 = [1]; 

'
1T → v2 = [1    12    13]. 

Como o trecho com o nó [1] está contido no trecho [1    12    13], elimina-se 

esse trecho (eliminação de cadeias redundantes), resultando na seguinte estrutura '
1T : 

'
1T → v1 = [1    12    13]. 

Os trechos que foram cortados de T1, que são os trechos à direita de nc,                      

incluindo nc, serão acrescentados à estrutura '
2T . Os trechos cortados são mostrados a 

seguir: 

[2      5] 

[2      3      4] 

[2      6      7       8       9] 

[2      6      7     10     11] 

Os trechos acima serão separados em três conjuntos: 

 S1, que contém o(s) trecho(s) que não contém nt 

[2      5] 

[2      3      4] 

[2      6      7       8       9] 

 S2, que contém o(s) trecho(s) à esquerda de nt (incluindo nt) 

[2      6      7     10] 

 S3, que contém o(s) trecho(s) à direita de nt (incluindo nt) 

[10     11] 

A estrutura '
2T , será constituída pelas cadeias de T2 e por cadeias formadas 

pela concatenação do trecho de cadeia à esquerda de nb em T2 ( [14   15] ), incluindo 

nb com os trechos de S1, S2 e S3. 

Cada cadeia de S3 é concatenada ao trecho à esquerda de nb, em T2. Isso 

resulta na cadeia: [14     15     10     11]. 

Para se concatenar a cadeia de S2 ao trecho à esquerda de nb, inverte-se a 

ordem dos elementos dessa cadeia:  [2      6      7     10] → [10     7     6     2].             
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O resultado da concatenação é a cadeia: [14     15     10     7     6     2]. Tal cadeia será 

denotada por C2. 

A cadeia C2 ou parte dela será utilizada para a concatenação das cadeias de S1 

com o trecho [14  15]. Note que as cadeias de S1 não tem ligação direta com esse 

trecho. As cadeias geradas são as seguintes: 

 

 [14     15     10     7     6     2     5] 

 [14     15     10     7     6     2     3     4] 

 [14     15     10     7     8     9].  

 

Os trechos sublinhados são os trechos utilizados da cadeia C2. Será detalhado 

mais adiante como encontrar adequadamente o trecho de C2 para concatenar com os 

trechos de S1. 

A cadeia C2 é redundante e deve ser eliminada, pois ela sempre estará contida 

em pelo menos uma das cadeias que acabaram de ser obtidas. 

Finalmente, a concatenação das cadeias de S1 e S2 com as cadeias de T2, 

resultam na seguinte estrutura '
2T : 

 
'

2T → v1 = [14     15     16]; 

'
2T → v2 = [14     15     10     11]; 

'
2T → v3 = [14     15     10       7     8     9]; 

'
2T → v4 = [14     15     10       7     6     2     5]; 

'
2T → v5 = [14     15     10       7     6     2     3      4]. 

 

Por fim, criam-se dois ponteiros ligando as novas estruturas '
1T  e '

2T  à 

estrutura F’, que corresponde ao grafo da nova configuração factível do SDR fictício. 

Na subseção 4.1.1 mostra-se como são determinados os nós nc, nt e nb 

utilizados pelo GCF.  
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4.1.1. Escolha dos nós nc , nt e nb 

Considera-se para a determinação dos nós nc, nt e nb a RCG mostrada na 

Tabela 2 como exemplo. 

A escolha do nó de corte é feita aleatoriamente. Para isso, é feito o sorteio de 

uma árvore(i) (T1 ou T2), em seguida sorteia uma cadeia(j) dessa árvore, e por último, 

sorteia-se um nó(k) dessa cadeia. Para nc = 2, corresponde ao sorteio, por exemplo, 

de i = 1, j = 3  e k = 2, podendo-se representar por Ti→vj(k) = T1→v3(2) = 2.  

Para a escolha do nó nt primeiramente sorteia-se uma cadeia da árvore T1 que 

contenha nc, em seguida sorteia-se um dos nós dessa cadeia que esteja a direita de nc. 

Os trechos da árvore T1 que contem nc são mostrados a seguir. 

 

[1      2      5] 

[1      2      3      4] 

[1      2      6      7       8       9] 

[1      2      6      7     10     11] 

 

Para nt = 10 o sorteio obteve a quarta cadeia e o quinto nó desta cadeia. 

A escolha do nó nb deve ser feita de forma que ele esteja em uma árvore 

diferente da árvore T1 (no exemplo em análise, resta apenas a árvore T2) e que faça 

parte da lista de adjacência 1[3] do nó nt. A Tabela 4 mostra a lista de adjacência para 

os nós do exemplo em questão. Os nós adjacentes ao nó 10 são: 7, 11 que 

correspondem às chaves fechadas e o nó 15 que corresponde a uma chave aberta. 

Neste exemplo, o nó 15 foi sorteado2.  

Os nós são sorteados de forma a conectar os trechos de cadeia à direita de nc a 

cadeias da árvore sorteada (diferente de T1). Dessa forma, o nó de transferência nt 

deve ter uma conexão possível com o nó vizinho nb de uma árvore diferente de T1. 

Após o processo de sorteios descrito, tem-se nc = 2, nt = 10 e nb = 15. 

 

                                                 
1 A lista de adjacência considera todas as conexões possíveis de um nó, isto é, conexões referentes 
tanto a chaves abertas quanto fechadas. A lista de adjacência é a mesma em qualquer configuração. 
2 Se o nó nb sorteado pertencer a uma das cadeias de T1, sorteia-se outro nó adjacente ou outro nó de 
transferência. 
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A Tabela 4 mostra cada nó do sistema considerado, com sua respectiva lista 

de adjacência. 

 

 

Tabela 4 –  Lista de adjacência de nós referentes ao grafo da Figura 10. 

Nó Adjacentes 

1 2     12 

2 1     3     5     6

3 2     4 

4 3 

5 2 

6 2     7 

7 6     8     10 

8 7     9 

9 8 

10 7     11     15 

11 10 

12 1     13 

13 12 

14 15 

15 10    14    16 

16 15 

 

 

4.1.2. Pseudo-código do GCF 

O Algoritmo 1 do Apêndice A descreve o pseudo-código do GCF. Para o 

procedimento apresentado no referido algoritmo pressupõe-se que cada alimentador 

tenha pelo menos uma possível chave aberta para liga-lo a um outro alimentador. 
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4.2. Outros Detalhes do GCF 

As subseções seguintes discutem detalhes do GCF visto que a seção 4.1 

discutiu como o GCF trabalha de uma maneira geral.  

Para que o GCF trabalhe com as cadeias do SDR de forma rápida e eficaz se 

faz necessário a armazenagem dessas cadeias de uma forma adequada. Tal 

procedimento é chamado de agrupamento apropriado, sendo apresentado na seção 

4.2.1. Na seção 4.2.2 mostra-se como determinar as várias cadeias que possuem um 

mesmo nó em comum, como um procedimento básico do GCF. A seção 4.2.3 

apresenta um algoritmo eficiente para encontrar cadeias redundantes. 

4.2.1. Agrupamento Apropriado  

O GCF pode realizar certos processamentos de forma muito rápida, mas para 

isso é necessário que as cadeias de uma estrutura Ti estejam armazenadas em uma 

ordem adequada. O termo “ordem adequada” designa a armazenagem das estruturas 

Ti  de uma maneira em que possam ser eficientemente utilizadas pelo GCF. 

Seja n o número de cadeias principais da estrutura Ti com o nó x, jF o número 

da primeira cadeia de Ti com o nó x e jL o número da última cadeia. 

 Diz-se que as cadeias da estrutura Ti estão apropriadamente agrupadas para o 

nó x se |jL – jF| < n. 

Considere uma árvore com a seguinte estrutura: 

T1→ v1 = [1      2      5]; 

T1→ v2 = [1      2      3      4]; 

T1→ v3 = [1      2      6      7       8       9]; 

T1→ v4 = [1      2      6     15     10     11]; 

T1→ v5 = [1      2      6      7      10     11]; 

T1→ v6 = [1    12    13      7      10     14]. 

 

Considerando x = 6, tem-se n = 3, (pois o nó 6 está presente nas cadeias v3, v4 

e v5),  jF = 3 e jL = 5. Logo, as cadeias estão apropriadamente agrupadas segundo o 

nó x = 6, pois |jL – jF| < n.  



37 

Considere agora o agrupamento segundo o nó 7. Tem-se para x = 7: n = 3 

(cadeias v3, v5 e v6),  jF = 3 e jL = 6. Verificando o critério |jL – jF| < n, tem-se |6 – 3| = 

3 = n. Portanto, as cadeias de T1 não estão apropriadamente agrupadas segundo o nó 

x = 7. 

Se todas as cadeias de Ti estiverem apropriadamente agrupadas para todo nó 

x, então diz-se simplesmente que as cadeias estão apropriadamente agrupadas. 

Partindo-se da configuração original com as cadeias apropriadamente 

agrupada, o GCF sempre irá gerar configurações cuja RCG possui cadeias 

apropriadamente agrupadas, não sendo necessário nenhum algoritmo para corrigir 

essas cadeias. 

A próxima seção explica como o GCF determina as cadeias de Ti que contém 

um mesmo nó x. 

 

 

4.2.2. Procedimento Básico do GCF 

 

Para a identificação de todas as cadeias de Ti que contém o nó x é necessário 

que as mesmas estejam apropriadamente agrupadas. Como foi descrito na seção 

4.2.1, o GCF sempre irá gerar configurações com cadeias apropriadamente 

agrupadas. Dessa forma, se um nó x estiver na posição k de uma cadeia j e se este 

mesmo nó pertencer a uma outra cadeia l, então x certamente estará na posição k 

desta cadeia l. 

Partindo-se de um nó qualquer x numa certa cadeia j, posição k, pode-se 

verificar se este mesmo nó pertence às cadeias j+1 e/ou j-1. Caso ele pertença, estará 

na mesma posição k. Utiliza-se a seguinte notação x = Ti→vj(k) para definir a posição 

do nó x. Para verificar se o nó na posição (j, k) de Ti é igual ao nó na posição (j-1,k) 

(ou igual ao nó na posição (j+1,k)), basta incrementar ou decrementar j. O processo 

de incrementar ou decrementar j é feito até que se encontre uma cadeia onde o nó x 

na posição (j, k) seja diferente do nó na posição (j+n, k) ou (j-m, k). 
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Considere as cadeias a seguir: 

T1→ v1 = [1      2      5]; 

T1→ v2 = [1      2      3      4]; 

T1→ v3 = [1      2      6      7       8       9]; 

T1→ v4 = [1      2      6      7     10     11]; 

T1→ v5 = [1      2      6      7     10     11]; 

T1→ v6 = [1      2      6      7     10     15]; 

T1→ v7 = [1    12    13      7     14     16]. 

Partindo-se da posição (j, k) = (5, 3), ou seja, T1→v5(3)=6, deseja-se 

encontrar outras cadeias com o nó 6. Para isso, verificam-se os valores das posições 

(., 3) de T1 partindo da posição (5, 3), onde “.” significa qualquer uma das cadeias. 

Decrementando-se sucessivamente j (inicialmente igual a 5), obtém-se T1→v4(3) = 6, 

depois T1→v3(3) = 6 e, por fim, T1→v2(3) =3. Uma vez que o nó encontrado na 

posição (2, 3) é diferente de 6, pára-se de decrementar j. Incrementando-se j 

(inicialmente também com j = 5), obtém-se T1→v6(3) = 6 e depois T1→v7(3) =13. 

Com o nó encontrado na posição (7, 3) é diferente de 6 pára-se de incrementar j. 

Assim, as cadeias encontradas que possuem o nó 6 são dadas por j = 3, 4, 5 e 6.  

4.2.3. Eliminação de Cadeias Redundantes 

Certas rotinas do GCF poderão gerar cadeias em que os nós estejam todos 

contidos em uma outra cadeia. Se isso ocorrer, diz-se que o GCF gerou cadeias 

redundantes. Estas deverão ser identificadas e eliminadas. A verificação é feita pela 

RCG com as cadeias agrupadas apropriadamente. 

Seja uma cadeia Ti→vj cujo último elemento é Ti→vj(kL) =  x. Se Ti→vj-1(kL) 

= x ou Ti→vj+1(kL) = x, então a cadeia Ti→vj é redundante e deve ser eliminada. 

Considere a estrutura T1 abaixo, como exemplo: 

T1→ v1 = [1      2      5     12]; 

T1→ v2 = [1      2      3      7]; 

T1→ v3 = [1      2      3      7       8       9]; 

T1→ v4 = [1      2      6      7     10     11]; 
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A cadeia T1→ v2 (para a qual j = 2 e kL   =  4) é redundante, pois T1→vj(kL) = 

T1→vj+1(kL), isto é, T1→v2(4) = T1→v3(4) = 7. Assim, a cadeia T1→ v2 deve ser 

eliminada da estrutura T1. 

4.2.4. Detalhes da Concatenação dos Trechos 

Para obter os trechos de S1 e os trechos de S2 (mostrados na seção 4.1), 

utiliza-se o procedimento descrito a seguir. Esse procedimento fornece também a 

ordem adequada em que as cadeias concatenadas devem ficar. 

Um exemplo é utilizado para explicar esse processo de concatenação.  

Considere  as árvores da floresta mostrada na Figura 10, nc = 10 e nt = 12. 

1      2      5 

1      2      3      4 

1      2      6      7       8       9 

1      2      6      7     10     11 

1    12    13 

Sendo o índice da linha j e o índice da coluna k de cada cadeia, tem-se para o 

menor valor de j com o nó nt na posição (j, k) = (4, 5). A posição com o nó nt para o 

maior valor de j coincide com a posição acima, logo tem-se (j’, k) = (4, 5). A    

Figura 12 mostra os trechos utilizados para a concatenação. 
1      2      5

1      2      3      4 

1      2      6      7       8       9

1      2      6      7     10     11

1    12    13  

Figura 12. Identificação de trechos de cadeias corretos a serem concatenados. 

 

Partindo de nt = 10 na posição (j, k) = (4, 5), verifica se o nó na posição       

(j-1, k) é igual ao nó na posição (j, k). Em seguida, verifica se o nó na posição (j’+1, 

k), é igual ao nó na posição (j, k). Em nenhuma das tentativas verificou-se a 
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igualdade. Isso é mostrado com a seta tracejada na Figura 12. Decrementa-se k, 

resultando em k = 4. Repete-se a verificação da igualdade dos nós na posição (j-1, k) 

e (j’+1, k). Como o nó na posição (j-1, k) = (j, k), tem-se a primeira cadeia 

concatenada, resultando na cadeia  10   7   8   9. Ao encontrar uma igualdade, 

decrementa-se j, resultando em (j, k) = (3, 4). Em seguida verifica se o nó na posição 

(j, k) é igual ao nó na posição (j-1, k). Repare que j’ continua sendo j’ = 4. 

Decrementa-se novamente k, resultando (j, k) = (3, 3) e (j’, k) = (4, 3). Repete-se o 

processo até encontrar j = 0, j’ = jmax  e o nó na posição (j, k) = nc, e o nó na posição 

(j’, k) = nc. As cadeias resultantes são mostradas na Figura 12 sendo armazenadas na 

ordem da cor mais clara para a cor mais escura. 

 

4.3. Comentários Adicionais 

Este Capítulo apresentou o Gerador de Configurações Factíveis (GCF), um 

procedimento para gerar novas florestas a partir de uma outra floresta, 

correspondentes a diversas configurações para um SDR. 

O Capítulo 5 apresenta um algoritmo de fluxo de carga baseado na RCG. As 

configurações geradas pelo GCF serão avaliadas utilizando os resultados desse 

algoritmo.   



 

 

5. FLUXO DE CARGA 

Para cada configuração gerada pelo GCF, temos uma RCG correspondente. A RCG 

pode ser vista como sendo uma RCG do sistema ou uma RCG do setor. Este capítulo 

apresenta um fluxo de carga que utiliza tais RCGs. 

É importante observar que as RCGs produzidas pelo GCF apresentam suas 

barras ordenadas segundo a ordem pai-filho. Assim não é necessário utilizar 

nenhuma outra rotina para ordenação. Isso aumenta significativamente a eficiência 

computacional de um fluxo de carga para sistema de distribuição de energia. 

Nas seções seguintes apresentam-se alguns detalhes da RCG do setor e, em 

seguida, o fluxo de carga utilizando a RCG. 

 

5.1. Detalhes da RCG do Setor 

 

Como apresentado anteriormente, existem duas RCGs: a RCG do sistema e a 

RCG do setor. Ambas serão utilizadas pelo algoritmo de fluxo de carga proposto em 

[2]. 

A Figura 13 mostra o Sistema de Distribuição Radial (SDR) utilizado como 

sistema exemplo no Capítulo 3. A Figura 14 apresenta os setores do SDR da      

Figura 13. Cada setor pode ser visto como uma árvore de grafo. 

Cada setor pode ter mais de um nó raiz. Assim, pode haver mais de uma 

árvore associada a um mesmo setor dependendo da raiz escolhida. As árvores  de 

cada setor do sistema da Figura 14 são mostradas na Tabela 5. 
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1

2
3

4
6

5

7 8 9 10

14

11

12

13

15

Linha da rede
Linha da rede com uma chave fechada
Linha da rede com uma chave aberta
Barra
Barra na subestação  

Figura 13. Sistema de Distribuição Radial (SDR). 

 

 

1

2
3

4
6

5

7 8 9 10

14

11

12

13

15
Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 6

Setor 5

Setor 4
 

Figura 14. Setores do SDR mostrado na Figura 13. 

 

 

Tabela 5 –  Árvores de cada setor mostrado na Figura 14. 

4
6

5

7 8

9 10

14

11

12

13

15

Setor 3

Setor 6

Setor 5

Setor 4

4
6

5

7
8

9 10

14

11

12

13

Nó Nó ra iz Aresta

Árvores
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A Tabela 6 mostra as árvores da Tabela 5 com a inclusão de alguns nós 

adjacentes. Tais nós são utilizados pelo fluxo de carga para o seu perfeito 

funcionamento como será visto mais adiante. 

Todo nó i adjacente a um nó x, tal que i pertença a um setor diferente do setor 

de x,  e x não é raiz, é acrescentado à árvore correspondente ao setor de x. A Tabela 6 

mostra as árvores da Tabela 5 com os nós adjacentes incluídos. 

A Tabela 7 mostra a RCG dos setores para as árvores da Tabela 6. 

Tabela 6 –  Árvores com o nó adicional exigido pelo fluxo de carga. 

4
6

5

7 8

9 10

14

11

12

13

15

Setor 3

Setor 6

Setor 5

Setor 4

4

6
5

7
8

9 10

14

11

12

13

Nó Nó ra iz

Árvores

13

15

13

8

12

 
 

Tabela 7 –  RCG’s dos setores para as árvores da Tabela 6. 

 RCGs dos setores 

Setor 1 1   2  

Setor 2 2   3 

2   4 

2   1 

2   3 

Setor 3 4   7   6   5 

4   7   8   9 

8   7   4   2 

8   7   6   5 

Setor 4 9   10   11 

9   10   12   13 

12   10   9   8 

12   10   11 

Setor 5 13   14 

13   15 

13   12 

13   14 

Setor 6 15   13  



44 

A RCG do setor pode ser representada computacionalmente de forma 

semelhante a RCG do sistema, onde as árvores foram armazenadas em estruturas 

denotadas por Ti. Para RCG do setor, denotar-se-á por Bsr, onde s representa o setor 

em análise e r refere-se ao setor pelo qual se pode chegar ao setor s. Para um mesmo 

setor s podem existir mais de uma representação por cadeias de grafo conforme 

mostra a Tabela 7. 

Como exemplo, considere o setor 4 da Figura 15. Para chegar ao setor 4 

existem dois caminhos pelo setor 3 ou pelo setor 5. Logo pelo setor 3, tem-se         

Bsr = B43 e para o setor 5, temos Bsr = B45. As cadeias de grafo que representam as 

configurações são mostradas a seguir: 

B43→b1=[9   10   11] 

B43→b2=[9   10   12   13] 

 

B45→b1=[12   10    9   8] 

B45→b2=[12   10   11] 

 

 

1

2
3 4

5
6

Chave fechada

Chave aberta

Nó raiz (setor raiz)

Nó (setor)
 

Figura 15.Floresta que representa o sistema mostrado na Figura 5. 

 

Para a escolha adequada de qual configuração utilizar, é necessário analisar a 

RCG do sistema. A cadeia em análise deve conter o setor s, e o setor raiz do 

alimentador. No exemplo acima o r correto é o de número 5, pois a cadeia [6   5   4] 

é a cadeia adequada, contendo o setor s = 4 e o setor raiz do alimentador, setor 6. 
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Todas essas rotinas podem ser executadas em um procedimento off-line, deixando 

todos os cálculos prontos para serem utilizados pelo fluxo de carga.  

5.2. Algoritmo de Fluxo de Carga 

Esta seção apresenta detalhes do algoritmo para o cálculo do fluxo de carga. 

O modelo para este fluxo de carga é o de corrente constante e o modelo da linha da 

rede correspondente a uma impedância constante Zmn para cada linha entre as barras 

m e n. Para o procedimento do fluxo de carga é necessário que a rede seja radial e os 

nós sejam armazenados de acordo com o modelo conhecido como “pai-filho”. 

O algoritmo de fluxo de carga utiliza duas subrotinas: uma obtém as correntes 

a jusante (CORRENTES( )) para todas as barras de um alimentador e outra utiliza 

as correntes a jusante para obter as tensões nas barras do mesmo alimentador 

(TENSOES ( )). 

A subrotina CORRENTES( ) percorre os nós (barras) do sistema partindo 

dos nós terminais até o nó raiz, ver Algoritmo 2 no Apêndice B. É importante 

observar que a ordem dos nós a serem visitados no sentido nós terminais – raiz já 

está determinada nas RCGs do setor e do sistema. A carga de uma barra m é 

denominada I(m) e a corrente a jusante dessa barra m é denominada Ij(m). A mesma é 

ilustrada na Figura 16. 

Barra
Barra na subestação

Ι(8)Ι (7)

Ι(5)
Ι(6)

Ι (4)

Ι(2) Ι(3)

Ι(1)
I ( )= 0j 8

I ( )= I( )+ I ( )+ I( )+ I ( )j 7 8 j 8 6 j 6

I ( )= I( )+ I ( )j 6 5 j 5

I ( )= 0j 5

I ( )= I( )+ I ( )j 4 7 j 7

I ( )= 0j 3

I ( )= I( )+ I ( )+ I( )+ I ( )j 2 4 j 4 3 j 3

I ( )= I( )+ I ( )j 1 2 j 2

I( ) Carga na barra mm

Ij m( ) Corrente a jusante da barra m
 

Figura 16. Ilustração do algoritmo CORRENTES ( ). 

 

O algoritmo TENSOES( ) é mostrado no Algoritmo 3 do Apêndice B. 

Novamente, a ordem em que os nós serão visitados já está determinada nas RCGs do 
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setor e do sistema. As tensões são obtidas partindo do setor raiz indo até os setores 

terminais. Nas barras, o cálculo das tensões parte da barra raiz indo até as barras 

terminais. O algoritmo (TENSOES ( )) necessita que as correntes a jusante de cada 

barra tenham sido obtidas previamente pela rotina (C0RRENTES( )). 

 Para se obter as tensões em cada barra é necessário a corrente na barra I(n), a 

tensão a montante da barra n V(m), e a impedância Zmn entre as barras m e n. Tal 

procedimento é mostrado na Figura 17. 

Barra
Barra na subestação V( ) Tensão na barra mm

Z  Impedância entre as barras  e mn m n

8
7

5
6

4

2 3

V(1)1

Z12

Z24

Z23

Z47

Z65

Z76

Z78

V( )= V( )-Z (2 1 12. I ( )+ I( ))j 2 2 .

V( )= V( )-Z (3 2 23. I ( )+ I( ))j 3 3 .

V( )= V( )-Z (4 2 24. I ( )+ I( ))j 4 4 .

V( )= V( )-Z (7 4 47. I ( )+ I( ))j 7 7 .

V( )= V( )-Z (8 7 78. I ( )+ I( ))j 8 8 .

V( )= V( )-Z (6 6 76. I ( )+ I( ))j 6 6 .

V( )= V( )-Z (5 6 65. I ( )+ I( ))j 5 5 .

 

Figura 17. Ilustração do algoritmo TENSOES ( ). 

 

Por último, o Algoritmo 3 do Apêndice B apresenta a rotina principal do 

fluxo de carga utilizando a RCG. Esta rotina utiliza os valores encontrados nas 

subrotinas CORRENTES( ) e TENSOES( ) para cada alimentador do sistema. 

Como o GCF altera apenas dois alimentadores a cada vez que é aplicado, as 

rotinas CORRENTES( ) e TENSOES( ) são aplicadas somente a esses dois 

alimentadores alterados, pois o fluxo de carga já tem armazenado na configuração 

original os valores para os outros alimentadores do sistema. 

 

5.3. Comentários Adicionais 

Neste Capítulo foi apresentado o algoritmo de fluxo de carga utilizando a 

RCG. Com os resultados obtidos por este algoritmo, podem-se avaliar as 

configurações obtidas pelo GCF. 



 

 

6. ALGORITMO EVOLUCIONÁRIO 

Apresenta-se neste Capítulo os princípios básicos dos Algoritmos Evolucionários 

(AEs), seguido do Algoritmo Evolucionário (AE) que utiliza o Gerador de 

Configurações Factíveis (GCF) e o Fluxo de Carga utilizando a Reconfiguração por 

Cadeias de Grafo (RCG), já descritos em Capítulos anteriores. Este algoritmo tem a 

função de gerar configurações para o SDR e selecionar as configurações mais 

adequadas para problemas de reconfiguração como restabelecimento de energia e 

minimização de perdas. 

 

6.1. Algoritmo Evolucionário 

Algoritmos Evolucionários, ou Algoritmos Evolutivos são técnicas 

estocásticas de busca e otimização, poderosas e largamente aplicáveis, inspiradas nos 

mecanismos da evolução e da genética [55, 56]. A idéia é a evolução de uma 

população de estruturas computacionais, de modo tal que melhore a adequação 

média dos indivíduos que formam esta população em relação ao ambiente a que ela 

está submetida. O algoritmo básico do AE tradicional pode ser definido como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO Evolucionário 
Início 
 Inicialização da população 
 Avaliação dos indivíduos na população 
 Repetição (evolução) 

Seleção dos indivíduos da população 
Alteração desses indivíduos para criar uma nova população 

  Avaliação da nova população 
 Até que um critério de parada seja alcançado 
Fim 
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 Os AEs são utilizados para problemas de otimização em decorrência de ser o 

método preferencialmente utilizado pela natureza, que é tida por muitos como o 

sistema mais perfeito. Além disso, resolve problemas com modelos matemáticos 

complexos de modo simples, sendo de fácil acoplamento com outras técnicas 

(hibridização). 

 Conforme a linha de aplicação e alguns detalhes dos AEs, formaram-se novas 

subáreas desta técnica: Algoritmos Genéticos, Programação Evolucionária e 

Estratégias Evolucionárias.  

 

 

6.1.1. Algoritmos Genéticos(AG)  

  

São algoritmos que operam com populações de indivíduos representados por 

cromossomos, os quais durante o processo de evolução são submetidos ao 

procedimento de seleção e reprodução, onde são aplicados os operadores, 

reprodução, mutação e cruzamento, inspirados nos mecanismos naturais da genética 

[55]. Maiores detalhes dos AGs foram citados no Capítulo 2. 

 

6.1.2. Programação Evolucionária (PE) 

  

Originalmente concebida por Lawrence J. Fogel em 1960 como uma 

estratégia de otimização estocástica similar aos AGs. No entanto, enfatizam o 

relacionamento entre os progenitores e seus descendentes ao invés de tentar emular 

operadores genéticos específicos observados na natureza [55]. 

 A PE também opera com populações, mas apenas diferentes níveis de 

mutação são efetuados sobre os progenitores na criação de novas soluções. O 

tamanho da população não necessita ser mantido constante, como também não é 

necessário um número fixo de descendentes por progenitor. Trabalham com 

representações mais flexíveis que as empregadas pelos AGs por não efetuarem 

recombinações. 
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6.1.3. Estratégias Evolucionárias (EE) 

 Foram concebidas para tratarem problemas técnicos de otimização como 

alternativa aos métodos convencionais. Operam com cromossomos na forma de 

vetores de números reais e originalmente na proporção (1+1), isto é, cada progenitor 

gera um herdeiro por geração, normalmente por mutações distribuídas. Caso este 

descendente seja melhor que seu progenitor ele lhe toma o lugar. Atualmente estas 

estratégias foram estendidas para as proporções (m+1) e (m+n), além de terem tido 

estratégias de recombinações introduzidas no seu processo evolutivo [55]. 

 

 

6.2. Algoritmo Evolucionário Proposto (AEP) 

 

Os Algoritmos Evolucionários têm sido explorados em diversas aplicações 

em sistemas de distribuição de energia elétrica (restabelecimento de energia, 

minimização de perdas, planejamento de sistema, e outras). As características desses 

algoritmos variam de aplicação para aplicação, principalmente com relação à 

avaliação dos indivíduos e à formação da população.  

O AEP será aplicado a minimização de perdas e restabelecimento de energia 

em sistemas de distribuição. Esse algoritmo será aplicado a um SDR e cada solução 

gerada corresponde a uma configuração do sistema, sendo chamada também de 

indivíduo. Cada solução do AE equivale a uma estrutura F, descrita no Capítulo 3. 

As soluções criadas pelo algoritmo podem ser guardadas ou descartadas, dependendo 

do grau de adequação do indivíduo gerado. Inicialmente define-se um conjunto com 

um valor máximo de elementos, que será chamado de população. O AEP inicia com 

um único indivíduo na população (correspondente a configuração original F0). 

Conforme novos indivíduos vão sendo gerados, são acrescentados à população até 

que atinja o número máximo de indivíduos. A entrada de novos indivíduos na 

população após atingir seu limite máximo é feita através de um critério de seleção 

baseado em valores atribuídos a cada indivíduo pelo grau de adequação aos objetivos 

do problema. 
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O AEP avalia cada indivíduo através dos seguintes passos: 

• Para cada nova configuração apresentada pelo AE, calculam-se os estados 

do sistema através do algoritmo de fluxo de carga (descrito no capítulo 

5); 

• Determinam-se algumas das seguintes características: a barra com a 

maior queda de tensão, a linha com maior carregamento, as perdas do 

sistema, número de operações de chaves em relação à configuração 

original (número de manobras); 

• Obtém os valores através de combinações de uma função ponderação, 

que considerará as características adequadas dependendo da aplicação 

(restabelecimento ou minimização de perdas). 

 

Geralmente, a função ponderação é uma função heurística baseada em outros 

trabalhos da área de reconfiguração de SDR. 

Com o valor obtido a partir da função ponderação, compara-se a nova 

configuração (indivíduo) com as demais configurações já incluídas na população. 

Caso o valor desse indivíduo seja melhor que o valor do pior indivíduo da população 

atual, o novo indivíduo substitui o pior indivíduo, alterando a população.  

O AE necessita de um novo indivíduo para fazer a reprodução. O mesmo é 

escolhido aleatoriamente entre os indivíduos que compõem a população. O número 

total de indivíduos que serão gerados pelo algoritmo (tmax) depende do problema em 

questão, mas deve ser especificado a priori. O AEP termina a sua execução quando 

tal número é atingido. 

O algoritmo 1 do Apêndice C apresenta o pseudo-código do processo 

descrito anteriormente. Nota-se que este pseudo-código procura sintetizar como o 

GCF e o fluxo de carga usando RCG são utilizados pelo AEP. 

Ao iniciar o processo, executa o fluxo de carga usando a RCG para todos os 

indivíduos da população (FLUXO_CARGA( )). Ao iniciar o processo de avaliação 

dos indivíduos, calcula-se o fluxo de carga somente para os alimentadores alterados 

de uma configuração para a outra (FLUXO_CARGA_ALIM( )). 

Após a execução do programa e o mesmo atingir o tempo máximo (tmax), a 

população final é investigada. Os indivíduos na população final serão os que 
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apresentaram melhor adequação à função ponderada, e o melhor indivíduo, 

geralmente, é apresentado como sendo a solução final fornecida pelo AEP. Mas a 

decisão final de qual o indivíduo está apto a substituir a configuração anterior, vem 

do operador. Geralmente, determina-se uma lista de soluções com o melhor 

indivíduo considerando diversos números de pares de manobras, e o operador 

escolhe um dentre esses apresentados. 

 

6.3. Fluxograma para o AEP 

A seguir mostra-se o fluxograma do AEP, detalhando o programa de 

restabelecimento de energia em sistemas de distribuição por algoritmo evolucionário 

associado a cadeias de grafos. 

Os algoritmos referentes a algumas etapas são mostrados nos Apêndices A, B 

e C. A Figura 18 mostra o fluxograma contendo as principais etapas do algoritmo, 

descrevendo cada uma delas. 
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 Figura 18. Fluxograma. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Passo 1: Leitura dos Dados de Entrada e Montagem das Estruturas. 

 
Neste primeiro momento são feitas as leituras de alguns arquivos contendo 

dados de entrada para o sistema, criando as estruturas necessárias para o bom 

desempenho do programa. 

O primeiro arquivo de entrada corresponde a uma configuração original 

factível do sistema. O mesmo é lido e, em seguida montam-se as estruturas 

específicas para armazenagem das cadeias de grafo (utilizando pouca memória RAM 

e permitindo uma rápida alteração desses dados quando desejado). Essa configuração 

é dada de forma que os dados com as cadeias de grafo correspondam a uma 

configuração radial do sistema de distribuição. Cada nó desse grafo corresponde a 

um setor do sistema de distribuição. 

A alocação dinâmica é essencial para este programa computacional, visto que 

essas cadeias serão alteradas várias vezes pelo método proposto. 

O segundo arquivo a ser lido corresponde a lista de adjacência que será 

montada também em estruturas. Tal lista considera todas as conexões possíveis de 

cada nó, isto é, conexões referentes tanto a chaves abertas quanto a fechadas. Com 

isso, a lista de adjacência não se altera de uma configuração para outra, podendo ser 

montada em um procedimento offline.  

Cada setor também pode ser visto como uma árvore de grafo, onde as barras 

são os nós de grafo, as linhas da rede são as arestas de grafo e o nó raiz é um nó 

conectado com uma linha da rede (aresta) com uma chave (aberta ou fechada). 

Como, em um setor, pode haver mais de uma barra que se conecta a uma linha da 

rede com chave, pode haver mais de um possível nó raiz para um setor, ou seja, pode 

existir mais de uma árvore associada a um mesmo setor. Essas árvores são 

armazenadas em estruturas de cadeias de grafo e são acessadas por ponteiros salvos 

em uma matriz A(n x n), onde n é o número de nós do sistema. Esses índices são 

utilizados para acessar a representação do setor adequada. 

Como exemplo, considere a Figura 2, mostrada na seção 3.2 do  

Capítulo 3. O setor 3, representado na referida Figura pelo nó 3 pode ser alimentado 

através do nó 2 ou do nó 4, que são seus setores vizinhos. Como no sistema 

representado na Figura 2 o nó 3 é alimentado através do nó 2, os índices da matriz 
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A(m,n) serão m = 3, referindo-se ao setor em questão e n = 2, referindo-se ao nó pelo 

qual o setor 3 é alimentado. Assim, em A(3,2) estará um ponteiro para a estrutura de 

grafo que representa a árvore adequada do nó 3. 

Outro arquivo de entrada traz a carga das barras, a corrente máxima suportada 

em cada trecho da linha e a impedância desse trecho. 

A impedância de cada trecho da rede é guardada em estruturas e podem ser 

acessadas através de ponteiros que se encontram nas posições de uma matriz Z(nxn), 

onde n é o número de setores do sistema, semelhante ao que foi descrito no passo 3. 

Mesmo que nem todas as posições contenham um ponteiro, pois nem todas as barras 

do sistema estão conectadas entre si, utiliza-se pouca memória, visto que durante 

toda a execução do programa o espaço de memória para alocação da matriz Z será 

requerido apenas uma vez, pois a matriz é construída em um procedimento off-line. 

Os índices da matriz Z(m,n) utilizados para acessar esses dados, são os números das 

barras do sistema. Por exemplo, a impedância entre as barras m e n, é acessada 

através de um ponteiro localizado na posição (m,n) da matriz Z. 

 

Passo 2: Inicialização das Variáveis. 

 
Nesse estágio definem-se os valores iniciais para algumas variáveis: 

 a variável g indica a geração atual sendo inicializada com o valor   0, 

g = 0. Logo, a configuração Fg, para g = 0 armazenará a população 

inicial, ou seja F0 → ger_inicial; 

 o número de geração máxima gmax é inicializado com 1000 (gmax = 

1000) para o sistema de médio porte e com 5000 (gmax = 5000) para o 

SDR da cidade de São Carlos. 

 o tamanho da população é inicializado com 20 (tam_pop = 20). 

 
 Passo 3: População Inicial contém apenas (F0) 

 
A população foi definida com o tamanho de 20 indivíduos. Inicialmente esta 

contém apenas um indivíduo, obtido da leitura da primeira configuração. Logo, até a 

geração F20, todos os indivíduos são acrescentados (um em cada geração) à 

população, independente do valor de fitness desse indivíduo.  



55 

A função de fitness será descrita mais adiante. 

 

 Passo 4: Executa o Fluxo de Carga para F0 

 
Neste passo, calcula-se o fluxo de carga utilizando a representação por 

cadeias de grafo (RCG). Este fluxo de carga usa o modelo de corrente constante e o 

modelo de rede correspondente a uma impedância constante Zmn para cada trecho da 

linha entre as barras m e n. Esse fluxo de carga utiliza a estratégia de ordenação dos 

nós (barras) para fluxo de carga em redes radiais comumente chamada de pai-filho 

(isto é, são ordenados dos nós terminais para o nó raiz).  

O cálculo do fluxo de carga é feito separadamente para cada alimentador do 

sistema. O procedimento do fluxo de carga possui duas sub-rotinas (ver Apêndice B). 

Uma sub-rotina obtém a soma das correntes a jusante de cada barra de um 

alimentador e a outra utiliza as correntes a jusante, obtidas pela sub-rotina anterior, 

para calcular as tensões nas barras do mesmo alimentador. 

A soma das correntes a jusante é calculada para todas as barras de cada setor 

de uma árvore T. Calculam-se as somas de correntes partindo dos setores terminais 

indo até o setor raiz. Em cada setor, as somas são calculadas a partir das barras 

terminais até a barra raiz.  

A sub-rotina que calcula as tensões nas barras de uma árvore requer que a 

soma das correntes a jusante tenha sido obtida previamente. As tensões são 

calculadas a partir do setor raiz indo até os setores terminais. Em cada setor, as 

tensões nas barras são calculadas a partir da barra raiz até as barras terminais. A 

tensão em cada barra n é obtida subtraindo a queda de tensão entre as barras m e n da 

tensão da barra m a montante (Vn = Vm – Zmn.Imn).  

 
 Passo 5: Avaliação do Indivíduo F0 da População 

 
O indivíduo da geração inicial F0 é avaliado de acordo com a função de 

fitness (melhor detalhada no Capítulo 7), tendo seu valor guardado em uma variável 

do programa. 
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 Passo 6: Inicialização 

 
Inicializa-se o contador de gerações g. 

 

 Passo 7: Execução da RCG 

 
Neste passo acontecerá a execução da rotina para RCG (Reconfiguração por 

Cadeias de Grafo), contendo algumas sub-rotinas. 

Inicialmente é feito o sorteio do nó de corte nc. Para isso, é sorteada uma 

árvore Ti da floresta F. Dessa árvore é sorteada uma cadeia Ci e dessa cadeia um nó é 

sorteado com a posição diferente de zero, pois na posição zero se encontram os nós 

raízes que correspondem aos alimentadores.  

Através do nó de corte obtemos o trecho que pertence à árvore Ti, mas não 

pertencerá a árvore Ti+1, depois da reconfiguração. 

Em seguida, é sorteada uma cadeia dentre as quais contém o nó nc (nó de 

corte). O nó de transferência nt é sorteado de forma que ocupe uma posição na 

cadeia, à direita do nó nc, podendo ser a mesma posição de nc na cadeia Ci. É feita 

uma verificação se o nó nt possui um vizinho (um nó na lista de adjacência), que 

pertença a uma outra árvore. Enquanto essa condição não for satisfeita, repete-se o 

sorteio de nt.  

Quando o nó de transferência nt, possuir pelo menos um vizinho pertencente a 

uma outra arvore, será sorteado então, o nó vizinho nb, dentre os nós da lista de 

adjacência de nt que pertença a uma árvore diferente da árvore que contém nt. O nó 

nb indica em qual posição irá se conectar o trecho de cadeia à direita do nó nt. 

Repete-se o sorteio até que se encontre um nó nb em uma árvore diferente da árvore 

que contém nt. 

De posse dos três nós sorteados, nó de corte nc, nó de transferência nt e nó 

vizinho nb, é feita a transferência de uma parte da cadeia de uma árvore para outra 

árvore de acordo com as respectivas posições dos nós nc, nt e nb. 

Algumas rotinas do Gerador de Configurações Factíveis (GCF) podem 

produzir, a princípio, uma cadeia cujos nós estão todos contidos em uma outra 

cadeia. Se isso ocorrer, haverá cadeias redundantes, pois existirá uma cadeia que, se 
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eliminada não fará falta (ou seja, a RCG do sistema não perderia informação). O 

GCF requer que cadeias redundantes sejam identificadas e eliminadas. Nesta sub-

rotina é feita uma verificação através da RCG, com as cadeias agrupadas 

apropriadamente se existe alguma cadeia contida em outra de maior tamanho. Se 

existir, a mesma é eliminada. 

 

 Passo 8: Avaliação do Indivíduo da geração Fg 

 
A cada geração é feita uma avaliação do indivíduo gerado. O mesmo é 

guardado em uma variável chamada de função de aptidão. Essa função será 

explicada no Capítulo 7. Essa avaliação é necessária para indicar o quanto esse 

indivíduo está apto a substituir a configuração inicial, levando em conta os requisitos 

exigidos na função de aptidão. 

 
 Passo 9: Alteração na População 

 
No passo 2 foi inicializada a variável que armazena o tamanho da população 

como: tam_pop = 20. Até a 20ª geração todos os elementos gerados são 

acrescentados à população. Após a 20ª geração, será feita uma avaliação do 

indivíduo gerado para verificar se acontece ou não a substituição do pior elemento da 

população pelo último indivíduo gerado. Tal verificação é feita como segue: do passo 

8, obteve-se o valor de fitness do indivíduo gerado na geração Fg. Compara-se o 

valor de fitness desse indivíduo Fg com o fitness do pior indivíduo da população na 

geração g-1, se o fitness de Fg for maior que o fitnnes do pior indivíduo da população 

da geração g-1, o indivíduo da geração Fg entra na população, substituindo o pior 

indivíduo da geração g-1. 

 

6.4. Comentários Adicionais 

Neste capítulo apresentou-se o Algoritmo Evolucionário que utiliza as rotinas 

baseadas na RCG, juntamente com o fluxograma comentando passo a passo a 

execução do algoritmo. No Capítulo 7, este algoritmo é aplicado três sistemas de 
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distribuição, um considerado de médio porte, ao sistema reduzido da cidade de São 

Carlos-SP e ao sistema completo da mesma cidade. Para os três casos citados, o 

algoritmo é aplicado considerando algumas características como minimização de 

perdas, queda de tensão e carregamento máximo da rede. Os resultados são 

apresentados e comparados com resultados já obtidos com outros AEs encontrados 

na literatura. 



 

 

7. RESULTADOS E TESTES COM O AE 

UTILIZANDO A RCG 

Neste Capítulo, serão apresentados resultados de simulações em três sistemas de 

distribuição de energia elétrica. Um sistema considerado de médio porte devido ao 

número de barras e chaves que possui, e dois sistemas de grande porte, referentes ao 

sistema de distribuição reduzido e o de tamanho real da cidade de São Carlos-SP. 

Os testes para reconfiguração de SDR serão aplicados a situações de 

minimização de uma função com um único objetivo, com múltiplos objetivos e de 

restabelecimento de energia. 

A seção 7.1 descreve os testes com o sistema de porte médio. A seção 7.2 

descreve os testes com o sistema reduzido da cidade de São Carlos, envolvendo 

minimização de perdas, minimização com múltiplos objetivos e restabelecimento em 

contingência.  A seção 7.3 apresenta os testes realizados no sistema completo da 

cidade de São Carlos-SP. 

 

 

7.1. Resultados de Simulações em um Sistema de Médio Porte 

As simulações referem-se a minimização com um único objetivo e com 

múltiplos objetivos. Para os testes com problemas de um único objetivo sem 

restrições utilizou-se a minimização das perdas. No teste com múltiplos objetivos, 

utilizou-se uma ponderação entre minimização das perdas, queda de tensão, 

carregamento máximo da rede e número de chaves manobradas do sistema. 

O sistema utilizado para os testes foi obtido da referência [4] e consiste de 25 

setores, 93 barras, 31 chaves (sendo 17 chaves NF e 14 chaves NA).  
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Foram realizados testes nesta rede pelo fato de permitir a comparação com 

resultados já avaliados por outros métodos, como em [2], [4] e [5]. Para todos os 

métodos utilizados a solução ótima encontrada foi a mesma, revelando a capacidade 

da metodologia de reproduzir os resultados. De acordo com [4] esta solução é ótimo 

global. 

As características da rede para a configuração original, são mostradas na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 –  Característica do sistema com a configuração original. 

Perdas Totais na Rede 1453kW
Queda de Tensão Máxima 9,4% 
Carregamento Máximo da Rede 61% 

 

Resultados de simulações serão apresentados em tabelas de acordo com a 

função objetivo (também chamada de “função de fitness”). 

Para todas as simulações com a rede de médio porte foram realizadas 30 

execuções alterando a semente do gerador de números aleatórios. A melhor solução 

encontrada foi a mesma em todos os casos. Em cada execução, foram geradas 1000 

configurações, sendo 20 o número de indivíduos na população. 

 

7.1.1. Teste com a Função de Fitness Considerando Minimização de Perdas 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados de simulações para o sistema em análise, 

considerando a minimização de perdas na função objetivo. A primeira coluna 

corresponde a semente utilizada para o gerador de números aleatórios. A coluna 2 

contém os melhores indivíduos encontrados para cada semente. A terceira coluna 

mostra os valores de fitness, que correspondem às perdas em kW e a quarta coluna 

contém o tempo de processamento. 
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Tabela 9 –  Sistema de Médio Porte – Simulações considerando perdas. 

SIMULAÇÕES PARA PERDAS 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 604 1252 0,04 
02 475 1252 0,03 
03 429 1252 0,04 
04 473 1252 0,04 
05 346 1252 0,04 
06 339 1252 0,05 
07 903 1252 0,04 
08 524 1252 0,04 
09 338 1252 0,04 
10 995 1253 0,04 
11 651 1252 0,04 
12 565 1252 0,04 
13 573 1252 0,05 
14 449 1252 0,04 
15 672 1252 0,04 
16 960 1252 0,05 
17 392 1252 0,05 
18 471 1252 0,04 
19 268 1252 0,05 
20 225 1252 0,04 
21 183 1252 0,04 
22 212 1252 0,03 
23 504 1252 0,04 
24 361 1252 0,05 
25 284 1252 0,04 
26 413 1252 0,04 
27 667 1252 0,04 
28 623 1252 0,05 
29 583 1252 0,04 
30 520 1252 0,04 

Média 497 1252,03 0,0417s 
Desvio Padrão 210,66 0,183 0,0053 

 

São mostrados abaixo os resultados otimizados encontrados em [2] e [5] para 

o sistema de médio porte. 

Perdas Totais na Rede: 1251kW 

Queda de Tensão Máxima: 6,6% 

Carregamento Máximo da Rede: 67% 

 

A Figura 19 mostra o desempenho do algoritmo na minimização das perdas. 

Pode-se observar tanto na Tabela 9 e, aproximadamente no gráfico mostrado 

na Figura 19 que o melhor indivíduo ocorreu na geração 604, com o valor de Fitness 

de 1252. Esse é um ótimo global, segundo [4]. 
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Figura 19. Sistema de Médio Porte – Perdas x Geração. 

 

Para este teste, os valores das perdas, queda de tensão, carregamento máximo 

na rede, e pares de manobras são mostrados na Tabela 10. 

Tabela 10 –  Sistema de Médio Porte – Melhor configuração para as perdas. 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 9,4% 5,6% 
Perdas 1453kW 1252kW 
Carregamento Máximo da Rede 61% 67,10% 
Número de Manobras 0 02 pares 

 

7.1.2. Teste com a Função de Fitness Considerando Múltiplos Objetivos 

Este teste foi realizado com a função de fitness considerando múltiplos 

objetivos, sendo a minimização da máxima queda de tensão, perdas, carregamento 

máximo da rede e número de manobras. 

O número de manobras, carregamento máximo da rede e queda de tensão 

entram na função de fitness como penalizações. A Função Objetivo Ponderada 

utilizada foi  f(x) = x1 + x2 + x3 + x4, onde as variáveis x1, x2, x3 e x4 correspondem 

respectivamente a máxima queda de tensão em pu, perdas em kW, máximo 

carregamento da rede em pu e número de manobras. 
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Tabela 11 –  Sistema de Médio Porte – Simulações considerando uma função ponderada. 

SIMULAÇÕES PARA A FUNÇÃO OBJETIVO PONDERADA 
SEMENTE INDIVÍDUO  

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 998 1256 0,05 
02 693 1256 0,05 
03 238 1256 0,04 
04 219 1256 0,04 
05 758 1256 0,05 
06 234 1256 0,04 
07 661 1256 0,04 
08 586 1256 0,04 
09 518 1256 0,04 
10 941 1256 0,05 
11 619 1256 0,05 
12 539 1256 0,04 
13 987 1256 0,04 
14 200 1256 0,04 
15 744 1256 0,04 
16 849 1265 0,04 
17 929 1256 0,04 
18 510 1256 0,05 
19 813 1256 0,04 
20 840 1256 0,04 
21 161 1256 0,04 
22 654 1256 0,05 
23 130 1256 0,04 
24 777 1258 0,05 
25 194 1256 0,04 
26 441 1256 0,04 
27 477 1256 0,04 
28 226 1256 0,04 
29 349 1256 0,04 
30 219 1256 0,04 

Média 537 1256,4 0,0427s 
Desvio Padrão 285,94 1,67 0,0045 

 
 

 

 

 

 

A Tabela 11 apresentou os resultados de simulações para a função objetivo        

f(x) = x1 + x2 + x3 + x4. A Figura 20 mostra, para este teste, o comportamento da 

metodologia implementada. Novamente se obteve a mesma solução para, 

praticamente todas as execuções realizadas.   
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Figura 20. Sistema de Médio Porte - Função ponderada x Geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 12 mostra os valores encontrados de x1, x2, x3 e x4 para a melhor 

solução encontrada. 

 

 

Tabela 12 –  Sistema de Médio Porte – Melhor configuração para função ponderada. 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 9,4% 5,6% 
Perdas 1453kW 1252kW 
Carregamento Máximo da Rede 61% 67,10% 
Número de Manobras 0 02 pares 
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7.2. Resultados de Simulações no Sistema Reduzido de São Carlos 

 

Nesta seção serão apresentados resultados de simulações de um sistema 

considerado de grande porte. O sistema foi utilizado em [2] e corresponde ao sistema 

de distribuição reduzido da cidade de São Carlos. Esta rede possui 204 setores, 1473 

barras, 249 chaves, sendo 181 chaves NF e 68 NA. 

As simulações foram realizadas com um número de 5000 gerações, contendo 

20 indivíduos na população. Utilizando o número de gerações acima de 5000, é 

praticamente desprezível a diferença na função objetivo. 

Foram realizadas 30 execuções com diferentes sementes para o gerador de 

números aleatórios. Os valores minimizados encontrados estão muito próximos. 

Vários testes foram executados com esse sistema. O primeiro com um único 

objetivo, considerando  a minimização de perdas, o segundo teste com múltiplos 

objetivos considerando uma função de fitness ponderada, onde os pesos para cada 

objetivo foram obtidos por tentativa e erro até chegar a função descrita nas próximas 

subseções. Foram realizadas ainda, simulações para restabelecimento e serão 

apresentados dois testes isolando setores estratégicos do sistema. 

 

7.2.1. Teste com a Função de Fitness considerando Minimização de Perdas 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos de simulações considerando as 

perdas na função de fitness. As características da melhor configuração encontrada em 

relação a configuração original são mostradas na Tabela 14. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 –  Sistema Reduzido – Simulações considerando perdas. 
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SIMULAÇÕES PARA AS PERDAS 
SEMENTE INDIVÍDUO  

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4985 570 1,60 
01 4729 571 1,57 
03 4246 568 1,57 
04 4683 570 1,55 
05 4936 572 1,59 
06 4967 574 1,68 
07 4606 574 1,49 
08 4907 574 1,62 
09 4861 513 1,65 
10 4854 565 1,48 
11 4849 571 1,60 
12 4855 539 1,53 
13 4724 567 1,64 
14 4903 554 1,66 
15 4891 568 1,57 
16 4947 550 1,58 
17 4922 576 1,65 
18 4786 573 1,64 
19 4048 568 1,56 
20 4818 572 1,65 
21 4716 522 1,62 
22 4675 570 1,58 
23 4367 560 1,67 
24 4525 574 1,56 
25 4768 570 1,65 
26 4846 576 1,55 
27 4741 568 1,57 
28 4949 569 1,66 
29 4863 571 1,61 
30 4726 571 1,61 

Média 4760 564,87 1,5987 
Desvio Padrão 219,02 15,24 0,0514 

 

  

 

A Tabela 14 apresenta os melhores resultados encontrados para este teste. 

 

Tabela 14 –  Sistema Reduzido – Melhor configuração para as perdas. 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 1,32 % 1,32% 
Perdas 657kW 570kW 
Carregamento Máximo da Rede 65,35% 58,35% 
Número de Manobras 0 17 pares 

 
A Figura 21 mostra o comportamento do algoritmo neste teste. 
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Figura 21. Sistema Reduzido – Perdas x Geração. 

 

Pela Tabela 13, referente ao sistema reduzido com semente 01, foi encontrado 

o melhor indivíduo na geração de número 4985 com o valor de fitness de 570. O 

mesmo pode ser observado na Figura 21 acima, em que acontece uma pequena 

minimização próxima a geração 5000. 

 

7.2.2. Teste com a Função de Fitness considerando Múltiplos Objetivos 

 

Para o teste mostrado a seguir, a função de fitness considerada foi:                  

f(x) = x1 + x2 + x3 + 4x4, onde x1, x2, x3 e x4  são respectivamente maior queda de 

tensão na geração em pu, as perdas em kW, o carregamento máximo da rede em pu e 

número de manobras.  

Os valores minimizados para 30 execuções com diferentes sementes para o 

gerador de números aleatórios mantiveram-se próximos, como pode ser observado na 

Tabela 15. O comportamento do algoritmo para a função de fitness com múltiplos 

objetivos é apresentado na Figura 22. 
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Tabela 15 –  Sistema Reduzido – Simulações considerando uma função ponderada . 

SIMUALAÇÕES PARA A FUNÇÃO DE FITNESS PONDERADA 
SEMENTE INDIVÍDUO  

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 3303 629 1,55 
02 4520 629 1,48 
03 4399 627 1,49 
04 3778 629 1,51 
05 4528 627 1,62 
06 4037 629 1,43 
07 3613 629 1,50 
08 4588 636 1,50 
09 4479 628 1,56 
10 4193 629 1,53 
11 2091 640 1,51 
12 3639 629 1,55 
13 4909 629 1,54 
14 3940 629 1,51 
15 3733 629 1,49 
16 4497 629 1,54 
17 3742 630 1,49 
18 4866 630 1,52 
19 4119 629 1,57 
20 2335 628 1,45 
21 2539 640 1,51 
22 4709 637 1,54 
23 3732 629 1,59 
24 4734 629 1,51 
25 4453 636 1,59 
26 4228 629 1,57 
27 49,05 627 1,60 
28 3226 638 1,49 
29 4076 629 1,48 
30 4831 628 1,51 

Média 4025 630,59 1,5228 
Desvio Padrão 745,88 3,9144 0,0441 

 
 

 

 

 

 

A Tabela 16  mostra os dados encontrados para a função de fitness 

ponderada utilizando semente 01 para o gerador de números aleatórios. Os itens 

considerados são: queda de tensão, perdas, carregamento máximo da rede e número 

de manobras. 
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Tabela 16 –  Sistema Reduzido – Melhor configuração para função ponderada . 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 1,32 % 1,32% 
Perdas 657kW 588kW 
Carregamento Máximo da Rede 65,35% 61,42% 
Número de Manobras 0 05 pares 

 

 

 

Figura 22. Sistema Reduzido – Função Ponderada x Geração. 

7.2.3. Restabelecimento de Energia com o Setor 112 em Falta 

 
Serão apresentadas soluções para o restabelecimento de energia no sistema 

reduzido da cidade de São Carlos utilizando o AE com RCG proposto em [2]. 

Quando o setor 112 é isolado, ou seja, abrem-se todas as chaves a sua volta, surgem 

áreas desenergizadas (AD). Tais áreas devem ser interligadas a outro(s) 

alimentador(es) vizinhos sem violar a capacidade da rede e do(s) alimentador(es) que 

serão conectados.  

A Tabela 17 apresenta os resultados de simulação na ocorrência de uma falta 

no setor 112 e consiste de 30 execuções com diferentes sementes para o gerador de 

números aleatórios. 
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A função ponderada considerada para a minimização consiste na mesma 

utilizada para a minimização com múltiplos objetivos sem a ocorrência de uma falta: 

f(x) = x1 + x2 + x3 + 4x4, onde x1, x2, x3 e x4  são respectivamente maior queda de 

tensão na geração em pu, as perdas em kW, o carregamento máximo da rede em pu e 

número de manobras.  

 

Tabela 17 –  Sistema Reduzido – Simulações para o setor 112 em falta . 

SIMUALAÇÕES COM O SETOR 112 EM FALTA 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4936 636 1,58 
02 4745 642 1,51 
03 4982 648 1,57 
04 3331 649 1,61 
05 3277 649 1,50 
06 4591 630 1,46 
07 4726 633 1,45 
08 4974 642 1,56 
09 4355 651 1,59 
10 4954 629 1,42 
11 4935 636 1,48 
12 4224 627 1,48 
13 4254 651 1,59 
14 4991 626 1,44 
15 4679 632 1,49 
16 4860 625 1,48 
17 4320 641 1,49 
18 4631 634 1,56 
19 4406 633 1,55 
20 4516 632 1,49 
21 3959 633 1,46 
22 4235 649 1,57 
23 4773 630 1,55 
24 4461 649 1,61 
25 4060 634 1,43 
26 3247 630 1,50 
27 4373 632 1,50 
28 3862 637 1,48 
29 4645 633 1,53 
30 4802 647 1,61 

Média 4437 637,33 1,5147 
Desvio Padrão 500,39 8,28 0,1557 

 
 

A Tabela 18  mostra os dados encontrados para a função de fitness 

ponderada com o setor 112 em falta. Utiliza-se semente 01 para o gerador de 

números aleatórios, considerando os mesmos itens de testes anteriores. 
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Tabela 18 –  Sistema Reduzido – Melhor configuração para o setor 112 em falta . 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 1,32 % 1,32% 
Perdas 657kW 568kW 
Carregamento Máximo da Rede 65,35% 70,56% 
Número de  Manobras 0 8 pares +1manobra 

 
 

O comportamento do algoritmo para a função de fitness com múltiplos 

objetivos na ocorrência de uma falta no setor 112 é apresentado na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Sistema Reduzido - falta no setor 112. 
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7.2.4. Restabelecimento de Energia com o Setor 122 em Falta 

 

O próximo teste apresenta o desempenho do algoritmo quando o maior 

alimentador do sistema é desenergizado, ou seja, a falta ocorre no setor 122 que é 

vizinho do nó  raiz, retirando do sistema tal alimentador. 

A Tabela 19 apresenta o desempenho para 30 execuções com diferentes 

sementes para o gerador de números aleatórios. 

 

 

 

Tabela 19 –  Sistema Reduzido – Simulações para  o setor 122 em falta. 

SIMUALAÇÕES COM O SETOR 122 EM FALTA 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4644 755 1,54 
02 3645 730 1,56 
03 4939 741 1,63 
04 4581 751 1,66 
05 4757 735 1,61 
06 4303 736 1,54 
07 4882 742 1,59 
08 4308 739 1,64 
09 4415 740 1,62 
10 4445 736 1,50 
11 4386 740 1,55 
12 4842 738 1,58 
13 3420 735 1,57 
14 4187 735 1,57 
15 4418 740 1,62 
16 4701 748 1,65 
17 4109 733 1,53 
18 4952 751 1,58 
19 4970 747 1,58 
20 4980 734 1,59 
21 4750 733 1,61 
22 4207 733 1,67 
23 4759 747 1,65 
24 3921 735 1,58 
25 4936 773 1,53 
26 4140 734 1,54 
27 3714 747 1,67 
28 4313 736 1,63 
29 4924 736 1,48 
30 3744 736 1,55 

Média 4443 740,53 1,5873 
Desvio Padrão 442,41 8,84 0,0502 
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A Tabela 20 apresenta os resultados da melhor configuração para o 

restabelecimento quando o setor 122 é isolado, sendo utilizado o número 1 como 

semente para o gerador de números aleatórios. 

 

Tabela 20 –  Sistema Reduzido – Melhor configuração para o setor 122 em falta. 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 1,32 % 1,73% 
Perdas 657kW 695kW 
Carregamento Máximo da Rede 65,35% 74,85% 
Número de  Manobras 0 7 pares +1manobra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24. Sistema Reduzido - falta no setor 122. 
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7.3. Resultados de Simulações no SDR Completo da cidade de São Carlos 

 

Esta seção apresenta resultados de simulações realizados em um Sistema de 

Distribuição de Tamanho Real, onde foram considerados todas as Linhas, Barras e 

Chaves do SDR da cidade de São Carlos-SP.  A rede possui 3860 barras, 635 chaves, 

3 subestações e 23 alimentadores. Os cabos existentes na rede são A47, A33, A10, 

A04 e A02. Os dados de barras, dados de ligações e dados de cabos do sistema são 

apresentados no Apêndice D. 

Os testes foram realizados com 5000 gerações, sendo 20 o número de 

indivíduos na população. Verificou-se que testes com um número de gerações 

superior a 5000 não reduzem significativamente a função objetivo em nenhum caso 

apresentado. As tabelas referentes a cada simulação apresentam para 30 execuções 

com diferentes sementes para o gerador de números aleatórios, o indivíduo, o valor 

de fitness e o tempo de processamento da melhor solução encontrada.  É válido 

ressaltar que a função de fitness  varia para cada situação que será apresentada. 

A função de fitness para os testes realizados engloba duas situações. Uma 

com um único objetivo sendo considerado as perdas, o carregamento máximo da rede 

e a queda de tensão e outra envolvendo múltiplos objetivos, com uma ponderação 

entre cada um desses objetivos acrescidos do número de chaves manobradas. Da 

mesma forma que para o sistema reduzido, os pesos para cada objetivo deste 

problema foram escolhidos por tentativa e erro, visto que não havia como comparar 

os valores minimizados com outros trabalhos. Foram realizados também testes para 

restabelecimento de energia em situação de contingência e serão apresentadas duas 

situações em que diferentes setores serão eliminados da rede. 

 

7.3.1. Teste em que a Função de Fitness considera a Minimização de Perdas 

A Tabela 21 apresenta resultados de simulação considerando a minimização 

das perdas como função de fitness. As características da melhor configuração para o 

teste com semente 01 para o gerador de números aleatórios são apresentadas na 

Tabela 22. 
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Tabela 21 –  Sistema Completo – Simulações considerando Perdas. 

SIMULAÇÕES PARA AS PERDAS 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4771 218,0 14,78 
02 4639 253,6 21,78 
03 4850 213,1 10,59 
04 4933 214,5 13,17 
05 4978 218,4 22,43 
06 4926 199,6 12,60 
07 4919 212,0 10,39 
08 4269 231,2 29,96 
09 4921 196,6 12,36 
10 4924 229,6 11,43 
11 4830 212,4 18,5 
12 4987 192,2 12,74 
13 1951 234,5 13,16 
14 4928 216,3 17,75 
15 4913 195,3 13,04 
16 4963 230,7 14,51 
17 4924 220,3 11,14 
18 4907 199,4 16,94 
19 4803 216,8 18,89 
20 4928 199,2 12,55 
21 4973 210,1 10,24 
22 4753 208,9 16,93 
23 4974 236,9 15,11 
24 4980 206,4 11,95 
25 4960 210,4 15,37 
26 4889 199,1 12,65 
27 4797 235,2 17,57 
28 4891 203,2 15,37 
29 4792 201,4 13,32 
30 4838 207,2 10,87 

Média 4870 213,48 15,27 
Desvio Padrão 139,93 14,38 4,3324 
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Pela Figura 25, observa-se a redução das perdas em função do número de 

gerações.  

 

 

Figura 25. Sistema Completo – Perdas x Geração. 

 

Tabela 22 –  Sistema Completo – Melhor configuração para as perdas. 

 Configuração Original Melhor Configuração 
Queda de Tensão 4,81% 4,6% 
Perdas 378kW 218 kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 87,3% 
Número de Manobras 0 38 pares 
 

7.3.2. Teste em que a Função de Fitness considera a Minimização da Queda 

de Tensão 

 

As soluções apresentadas pelo AE devem sempre respeitar os limites de 

queda de tensão, ou seja, não deve ultrapassar os 10%. A Tabela 23 apresenta 

resultados de simulações em que a função de Fitness considera somente a 

minimização de Queda de Tensão. 
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Tabela 23 –  Sistema Completo – Simulações considerando queda de tensão.. 

SIMULAÇÕES PARA A QUEDA DE TENSÃO 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4887 4,07 5,83 
02 2139 3,85 7,23 
03 1499 4,63 6,06 
04 2330 4,30 6,73 
05 3471 4,12 5,98 
06 4236 3,83 7,29 
07 1985 3,90 7,49 
08 762 3,91 7,75 
09 2311 4,37 10,00 
10 2262 4,50 7,07 
11 46 4,63 5,84 
12 3649 3,86 7,04 
13 1542 4,09 8,86 
14 3409 4,62 7,63 
15 1563 4,24 9,38 
16 2494 4,57 8,73 
17 4936 4,27 7,00 
18 724 4,08 6,49 
19 568 4,39 7,67 
20 4549 4,39 8,07 
21 4954 4,09 9,83 
22 446 4,32 6,21 
23 3641 4,24 7,22 
24 1511 4,63 9,86 
25 2122 4,14 6,05 
26 4409 4,40 8,68 
27 4514 4,41 7,83 
28 4929 4,74 6,45 
29 2994 4,03 7,08 
30 4274 4,33 7,95 

Média 2772 4,2633 7,51 
Desvio Padrão 1538,5 0,2640 1,2277 

 
 

Na Tabela 24 são apresentados os valores de cada item contidos na coluna 01, 

para a melhor configuração quando se considera a minimização da queda de tensão. 

 

Tabela 24 –  Sistema Completo – Melhor configuração para a Queda de Tensão.. 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 4,81% 4,07% 
Perdas 378kW 856kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 250,98% 
Número de Manobras 0 18 pares 
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A Figura 26 mostra o comportamento do algoritmo ao minimizar uma função 

objetivo contendo somente a queda de tensão. 

 

 

Figura 26. Sistema Completo – Queda de Tensão x Geração. 

 

 

 

 

 

7.3.3. Teste em que a Função de Fitness considera a Minimização do 

Carregamento Máximo da Rede 

 

Assim como existe um limite de queda de tensão, cada cabo utilizado na rede 

tem um limite de corrente que pode suportar, não devendo ser ultrapassado em 

hipótese alguma. Os cabos utilizados e seus respectivos limites de corrente são 

apresentados no Apêndice D. 

A Tabela 25 apresenta os resultados de simulação para a função de fitness 

contendo o carregamento máximo da rede. 
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Tabela 25 –  Sistema Completo – Simulações considerando o  Máximo Carregamento da 

Rede. 

SIMULAÇÕES PARA O CARREGAMENTO MÁXIMO 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 68 0,8726 2,86 
02 630 0,8726 3,05 
03 64 0,8726 3,10 
04 24 0,8726 3,19 
05 18 0,8726 3,05 
06 28 0,8726 3,18 
07 24 0,8726 3,07 
08 13 0,8726 3,08 
09 21 0,8726 3,21 
10 22 0,8726 3,09 
11 29 0,8726 3,19 
12 2 0,8726 3,07 
13 32 0,8726 3,06 
14 52 0,8726 3,07 
15 79 0,8726 3,32 
16 96 0,8726 3,10 
17 4 0,8726 2,83 
18 30 0,8726 2,90 
19 45 0,8726 3,20 
20 58 0,8726 2,91 
21 38 0,8726 2,98 
22 18 0,8726 3,15 
23 52 0,8726 2,91 
24 23 0,8726 2,89 
25 21 0,8726 3,12 
26 291 0,8726 3,00 
27 9 0,8726 2,80 
28 106 0,8726 2,87 
29 7 0,8726 2,90 
30 56 0,8726 2,98 

Média 65 0,8726 3,0377 
Desvio Padrão 119,18 0 0,13101 
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A Figura 27 apresenta o comportamento do algoritmo para a minimização do 

carregamento máximo da rede. Para esse teste foram considerados, 

excepcionalmente, 2000 gerações pois a solução ótima é encontrada, na maioria dos 

casos, abaixo da geração de número 100, como pode ser observado na Tabela 25. 

 

 

Figura 27. Sistema Completo – Carregamento Máximo da Rede x Geração. 

 

 

 

 

A Tabela 26 apresenta  os itens para a melhor configuração quando se utiliza 

a função de fitness para a minimização do máximo carregamento da rede. 

 

Tabela 26 –  Sistema Completo – Melhor configuração para o Carregamento da Rede. 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 4,81% 4,66% 
Perdas 378kW 393kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 87,26% 
Número de Manobras 0 3 pares 
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7.3.4. Teste em que a Função de Fitness considera Múltiplos Objetivos 

 

Para os próximos testes, utiliza-se uma função ponderada sendo formulada 

como segue: f(x) = x1 + x2 + 50x3 + 5x4, onde x1, x2, x3 e x4  são respectivamente 

maior queda de tensão na geração em pu, as perdas em kW, o carregamento máximo 

da rede em pu e número de manobras.  

Os valores minimizados para 30 execuções com diferentes sementes para o 

gerador de números aleatórios mantiveram-se próximos, como pode ser observado na 

Tabela 27 ficando, em média, com o valor de 346,40, tendo um tempo médio de 

processamento de 6,186s, um pouco mais de 1s a cada 1000 gerações. O 

comportamento do algoritmo para a função de fitness com múltiplos objetivos é 

apresentado na Figura 28. 
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Tabela 27 –  Sistema Completo – Simulações  considerando uma Função Ponderada. 

SIMULAÇÕES PARA A FUNÇÃO OBJETIVO PONDERADA 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 3919 346,3 6,28 
02 3697 353,4 6,51 
03 4026 356,9 6,03 
04 3529 349,7 6,26 
05 4703 352,0 6,22 
06 4389 340,2 6,13 
07 4145 338,4 5,87 
08 2527 351,4 6,21 
09 4630 339,0 5,84 
10 4491 338,1 6,25 
11 4810 343,1 6,01 
12 4748 347,0 6,26 
13 4690 352,3 6,41 
14 2965 346,5 6,68 
15 4607 340,1 6,01 
16 4674 335,8 5,76 
17 4813 341,2 6,04 
18 1006 347,1 6,28 
19 2694 367,1 6,9,0 
20 3495 345,7 6,17 
21 4706 351,6 6,18 
22 3825 349,4 6,16 
23 4954 341,1 5,88 
24 4546 346,5 5,93 
25 4667 350,7 6,04 
26 3420 344,9 6,11 
27 4465 344,5 6,10 
28 4244 333,2 6,15 
29 2878 339,2 6,47 
30 3383 359,7 6,27 

Média 3988 346,40 6,1860 
Desvio Padrão 898,20 7,4248 0,2456 
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Figura 28. Sistema Completo – Função Ponderada x Geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado minimizado de cada item considerado na função objetivo é 

apresentado, para a melhor configuração, na Tabela 28 e pode ser comparado com os 

valores dos mesmos na configuração original. 

 

Tabela 28 –  Sistema Completo – Melhor configuração para a função ponderada. 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 4,81% 4,81% 
Perdas 378kW 263kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 87,26% 
Número de Manobras 0 4 pares 
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7.3.5. Restabelecimento de Energia com o Setor 1683 em Falta 

 
 Serão apresentadas soluções para o restabelecimento de energia no sistema 

completo da cidade de São Carlos utilizando o AE com RCG proposto em [2].   

Simulando uma falta no setor 1683 do alimentador 10, vários setores a jusante 

do mesmo também ficam sem energia. Essa área desenergizada deve ser restaurada o 

mais rápido possível. Para isso o programa de restabelecimento abre todas as chaves 

ao redor do setor 1683 (num total de 3), e em seguida liga os setores a jusante a 

outros alimentadores,  observando sempre os limites da rede. Além do setor 1683, 

existem outros setores conectados ao alimentador 10 a montante do mesmo e que 

continuam funcionando normalmente após a isolação da falta. A função de fitness 

utilizada é a função ponderada na subseção 7.3.4. 

A Tabela 29 apresenta os resultados de simulação para a função objetivo 

ponderada com a aplicação da falta no setor 1683. 

O comportamento do algoritmo é mostrado na Figura 29, considerando o 

fitness dos indivíduos em função do número de geração. 
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Tabela 29 –  Sistema Completo – Simulações considerando o Setor 1683 em Falta. 

SIMUALAÇÕES COM O SETOR 1683 EM FALTA 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4026 350,6 6,27 
02 4460 370,7 6,54 
03 2336 339,8 5,45 
04 4722 367,5 5,94 
05 3091 347,9 5,94 
06 3798 373,8 7,50 
07 2472 379,3 6,21 
08 4679 362,4 6,16 
09 2680 373,7 6,85 
10 4616 349,2 6,04 
11 2155 374,8 7,22 
12 4999 367,6 6,94 
13 2673 354,2 6,13 
14 4379 382,1 6,29 
15 4650 373,8 6,02 
16 4084 345,2 6,03 
17 3596 367,2 6,20 
18 4306 348,3 6,19 
19 4977 389,7 6,16 
20 4717 401,0 5,81 
21 4876 365,0 6,34 
22 4922 394,7 6,08 
23 4349 342,5 6,00 
24 3191 344,4 6,16 
25 3672 364,3 6,65 
26 3390 351,6 6,07 
27 4355 374,1 5,94 
28 3973 367,4 6,33 
29 4450 384,8 6,27 
30 4066 352,5 5,73 

Média 3955 365,67 6,24 
Desvio Padrão 848,82 16,213 0,4278 

 
 

A Tabela 30 permite comparar os itens apresentados na coluna 1 da 

configuração original com os valores da melhor configuração quando se aplica a falta 

ao setor 1683. 
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Tabela 30 –  Sistema Completo – Melhor configuração para  o Setor 1683 em falta.. 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 4,81% 4,81% 
Perdas 378kW 262kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 87,26% 
Número de Manobras 0 4 pares + 1 
 

 

 

Figura 29. Sistema Completo - falta no setor 1683. 

 

 

 

7.3.6. Restabelecimento de Energia com o Setor 2803 em Falta 

 

Este teste apresenta o desempenho do algoritmo quando o alimentador 20 do 

sistema é totalmente desenergizado, ou seja, a falta ocorre no setor 2803 que é 

vizinho do nó  raiz (Setor na subestação). 

A Tabela 31 apresenta o desempenho para 30 execuções com diferentes 

sementes para o gerador de números aleatórios quando o alimentador 20 é retirado do 

sistema. 
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Tabela 31 –  Sistema Completo – Simulações considerando o  setor 2803 em falta. 

SIMUALAÇÕES COM O SETOR 2803 EM FALTA 
 

SEMENTE 
 

INDIVÍDUO 
 

FITNESS 
Tempo de 

Processamento 
01 4818 355,5 6,67 
02 3325 356,5 7,02 
03 4832 366,3 6,70 
04 4862 360,1 7,13 
05 4430 358,6 6,31 
06 2885 361,6 6,04 
07 4269 366,1 7,81 
08 3802 363,1 6,52 
09 4901 362,3 6,57 
10 4456 354,0 6,18 
11 3130 376,3 6,74 
12 4843 357,5 6,23 
13 4735 369,9 6,78 
14 3991 373,4 6,89 
15 2872 362,0 6,51 
16 4981 369,2 5,85 
17 4042 361,4 6,23 
18 3818 372,6 6,34 
19 4810 357,9 6,40 
20 4917 351,3 6,07 
21 4074 349,4 6,19 
22 4499 364,4 3,36 
23 2230 359,7 6,55 
24 4239 365,2 6,70 
25 4688 347,9 6,55 
26 3727 366,8 9,85 
27 4007 363,5 5,13 
28 4625 345,2 5,98 
29 4635 371,5 6,20 
30 4697 364,2 6,45 

Média 4205 361,78 6,4983 
Desvio Padrão 717,02 7,6145 0,9397 

 
 

Os resultados para a melhor configuração são apresentados na Tabela 32. 

Note que os limites da rede não são violados. 
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Tabela 32 –  Sistema Completo – Melhor configuração para o Setor 2803 em falta. 

 Configuração Original Melhor Configuração 

Queda de Tensão 4,81% 4,63% 
Perdas 378kW 257kW 
Carregamento Máximo da Rede 99,78% 87,26% 
Número de Manobras 0 5 pares + 1 

 

 
A Figura 30 apresenta o desempenho do algoritmo na minimização da função 

ponderada na ocorrência de uma falta no setor 2803 do alimentador 20. 

 

 

Figura 30. Sistema Completo - falta no setor 2803. 

 

 

7.4. Comentários Adicionais 

Este Capítulo apresentou aplicações do AE mostrado no Capítulo 6 em SDRs 

de diferentes dimensões, sendo um com 93 barras, considerado de médio porte, o 

sistema reduzido de São Carlos, com 1473 barras, e o sistema com todas as linhas, 

barras e chaves da mesma cidade, com 3860 barras. 
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Os testes realizados com o AE utilizando a RCG foram desenvolvidos para 

um único objetivo e também para múltiplos objetivos, envolvendo máxima queda de 

tensão, minimização de perdas, carregamento máximo da rede e número de chaves 

manobradas. Nos testes com múltiplos objetivos, utilizou-se uma ponderação entre 

os itens considerados. 

Todos os testes realizados com o AE implementado, foram realizados em um 

computador com processador de 1.7 GHz, com  512MRAM de memória, Sistema 

Operacional Red Hat 8.0 e o compilador de linguagem C gcc. 

O AE com RCG é uma ferramenta capaz de trabalhar com sistemas de 

tamanho real, como pode ser observado nos diversos testes realizados, sendo capaz 

de vencer os problemas de explosão combinatorial. Tal problema é a principal 

limitação ao se trabalhar com ferramentas que utilizam programação matemática 

aplicadas a sistemas de tamanho real, se tornando proibitivas. 

Em relação ao tempo de processamento, o AE com RCG mostrou ser capaz 

de trabalhar com sistemas de várias dimensões em tempo real, sendo necessários 

alguns centésimos de segundos para a rede de médio porte a alguns segundos 

considerando a rede de tamanho real com 3860 barras e 635 chaves. É difícil 

encontrar na literatura o tempo de processamento apresentado por outros métodos e 

mesmo os que apresentam não fornecem todas as características do computador 

utilizado. Em [45] é apresentada uma ferramenta para restabelecimento de energia 

utilizando um sistema de 102 barras e 217 chaves com o tempo de processamento 

variando em torno de um minuto. O tempo de processamento do AE com RCG não 

parece aumentar abruptamente com o aumento da dimensão das redes, como 

acontece com problemas combinatoriais. 

A população é composta de 20 indivíduos, sendo que ao final do 

processamento, os 20 melhores indivíduos serão apresentados como solução, 

cabendo ao operador escolher a configuração mais adequada a se realizar. Tal 

escolha pode envolver, o número de chaves a serem alteradas, o tempo em  que se 

realizariam tais modificações na rede, além de outras possibilidades a serem 

consideradas. 

O Capítulo 8 apresenta a conclusão do trabalho. 



 

 

8. CONCLUSÕES  

Este Capítulo resume  o trabalho apresentado e considera algumas perspectivas de 

pesquisas futuras. 

No Capítulo 2 foram apresentados os principais métodos utilizados para 

minimização de perdas e restabelecimento de energia em situação de contingência. 

Os principais modelos são baseados em programação matemática, busca heurística e 

em técnicas de Inteligência Artificial, servindo de base para o desenvolvimento deste 

trabalho. Tais técnicas encontram algumas dificuldades quando se trata desse tipo de 

problema, uma pela função objetivo ser pouco regular e pela explosão combinatória 

que acontece devido ao grande número de variáveis que envolvem um Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica. Alguns métodos utilizando AEs [45, 47] tem 

obtidos bons resultados para resolução de problemas de restabelecimento, porém são 

utilizados em redes de pequeno e médio portes, obtendo um tempo de processamento 

elevado, não sendo possível trabalhar em tempo real. 

O presente trabalho apresenta um software desenvolvido para resolver 

problemas de restabelecimento em SDR para redes de tamanho real com um pequeno 

tempo de processamento. Esse pequeno intervalo de tempo se faz necessário devido a 

utilização em tempo real. O AE implementado foi proposto em [2] sendo associado a 

cadeias de grafos, denominado AE com RCG.  

Para avaliar melhor a capacidade de otimização da metodologia, a mesma foi 

empregada na resolução de problemas com um único objetivo envolvendo a 

minimização de perdas, carregamento das linhas de distribuição e queda de tensão; e 

para minimização com múltiplos objetivos utilizando uma função ponderada. Testes 

de minimização de perdas foram realizados numa rede apresentada em [4], 

encontrando a mesma solução ótima, sendo descrita como ótimo global.  
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Ao se aplicar a metodologia ao sistema completo da cidade de São Carlos-SP 

com 3860 barras e 635 chaves sem simplificações, pôde-se demonstrar a capacidade 

da mesma ao lidar com problemas de explosão combinatorial quando aplicada a 

sistemas de grande porte, apresentando tempo de processamento da ordem de 

segundos. Vale observar que quanto maior o número de barras e chaves em uma 

rede, maior a possibilidade de configurações para  a mesma.  

Além da re-implementação da metodologia desenvolvida em [2] e reprodução 

de resultados encontrados em outras obras, a principal contribuição deste trabalho foi 

provar que a mesma pode ser aplicada a sistemas de tamanho real, sendo que até o 

devido momento não se encontram na literatura metodologias aplicadas a sistemas de 

grande porte. 

Os ótimos resultados obtidos são motivações para a continuidade da pesquisa 

utilizando o AE com RCG aplicados a Sistemas de Distribuição Real. Existe também 

a possibilidade de resolver problemas de Sistemas de Distribuição fracamente 

malhados, ou seja, com grafos cíclicos. Além disso, o AE com RCG poderá ser 

utilizado para resolver problemas de Transmissão de Energia Elétrica. 
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