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Resumo 
 

 

SILVA JR., J. L. Determinação de chaveamentos para recomposição do serviço em redes 

de distribuição de energia elétrica em média tensão através de método baseado em 

parâmetros de sensibilidade. 2012. 111 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2012. 

 

A reconfiguração de uma rede de distribuição é uma modificação na sua topologia, 

objetivando o atendimento de determinadas condições operativas dessa rede, através da 

mudança de estado das suas chaves, sem que qualquer anomalia tenha ocorrido no sistema. A 

recomposição de serviço é um caso particular da reconfiguração e deverá ser realizada 

sempre que ocorrer defeito na rede ou sempre que um ou mais trechos de um alimentador 

tenham sido retirados de serviço para manutenção. Nesses casos, cargas que são atendidas 

por trechos que estão a jusante de trechos retirados para manutenção, poderão ser atendidas 

pelo fechamento de chaves pertencentes ao mesmo alimentador ou através de chaves para 

outros alimentadores. Pelos métodos de reconfiguração clássicos, vários chaveamentos 

poderão ser necessários, além daqueles utilizados apenas para realizar a recomposição do 

serviço. Isso inclui chaveamentos em alimentadores da mesma subestação ou de outras 

subestações que não guardam qualquer relação direta com o alimentador sob defeito. Esses 

últimos chaveamentos provocarão desconforto, prejuízos e insatisfação nos consumidores, 

além de prejuízos para a imagem da concessionária de energia elétrica. É objetivo desta tese 

desenvolver uma heurística para reconfiguração de uma rede de distribuição, quando da 

ocorrência de um defeito nessa rede, que realize chaveamentos apenas nos alimentadores 

diretamente envolvidos no defeito, considerando que esses chaveamentos são aqueles 

destinados exclusivamente à isolação das barras e trechos defeituosos e ao atendimento das 

ilhas por ele geradas, com redução significativa do número de aplicações de fluxos de carga, 

face à utilização de parâmetros de sensibilidade para a determinação de tensões e correntes 

estimadas nas barras e trechos dos alimentadores diretamente envolvidos com o defeito. Uma 

comparação desse processo com os métodos clássicos é realizada para várias redes testes 



 

 

obtidas na literatura sobre reconfiguração de redes. 

PALAVRAS-CHAVE: Reconfiguração de redes de distribuição. Perdas. Recomposição de 

serviço. Planejamento de sistemas de distribuição. Operação de sistemas de distribuição. 

Parâmetros de sensibilidade. 



 

 

Abstract 
 

 

SILVA JR., J. L. Determination of switching for service restoration in distribution 
networks of medium voltage electricity through a method based on sensitivity 
parameters. 2012. 111 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica e de Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
 
 

The reconfiguration of a distribution network is a change in its topology, aiming to provide 

specific operation conditions of the network, by changing the status of its switches. It can be 

performed regardless of any system anomaly. The service restoration is a particular case of 

reconfiguration and should be performed whenever there is a network failure or whenever 

one or more sections of a feeder have been taken out of service for maintenance. In such 

cases, loads that are supplied through lines sections that are downstream of portions removed 

for maintenance may be supplied by the closing of switches to the others feeders. By 

classical methods of reconfiguration, several switches may be required beyond those used to 

perform the restoration service. This includes switching feeders in the same substation or for 

substations that do not have any direct connection to the faulted feeder. These operations can 

cause discomfort, losses and dissatisfaction among consumers, as well as a negative 

reputation for the energy company. The purpose of this thesis is to develop a heuristic for 

reconfiguration of a distribution network, upon the occurrence of a failure in this network, 

making the switching only for feeders directly involved in this specific failed segment, 

considering that the switching applied is related exclusively to the isolation of failed sections 

and bars, as well as to supply electricity to the islands generated by the condition, with 

significant reduction in the number of applications of load flows, due to the use of sensitivity 

parameters for determining voltages and currents estimated on bars and lines of the feeders 

directly involved with that failed segment. A comparison between this process and classical 

methods is performed for different test networks from the literature about networks 

reconfiguration. 

KEYWORD: Reconfiguration of distribution networks. Losses. Service restoration. Planning 

distribution systems. Operation of distributions systems. Sensitivity parameters.  
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Introdução 

 

 

Considerada pela nossa sociedade uma necessidade essencial, a energia elétrica vem 

experimentando uma expressiva ampliação do seu consumo nos últimos anos. Tal fato, 

associado à liberalização do mercado de energia elétrica, às preocupações ambientais, aos 

avanços tecnológicos e à reorganização institucional, comercial e regulatória, entre outros 

fatores, vem imprimindo importantes transformações ao setores responsáveis pela geração, 

transmissão e distribuição dessa forma de energia.  

Os sistemas de distribuição são componentes fundamentais desse setor e têm por 

finalidade entregar energia elétrica aos consumidores, a partir de uma ou mais subestações de 

distribuição alimentadas por linhas de transmissão. Convém destacar que, enquanto as linhas 

de transmissão são configuradas para operar em redes malhadas, os sistemas de distribuição 

são, algumas vezes, estruturalmente construídos em malha, mas quase sempre operam com 

configurações radiais. É claro que as perdas seriam minimizadas se todas as chaves operassem 

fechadas. Esta alternativa, entretanto, não é adotada em redes de distribuição porque 

dificultaria muito a proteção do sistema quando da ocorrência de sobrecarga e curto-circuito 

nessas redes. Nos últimos vinte anos, esses componentes também vêm experimentando 

grandes transformações, seja pela penetração em grau elevado da automação, pelo rigor cada 

vez maior da legislação regulatória, pela adoção de novos hábitos de consumo e de novos 

equipamentos no setor residencial, comercial e de serviços, ou ainda pela significativa 

expansão do parque industrial do país, com aumento da complexidade das ações operativas. 

Por outro lado, essa demanda crescente por energia elétrica, que ocorre em um cenário 

econômico internacional caracterizado pela volatilidade dos preços do petróleo e do gás e pela 

depleção intrínseca dos combustíveis primários, gerou um impulso importante para a 

exploração das Fontes de Energia Renováveis – FER e das fontes de Geração Distribuída – 

GD, destinadas a despertar um interesse cada vez maior e a desempenhar um papel 

significante nos sistemas de energia elétrica e particularmente nos sistemas de distribuição. 

Cada vez mais, os consumidores são estimulados a ter um sistema próprio de geração de 

energia elétrica, visando suprir uma parte ou todas as suas necessidades, além da 

possibilidade de comercializar o excedente da sua produção de energia elétrica com a 
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concessionária operadora do sistema de distribuição. Esta participação crescente da GD, que é 

conectada aos sistemas de distribuição de energia elétrica, tanto na média tensão como na 

baixa tensão, impõe aos engenheiros de distribuição grandes desafios para solucionar muitos 

problemas técnicos, que vão da conciliação dos interesses econômicos com as questões 

ambientais, ao desenvolvimento de melhores sistemas de planejamento, operação e controle 

(GHIANI; MOCCI; PILO, 2005). 

Entre esses desafios aos engenheiros, encontra-se  a necessidade de melhorar cada vez 

mais o planejamento e a operação dos sistemas de distribuição, o que inclui o 

desenvolvimento de ferramentas computacionais compatíveis com as exigências que são 

impostas atualmente, principalmente a melhoria dos índices de confiabilidade e de perdas, 

proporcionada pela rápida recomposição do serviço e reconfiguração das redes de 

distribuição, objetos de discussão deste trabalho.  

A reconfiguração é uma modificação na topologia de uma rede de distribuição, 

objetivando ao atendimento de determinadas condições operativas dessa rede. Os trechos 

dessa rede são constituídos pelos condutores e alguns podem ter chaves de proteção ou apenas 

de manobra. Como cada configuração da rede é representada pelo estado (aberto/fechado) dos 

trechos ou das chaves nos alimentadores, para reconfigurar essa rede, deve-se escolher quais 

as chaves que devem abrir e quais as chaves que devem fechar, em um grande número n de 

chaves –– da ordem de centenas em um sistema de distribuição típico, com 2n opções de 

escolha. De acordo com Papadimitriou e Steiglitz (1998, p. 2), “se existe um conjunto finito 

de soluções possíveis, então o problema é combinatório” e os algoritmos usados para 

solucionar essa reconfiguração ficam impossibilitados de encontrar uma solução ótima global. 

Apenas conceitualmente é possível identificar a configuração ótima entre um número finito de 

configurações radiais possíveis, de forma a maximizar ou minimizar uma determinada função 

objetivo, sujeita a um conjunto de restrições estruturais e operacionais. 

As funções objetivos mais comuns para este propósito incluem as perdas, os 

indicadores econômicos ou de confiabilidade, as quedas de tensão admissíveis, o 

balanceamento de carga. As restrições podem incluir a necessidade de manutenção das 

configurações radiais, as limitações de tensão máxima e mínima dos nós, os limites térmicos 

dos condutores, as máximas correntes de curto-circuito trifásicos e para a terra, e outras 

possíveis restrições para a configuração do sistema, que dependem de regras de mercado ou 

de acordos contratuais (por exemplo, o atendimento preferencial a consumidores específicos). 
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A reconfiguração pode, a princípio, ser aplicada várias vezes ao dia, visando à 

minimização das perdas, sem que qualquer anomalia tenha ocorrido na rede de distribuição.  

Isso pode ocorrer porque as cargas de um sistema de energia elétrica variam com a hora do 

dia, com o dia da semana, e com a estação do ano. Cada tipo de carga (residencial, comercial, 

industrial) tem um perfil diferente no tempo e cada alimentador atende a um conjunto 

diferente de cargas.  Com a variação dessas cargas no tempo, a operação das chaves pode 

reduzir perdas no sistema, o que significa que essa redução de perdas pode se constituir em 

uma exigência para reconfigurar a rede, permitindo a manutenção das perdas em um mínimo 

(MCDERMOTT, 1998). Enfim, a configuração ótima pode ser uma variável que depende da 

evolução no tempo da capacidade de geração e da curva de carga.  

Já a recomposição de serviço é um caso particular da reconfiguração e deverá ser 

realizada sempre que ocorrer defeito na rede ou sempre que um ou mais trechos de um 

alimentador sejam retirados de serviço para manutenção. Optou-se neste trabalho por designar 

a restauração de serviço (“service restoration”), como é mais conhecida na literatura, por 

“recomposição de serviço”, expressão mais utilizada pelas empresas de energia elétrica no 

Brasil. Nesses casos, cargas que são atendidas por trechos que estão a jusante do(s) trecho(s) 

retirado(s) para manutenção, se existirem, poderão ser atendidas pelo fechamento de outras 

chaves, denominadas de chaves de interligação, para o mesmo alimentador sob manutenção 

ou para outros alimentadores. A esse conjunto de barras e trechos que ficaram privados do 

fornecimento de energia, e que não estão sob defeito, denominar-se-á de ilha. Observe-se que 

um defeito pode gerar uma ou mais ilhas, sendo que cada uma pode ser  atendida por uma ou 

mais chaves de interligação. Assim, essa nova configuração poderá ser implementada visando 

atender apenas às cargas da rede que ficaram ilhadas, o que caracterizaria apenas 

“recomposição de serviço”, ou modificando a topologia de toda a rede. Se o objetivo da 

reconfiguração é a recomposição de serviço aos consumidores que ficaram ilhados, associada, 

por exemplo, à minimização de perdas para toda a rede, vários chaveamentos poderão ser 

necessários além daqueles utilizados apenas para realizar a recomposição do serviço.  Isso 

inclui chaveamentos em alimentadores da mesma subestação ou de outras subestações que 

não guardam qualquer relação direta com o alimentador sob defeito. Esses últimos 

chaveamentos provocarão  desconforto, prejuízos e insatisfação nos consumidores, além de 

prejuízos para a imagem da concessionária de energia elétrica.  
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Uma operação de chaveamento é caracterizada pela abertura de uma chave e 

fechamento de outra, exceto nos casos em que as restrições operacionais inviabilizem a 

operação completa. 

Na Figura 1 apresenta-se um diagrama simplificado de uma rede com 4 (quatro) 

alimentadores.  

 
Figura 1 – Exemplo de um sistema de distribuição em média tensão com 4 alimentadores. Os elementos em 

vermelho estão sob defeito, os elementos em verde constituem ilhas e os elementos em azul têm fornecimento 
normal. 

 

Supondo a ocorrência de um defeito no trecho 12 – 13 do Alimentador 01 (ALIM.01), 

a chave normalmente fechada (NF) existente nesse trecho deverá ser aberta, a fim de 

proporcionar o isolamento da barra 13 (barra sob defeito), que deverá ser mantida 

desenergizada até que a manutenção seja realizada e o defeito eliminado. Ocorre que a 

abertura da chave NF no trecho 12 – 13 deixa desenergizadas as barras 14, 15, 16, 17 e 18 

(barras ilhadas), que ficam divididas em duas ilhas, as ilhas I e II. Para que se possa energizar 

essas ilhas através das chaves de interligação NA existentes no final do alimentador 01, deve-

se proceder a abertura das chaves NF nos trechos 13 – 14 e 13 – 16. São consideradas “barras 

de fronteira” as barras energizadas das chaves de interligação NA, ou seja, as barras 34, 36 e 

25. Para que a ilha I seja reeenergizada, deve-se fechar a chave de interligação NA do trecho 

15 – 34, cuja barra de fronteira 34 pertence ao alimentador 03 e está energizada. Já a ilha II 

poderá ser energizada através da barra de fronteira 25, pertencente ao alimentador 02, ou 

através da barra de fronteira 36, pertencente ao alimentador 03. Observe que o alimentador 04 
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não poderá atender a qualquer das ilhas geradas pelo defeito no trecho 12 – 13.  A 

reconfiguração visando apenas a recomposição de serviço envolveria apenas duas operações 

de chaveamento, ou seja, a abertura de duas chaves NF e o fechamento de duas chaves NA, 

desprezadas as restrições operacionais. No caso de reconfiguração que acrescente a 

necessidade de minimizar perdas, outras operações de chaveamento poderão ser necessárias,  

inclusive com chaveamentos envolvendo o alimentador 4, que não guarda qualquer relação 

direta com o alimentador sob defeito, defeito esse que deu origem às duas ilhas, o que 

obrigaria os consumidores desse último alimentador a sofrer desligamentos desnecessários 

com os desconfortos e prejuízos já mencionados.  

Evidentemente que a ampliação do número de chaves automáticas poderia atenuar os 

prejuízos, em virtude da diminuição dos tempos de chaveamento e do aumento dos índices de 

continuidade da rede, mas não eliminaria o desconforto provocado nos consumidores. 

Na reconfiguração de redes, deve-se levar em consideração pelo menos três restrições 

operativas inerentes ao funcionamento em condições satisfatórias dessas redes, ou seja: 

– todos os alimentadores devem possuir configuração radial; 

– os trechos, os transformadores, e outros equipamentos devem atender os seus limites 

de capacidade de condução de corrente e, 

– as tensões devem estar  dentro limites permitidos pelos órgãos reguladores. 

A configuração radial é sempre um fator a ser observado nas redes de distribuição, de 

maneira que não se pode fechar uma chave normalmente aberta – NA sem antes verificar se o 

seu fechamento formará um laço na rede, salvo em situações especiais, que devem ser 

cuidadosamente analisadas. Da mesma forma, a abertura de uma chave normalmente fechada 

– NF poderá produzir uma ou mais ilhas desnecessariamente e levar prejuízos aos 

consumidores. De acordo com McDermott (1998, p. 2, tradução nossa),  “[...] Alguns 

algoritmos gerais de otimização têm dificuldades para manter essa restrição de radialidade da 

rede [...]. 

No processo de reconfiguração também deverá ser observado se as correntes que 

circularão por todos os componentes da rede atendem aos seus limites de carregamento. 

Ainda e principalmente, as tensões devem atender às restrições de tensão estabelecidas 

pelo órgão regulador. No Brasil, essas restrições são estabelecidas pela Resolução 395 da 
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Agência Nacional de Energia Elétrica (2009), que estabelecem as variações de tensão 

permitidas em função das tensões nominais de operação dos sistemas. Em se tratando de 

reconfiguração de redes atendidas em média tensão, as variações de tensão permitidas são 

aquelas estabelecidas na Tabela 3 do Anexo I: Faixas de Classificação das Tensões – Tensões 

de Fornecimento,  Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, da Resolução 395, e 

transportados para a Tabela 1 do presente trabalho. Para facilitar a perfeita compreensão dessa 

Tabela, apresentam-se, previamente, as seguintes definições para as tensões nela citadas. 

Essas definições foram retiradas do Módulo 1 – Introdução da mesma resolução. 

Tensão de atendimento (TA) ou Tensão de conexão – Valor eficaz de tensão no 

ponto de conexão, obtido por meio de medição, podendo ser classificada em 

adequada, precária ou crítica, de acordo com a leitura efetuada, expresso em volts ou 

quilovolts.  

Tensão de referência (TR) – Valor de tensão utilizado como referência para 

comparação com os valores de tensão de leitura, devendo ser equivalente à tensão 

nominal ou contratada pelas unidades consumidoras.  

Tensão adequada – Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação 

normal nos sistemas elétricos de distribuição.  

Tensão contratada – Valor eficaz de tensão que deverá ser informado ao consumidor 

por escrito, ou estabelecido em contrato, expresso em volts ou quilovolts. 

Tensão crítica – Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação 

crítica nos sistemas elétricos de distribuição, que exige medida de correção imediata 

em um prazo pré-estabelecido.  

Tensão de leitura (TL) – Valor eficaz de tensão, integralizado a cada 10 (dez) 

minutos, obtido de medição por meio de equipamentos apropriados, expresso em 

volts ou quilovolts. 

Tensão nominal (VN) – Valor eficaz de tensão pelo qual o sistema é projetado, 

expresso em volts ou quilovolts;  

Tensão precária – Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação 

precária nos sistemas elétricos de distribuição, que exige medida de correção 

programada em um prazo pré-estabelecido. 
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Tabela 1 – Pontos de conexão em Tensão Nominal superior a 1 kV e inferior a 69 kV. 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão de Referência (TR) 

Adequada 0,93TR ≤ TL ≤ 1,05TR 

Precária 0,90TR ≤ TL<0,93TR 

Crítica TL<0,90TR ou TL>1,05TR 

 

Quando se trata de reconfiguração sem que qualquer defeito tenha ocorrido na rede de 

distribuição, a tensão de atendimento a ser considerada será a adequada, com uma queda de 

tensão máxima de 7%. Entretanto, quando da ocorrência de um defeito, a queda de tensão 

máxima não poderá ultrapassar 10%. Ou seja, se o objetivo é apenas a recomposição da rede, 

o limite de queda de tensão será sempre de 10%. 

Finalmente, é objetivo desta tese desenvolver uma metodologia para reconfiguração de 

redes de distribuição em média tensão, considerando apenas a recomposição do serviço às 

cargas eventualmente ilhadas, através da utilização da análise da sensibilidade das potências e 

tensões nos alimentadores diretamente envolvidos na recomposição. Através dessa análise 

serão estabelecidos parâmetros que permitirão estimar as tensões e correntes em todas as 

barras e trechos dos alimentadores na medida que as cargas da(s) ilha(s) vão sendo 

adicionadas a esses alimentadores, de forma a permitir que esses alimentadores possam 

atender a tantos consumidores quanto possível, sem ferir às restrições operacionais. A  

utilização desses parâmetros permitirá ao algoritmo baseado na metodologia proposta uma 

significativa redução do número de cálculos de fluxos de carga, com a consequente redução 

do esforço computacional, resultando em uma ferramenta computacional robusta, capaz de 

isolar os componentes sob falha, e que deverá apresentar uma resposta, rápida e eficaz para o 

problema da recomposição. Os resultados obtidos com os casos testes utilizados serão 

comparados com os resultados obtidos pela aplicação de métodos de reconfiguração clássicos. 
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Capítulo 1. Resumo de Trabalhos Anteriores  

1.1. Métodos, Critérios e Heurísticas usadas na Reconfiguração de Redes 

de Distribuição 

Os estudos sobre reconfiguração de redes foram intensificados a partir do ano de 1980.  

Até então, poucos estudos sobre o tema apareciam na literatura. Mas, a transformação dessas 

redes em grandes e complexos sistemas de distribuição, com elevado grau de automação e 

grande quantidade de chaves automáticas, provocou uma explosão combinatória do número 

de configurações radiais factíveis, com a presença de vários mínimos locais em contraponto a 

um mínimo global. Esses fatos dificultaram imensamente as atividades dos operadores desses 

sistemas e tornaram a reconfiguração de redes um problema desafiador, o que proporcionou 

um elevado número de estudos sobre o tema, com métodos e técnicas heurísticas que usam as 

mais variadas ferramentas matemáticas, muitas delas na busca da reconfiguração que se 

aproxime do ótimo. Em sua maioria, as técnicas heurísticas de reconfiguração existentes 

podem ser divididas em três métodos clássicos:  

– Método da troca de trechos: o sistema opera em uma configuração radial factível e o 

algoritmo abre e fecha chaves candidatas aos pares, caracterizando uma “troca de 

trechos”. Este método foi desenvolvido por Civanlar (1988). Baran e Wu (1989) 

melhoraram a precisão do método e utilizaram novas equações para o cálculo do fluxo 

de carga em redes radiais. Glamocanin (1990) também utilizou o método para 

reconfigurar redes; 

– Método baseado em laços: o sistema é considerado inicialmente com todas as chaves 

de interligação fechadas e, portanto, com um determinado número de laços. Esses 

laços vão sendo abertos, um a um, de acordo com a função objetivo adotada, 

normalmente a minimização de perdas. Quando todos eles encontrarem-se abertos e a 

rede assumir uma configuração radial factível, a  reconfiguração estará concretizada. 

Este método foi desenvolvido por Merlin e Back (1975) e aprimorado por 

Shirmohammadi e Hong (1989), que corrigiram muitas simplificações  contidas no 

método inicial. Goswami e Basu (1992) modificaram o processo através do 

fechamento de uma chave de cada vez para compor uma malha. Um refinamento do 

procedimento proposto por Shirmohammadi foi desenvolvido por Peponis e 
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Papadopoulos (1995), através de uma técnica de permuta de chaves envolvendo a 

vizinhança das chaves abertas; 

– Método construtivo: o sistema é considerado com todas as chaves abertas. Para formar 

os sistemas de distribuição radiais, os trechos vão sendo adicionados pelo fechamento 

das chaves consideradas todas abertas, a partir da barra inicial de cada alimentador. O 

método foi inicialmente implementado por Dolloff (1995) para otimização de redes de 

distribuição e melhorado por McDermott (1999), que estendeu o conceito da 

“programação ascendente discreta ótima” para a reconfiguração de redes de 

distribuição. Este conceito leva em consideração a escolha do trecho que proporciona 

a menor perda à medida que a carga é incrementada por passos discretos à barra final 

do trecho anterior. Tratam-se, todos eles, de algoritmos gulosos. 

Várias outras heurísticas para estudos de reconfiguração de redes foram 

desenvolvidas, fundamentadas em um desses métodos clássicos, especialmente aquelas que 

usam como função objetivo a minimização das perdas ativas na rede. Entre esses trabalhos 

destacam-se as heurísticas desenvolvidas por Morelato e Monticelli (1989), Wagner, 

Chikhani, e Hackam (1991), Sarfi, Salama, e Chikhani (1996), Borozan e Rajakovic (1997), 

Augugliaro et al. (2003) e Gomes et al. (2005). 

Além desses métodos para reconfiguração de redes de distribuição, alguns estudos 

específicos para a recomposição de redes são relatados. Aoki et alii  (1989) desenvolveram 

um método de transferência de cargas isoladas por defeito em um alimentador para outros 

alimentadores, tratados pelos autores como alimentadores de suporte. A desvantagem do 

método é tratar as cargas como uniformemente distribuídas nos trechos entre chaves e não 

representar os dados por barras e trechos nos alimentadores, o que exigiria uma adaptação dos 

dados. Shirmohammadi (1992) e Butler et al. (2001) trataram a reconfiguração visando 

exclusivamente a recomposição do serviço em redes de distribuição.  

A reconfiguração de redes pode ser aplicada tendo em vista vários propósitos, como 

mencionou-se anteriormente. A minimização das perdas ativas em redes de distribuição pode 

ser considerada como o principal critério para obtenção da reconfiguração. Merlin, 

McDermott, Civanlar  e Savier (2007) utilizaram este critério.  
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Outro critério utilizado como elemento de decisão para a reconfiguração é o da 

minimização das perdas reativas nas redes de distribuição, o que permite a melhoria da 

estabilidade da tensão, melhor perfil de tensão e a consequente redução das perdas, conforme 

Kashem et al. (2000). Neste processo, pode-se analisar a localização de capacitores durante o 

planejamento da rede, bem como o controle da operação desses equipamentos visando 

melhorar a qualidade do fornecimento da energia (ZHANG, D.; FU; ZHANG, L., 2008 e 

JIANG; BALDICK, 1996) ou as perdas financeiras decorrentes dos afundamentos de tensão 

durante as faltas na rede (BAHADOORSINGH et al., 2007).  

A confiabilidade também pode ser incorporada nos estudos de reconfiguração, tendo 

por finalidade a melhoria dos índices de continuidade do fornecimento de energia aos 

consumidores e reduzir prejuízos à imagem da concessionária de energia elétrica (LI, W; 

WANG; LI, Z.; LIU, 2004 e LI, 2005). A confiabilidade e a qualidade do fornecimento da 

energia foi abordada por Vuinovich (2004) em estudos de planejamento da expansão de 

sistemas de distribuição. 

Como a reconfiguração de uma rede muda a amplitude e a direção dos fluxos de 

potência, os dispositivos de proteção devem ser coordenados e definidos de acordo com esses 

fluxos. Hsu (1993) e Broadwater et alii (1991) analisaram o comportamento desses 

dispositivos na reconfiguração das redes. 

Estudos sobre a influência de bancos de capacitores e reguladores de tensão na 

reconfiguração de redes foram empreendidos por Baran e Wu (1989) e Baldick e Wu (1990 e 

1991).  

O número mínimo de operações de chaveamento é outro critério para reconfigurar a 

rede, conforme foi considerado por Medeiros Jr. e Lacerda (2007), utilizando-se para tal pesos 

diferenciados para chaves NA ou NF.  

O balanceamento de cargas também foi utilizado como objetivo principal da 

reconfiguração. Os trabalhos que mais se destacam sobre o tema são os de Kashem, 

Ganapathy e Jasmon (1999), Wang, Chiang e Darling (1996) e Raju e Bijwe (2008). A 

maximização do carregamento nos estudos de reconfiguração foi abordada por Venkatesh, 

Ranjan e Gooi (2004). Da mesma forma, a elevação do fator de carga também foi utilizado 
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como critério para a reconfiguração (CHANG e LU, 2002), usando a técnica de nuvem de 

partículas e o perfil de carga dos consumidores. 

Singh e Misra (2010) consideraram a modelagem da carga na reconfiguração e 

observaram que a aplicação do modelo de potência constante para todas as cargas pode 

conduzir a reconfiguração e resultados incorretos. Concluíram ainda que a minimização das 

perdas não significa a minimização das potências nas barras das subestações e, portanto, pode 

não ser um critério adequado em vários casos práticos de reconfiguração. Apresentaram um 

levantamento detalhado do estado da arte nos estudos de reconfiguração. 

A reconfiguração de redes utilizando o conceito de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) foi 

utilizada por Glamocanin (1990), Schmidt et al. (2005) e Gomes et al. (2005, 2006a, 2006b), 

visando a minimização das perdas ativas na rede. De acordo com Falcão (2008), o Fluxo de 

Potência Ótimo tem como objetivo a otimização da condição estática de operação de um 

sistema de geração-transmissão de energia elétrica, no sentido de maximizar ou minimizar um 

determinado critério (função objetivo) sujeito a algumas restrições. Em comparação com o 

fluxo de potência convencional - FP, pode-se pensar no FPO como sendo uma ferramenta de 

síntese enquanto o FP é utilizado para análise. Com o FP obtêm-se solução da rede elétrica ⎯ 

tensões nodais, fluxos nas linhas, etc. ⎯ para uma condição particular de operação da geração 

e da carga, enquanto que com o FPO escolhe-se, entre as infinitas condições de operação 

possíveis¸ para atender a demanda, uma que otimize o critério escolhido. 

 

1.2. O Uso de Métodos de Busca não Convencionais na Reconfiguração 

de Redes de Distribuição 

Os algoritmos de reconfiguração fundamentados em métodos de busca não convencionais, 

principalmente as denominadas metaheurísticas,  também são aplicados nos estudos de 

reconfiguração e são ferramentas de pesquisa muito difundidas. De uma maneira geral, esses 

algoritmos trabalham com um modelo simplificado de sistema de potência ou de fluxo de 

carga e asseguram as restrições de tensão e corrente. Entretanto, o tempo de computação 

ainda não foi suficientemente reduzido para possibilitar o uso mais frequente em aplicações 

em tempo compatível com as necessidades operacionais. Nesse sentido, Sing e Misra (2010, 

p. 141, tradução nossa) enfatizam que, “[...] Quando analisados detalhadamente e de maneira 
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mais crítica, esses métodos aumentam muito o esforço computacional, que pode ser 

comparado ao de uma busca exaustiva[...]”. Já Zvietcovich (2006, p. 16), quando mencionou 

as metaheurísticas “Simulated Annealing”, Algoritmos Genéticos e Genéticos modificados e 

Busca Tabu, considerou que [...] esses métodos encontram soluções ótimas ou quase ótimas 

de sistemas de grande porte, mas geralmente com esforços computacionais elevados [...]. 

Entretanto, nenhuma das afirmações restou comprovada. 

São inúmeras as vertentes de estudos encontrados na literatura, versando sobre 

aplicações de sistemas biologicamente inspirados ou de computação inspirada na natureza tais 

como redes neurais artificiais, algoritmos evolucionários, colônia de formigas, enxame de 

partículas, “simulated annealing” e, mais recentemente,  algoritmos imunes. Face a essa 

profusão de artigos envolvendo esses métodos não convencionais, uma representativa coleção 

desses artigos é apresentada na Tabela 2, aproveitando as referências levantadas por Sing e 

Misra (2010) com acréscimo de outros métodos de busca e outros artigos relevantes sobre o 

tema.  
Tabela 2 – Métodos de Busca e Referências para Reconfiguração de Redes. (Continua) 

Método de Busca Referências  Observações 
Programação 
Evolucionária 

(CHIOU; CHANG; SU, 2005) 
(CEBRIAN; KAGAN, 2010) 

Estratégia estocástica de otimização, similar a 
Algoritmos Genéticos, que dispensa a 
representação genômica de soluções e envolve 
outros tipos de operadores de mutação. A 
representação dos indivíduos é livre e segue a 
natureza do problema. Indivíduos são 
submetidos a diferentes tipos de mutação que 
simplesmente alteram aspectos da solução de 
acordo com uma distribuição estatística que 
pondera variações menores ou maiores 
conforme os indivíduos se encontrem mais 
provavelmente próximos ou afastados do 
ótimo global.  

Algoritmos Genéticos (NARA et al., 1992) 
(HUANG, 2002) 
(PRASAD et al., 2005)  
(DELBEN; CARVALHO; BRETAS, 

2005) 
(ZHANG; FU; ZHANG, 2008) 
(SOUZA; FONTAN; BRAZ, 2008) 
BRAZ; SOUZA, 2011) 
 
 

Uma classe particular dos algoritmos 
evolutivos destinada a achar soluções 
aproximadas em problemas de otimização e de 
busca, inspirada nos conceitos de 
hereditariedade, mutação, seleção natural e 
recombinação (ou crossing over). Na 
reconfiguração, os estados das chaves são 
codificados por “cromossomos” de strings 
0/1. Os pais são representados por uma 
combinação de cromossomos e constituem 
uma população que é cruzada entre seus 
indivíduos, dois a dois. Pode ocorrer mutações 
e repovoamento. A função objetivo é quase 
sempre a minimização das perdas. A seleção 
dos indivíduos é feita por roleta. O tempo de 
processamento é normalmente muito longo.  
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  (Continuação) 

Método de Busca Referências  Observações 

Nuvem de Partículas 
(“Particle Swarm”) 

(CHANG e LU, 2002) 
 (BATRINU; CARPANETO; 

CHICCO, 2005) 

Simula o comportamento de um conjunto de 
pássaros em voo com seu movimento 
localmente aleatório, mas globalmente 
determinado.  

Busca Tabu (MORI; OGITA, 2000) 
(NARA et al., 2002) 

Nesse método, a partir da solução inicial, 
buscam-se soluções melhores na vizinhança, a 
partir da constituição de uma lista tabu.  

Algoritmos Imunes (LIN et al., 2003) São fruto da modelagem de certos conceitos e 
mecanismos observados no sistema 
imunológico natural. Se a função objetivo é a 
minimização de perdas, quanto menor essa 
perda, maior a “afinidade” e menor a 
possibilidade dela ser descartada.  

Colônia de Formigas (DORIGO; MANIEZZO; COLORNI, 
1991, 1996) 

(BONABEAU; DORIGO; 
THERAULAZ, 2000) 

(CARPANETO; CHICCO, 2001, 
2004, 2005, 2006, 2008) 

(TENG; LIU, 2002, 2003) 
(BLUM; DORIGO, 2004) 
(ANNALURU; DAS, 2004) 
(IPPOLITO; SANSEVERINO; 

VUINOVICH, 2004)  
(GÓMEZ et al., 2004) 
(MOHANTY et al., 2004) 
(CHIN, SU, 2005) 
(CHIOU; CHANG; SU, 2005) 
(KHOA, 2005,2006) 
(PEREIRA; VITTORI; COSTA, 

2006) 
(DORIGO; BIRATTARI; STÜTZLE, 

2006) 
(AHUJA; DAS; PAHWA, 2007) 
(SILVA JR. et al., 2009) 
(MEDEIROS JR.; LACERDA, 2007)  
(SOUZA et al., 2009) 

Método bio-inspirado que procura imitar o 
comportamento das formigas quando buscam 
o alimento, deixando trilhas de feromônio que 
evaporam com o tempo. Apresenta-se com 
muitas variações, sendo o método mais 
procurado pelos pesquisadores de 
reconfiguração de redes. 

Redes de Petri (CHEN et al., 2002) 
(LIN, 2003) 
(KE et al., 2004) 
(CHUANG et al., 2006a) 
(CHUANG et al., 2006b) 

São usadas para modelar o mecanismo de 
inferência para operação de sistemas de 
distribuição, tanto para operação normal, 
quanto para contingências. Essas redes 
funcionam de maneira eficiente para encontrar 
a operação de chaveamento correta. 

Sistemas 
Especialistas 

(CHANG et al., 1990) 
(KYUNG; HOYONG; KO, 1993) 
(CURSIC et al., 1997) 
 

Algoritmos baseados no conhecimento que 
geram as possibilidades de reconfiguração e 
recomendam a melhor escolha. Na 
recomposição de redes, Cursic (1997) observa 
o número mínimo de chaveamentos, a 
preferência pela utilização de chaves 
automáticas e a hierarquia de importância dos 
clientes.  
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  (Conclusão) 
Método de Busca Referências  Observações 
Redes Neurais 
Artificiais - RNA 

(KIM; KO; JUNG, 1993) 
(HAYASHI et al., 1996) 
(SALAZAR; GALLEGO; 

ROMERO, 2006) 
(SITI et al., 2007) 

As redes neurais artificiais (RNA) são 
aplicadas para comprimir (por generalização) 
conjuntos de dados excessivamente grandes. 
Reconhecem um modelo de carga e dos outros 
dados do alimentador e, então, selecionam 
uma topologia pré-analisada e a estratégia de 
chaveamento para reconfigurar a rede com 
vistas à redução das perdas. É necessário 
discretizar os níveis da carga e combinar 
topologias similares, a fim de reduzir o 
tamanho dos conjuntos de treinamento. A rede 
neural serve como um estimador de estado, 
mas não analisa as topologias, de tal modo que 
este método não é realmente aplicável ao 
problema.  

Lógica Fuzzy (SAVIER; DAS, 2006, 2007) É normalmente usada para transladar os 
benefícios comumente esperados em 
formulações multi-objetivos. Os objetivos 
considerados são as reduções de perdas ativas 
que devem conservar as tensões nas barras 
dentro de uma faixa aceitável e as correntes 
nos trechos da rede abaixo da admissível. A 
rede é representada por estados que mantêm a 
configuração radial. 

Recozimento 
Simulado 
(“Simulated 
Annealing”) 

(CHIANG; JEAN-JUMEAU, 1990a, 
1990b) 

(CHANG; KUO, 1994) 
(JIANG; BALDICK, 1996) 
(JEON, 2002)    
(PARADA et al., 2004) 

O algoritmo fundamenta-se no processo de 
recozimento de um sólido que é derretido a 
altas temperaturas e lentamente resfriado, 
através de pequenas perturbações na 
temperatura, até atingir a temperatura mínima 
necessária para atingir o estado sólido 
novamente. Para uso na reconfiguração de 
redes, é aplicada uma técnica modificada do 
simulated annealing, que visa a minimização 
das perdas aproximadas, calculadas através de 
equações simplificadas. Utiliza-se um 
procedimento de inicialização com um 
esquema de perturbação eficiente nas perdas 
(temperatura), visando determinar a melhor 
temperatura de partida e, consequentemente, 
uma redução do tempo de computação, até 
que se alcance a perda mínima. 

 

 

1.3. Análise de Sensibilidade nos Estudos de Reconfiguração de Redes 

Os estudos que abordam a análise de sensibilidade aplicada a Sistemas Elétricos de 

Potência são escassos, particularmente quando se trata de reconfiguração de redes. Sua 

utilização, entretanto, tem grande importância nos estudos da estabilidade de tensão, onde a 

análise de sensibilidade é usada para determinar novas margens de carregamento, ou margens 

de estabilidade das tensões de uma rede –– a distância existente entre o ponto de operação e o 
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ponto correspondente ao máximo carregamento, face a variações de determinadas grandezas 

da rede. Para tal, são utilizadas as equações não-lineares representativas do sistema, que são 

resolvidas pelo método iterativo de Newton-Raphson, e calculados os parâmetros de 

sensibilidade (CANTARINO, 2007). O tratamento matemático, entretanto, torna muito difícil 

a sua aplicação em sistemas de distribuição, principalmente com o uso do método de Newton- 

Raphson.  

Ainda, segundo Cantarino (2007, p.2),  

[...] Nesses estudos, é de fundamental importância estudar e desenvolver ferramentas 

alternativas que possibilitem, de uma forma computacionalmente rápida, analisar e 

avaliar como as variações ocorridas nos parâmetros do sistema modificam seu ponto 

de operação. A análise de sensibilidade se enquadra perfeitamente, tanto no aspecto 

técnico, como no aspecto computacional, no sentido de proceder tal estudo. 

Os estudos de Gomes et alii (2005, 2006a, 2006b) abordam a análise de sensibilidade 

para reconfiguração de redes de distribuição. Esses estudos estão baseados  na utilização do 

Fluxo de Potência Ótimo (FPO), nos quais os estados das chaves (aberto/fechado) são 

representados através de funções contínuas que possuem valores de sensibilidade entre 0 e 1 

multiplicados pela admitância da linha a que pertence. Se o valor de sensibilidade está 

próximo de zero, sua admitância será muito baixa e praticamente não passará corrente pela 

linha, tornando essa linha um ramo fictício.  

Este conceito de ramo fictício foi proposto originalmente por Monticelli (1982) na 

solução do problema do planejamento da expansão da transmissão, adicionando reatâncias 

fictícias de elevado valor, por exemplo 104, ao sistema original. Ao contrário, um valor de 

sensibilidade próximo de 1 acarretará em um valor de admitância próximo à da linha a que 

pertence essa chave.  

Na metodologia proposta, todas as chaves são consideradas inicialmente fechadas e 

um cálculo de FPO é executado para a determinação dos valores de sensibilidade das chaves. 

A partir dos resultados fornecidos pelo FPO, as chaves que têm valores de sensibilidade 

próximos de zero serão candidatas à abertura. Segue-se então um cálculo de fluxo de carga 

não linear para cada chave a ser aberta, escolhendo-se aquela que proporcionar o mínimo 

incremento total de perdas ativas na rede. Repete-se o cálculo do FPO e, novamente, os fluxos 

de carga para escolha da chave a abrir. Repete-se o processo até que a rede torne-se 

totalmente radial. Na avaliação dos seus estudos, Gomes et alii (2005) consideram que  
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[...] os métodos existentes (Baran e Wu, 1989; Civanlar et alii, 1988; Goswami e 

Basu, 1992; McDermott et alii, 1999; Shirmohammadi e Hong, 1989) podem não 

determinar a configuração de perdas mínimas devido ao problema em questão 

possuir variáveis de natureza discreta e também de natureza contínua, tornando-o 

muito complexo, especialmente para grandes sistemas de distribuição.  

Entretanto, constata-se, que esse método padece dos mesmos problemas dos métodos 

clássicos, com exaustivos cálculos de fluxo de carga a fim de proporcionar a radialidade da 

rede. Por outro lado, a análise de sensibilidade diz respeito exclusivamente às chaves da rede 

e não guardam relação com a análise de sensibilidade adotada nos estudos de estabilidade.  

Quando o sistema elétrico assume novo ponto de operação após a ocorrência de um 

distúrbio, os parâmetros de sensibilidade são utilizados para determinação das novas margens 

de carregamento, conforme apresentado em Cantarino (2007).  

A análise de sensibilidade em redes de distribuição foi utilizada por Pimentel Filho 

(1997), ao vislumbrar a sua adoção nos estudos de alocação de bancos de capacitores nessas 

redes. A partir da equação biquadrada para cálculo de fluxo de potência pelo método da soma 

de potências desenvolvido por Cespedes (1990), Pimentel Filho desenvolveu parâmetros de 

sensibilidade que permitem estimar as tensões nas barras da rede de distribuição quando da 

inserção de um banco de capacitores nessa rede, avaliando o custo da alocação dos bancos e a 

posição mais adequada para alocá-los.  A rede, nesse estudo, possui configuração inalterada. 

De uma maneira geral, o resultado da análise de sensibilidade será tanto mais preciso 

quanto menor forem os distúrbios. Entretanto, é difícil determinar as faixas de valores 

aceitáveis para os distúrbios, pois isto varia grandemente de sistema para sistema além de 

depender do tipo de distúrbio. Somente o conhecimento prévio adquirido através da 

convivência com o sistema, ou então através de um processo de tentativa e erro, poderão 

fornecer indicações acerca destes valores. Entretanto, a aplicação de parâmetros de 

sensibilidade não compromete os resultados quando aplicados na recomposição de uma rede, 

como poderá ser observado nos resultados da recomposição das redes analisadas no Capítulo 

4 deste trabalho. 
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1.4. A Influência da Geração Distribuída na Reconfiguração das Redes 

de Distribuição 

Os avanços tecnológicos e as pressões ambientais estão ampliando progressivamente a 

interconexão das fontes renováveis de energia com a rede de distribuição na forma de 

Geração Distribuída - GD. Inicialmente essa interligação estava limitada aos níveis de média 

tensão – MD e alta tensão – AT, com a utilização de fontes como a energia eólica e a energia 

solar, por exemplo. Entretanto,  com o declínio de preços dos pequenos módulos de geração 

(microgeradores com potência de até 100 kW), tais como células combustíveis, 

aerogeradores, sistemas fotovoltaicos, etc., associado aos incentivos para a utilização desses 

módulos em alguns países, paulatinamente vai se ampliando a interligação desses 

equipamentos às redes de baixa tensão (BT) (GRIBSBY, 2007).  

Mais recentemente, esquemas inovadores e políticas de administração de redes foram 

propostos, que podem ser sintetizados no conceito de redes ativas e microredes 

(CARPANETO et al. 2004).  Na Figura 2 é mostrado o exemplo de uma microrede que atua 

como um pequeno sistema de distribuição em MT ou BT, com fontes de geração distribuída 

(por exemplo, geradores eólicos, microturbinas, células combustíveis, etc.) cargas térmicas e 

elétricas e dispositivos de armazenamento. Uma microrede pode estar na forma de um 

shopping center, parque industrial, ou campus universitário. Para a concessionária, uma 

microrede é uma carga elétrica que pode ser controlada (COSTA; MATOS, 2009).  

A configuração da microrede de distribuição pode ser radial ou fracamente malhada, 

com as fontes de geração e cargas distribuídas ao longo do sistema.  As microredes podem ser 

conectadas à rede principal ou podem operar de forma autônoma, na presença de um defeito 

na rede de média tensão, com melhorias na confiabilidade e na resiliência (flexibilidade) da 

rede, conforme Costa e Matos (2009) e Carpanetto et alii (2004). Esta microgeração pode 

operar de dois modos: interligado ou de emergência. No modo interligado, a microrede é 

conectada à rede de distribuição, importando ou exportando energia ou provendo serviços 

ancilares1 trabalhando de um modo coordenado com o Sistema de Gerenciamento da 

Distribuição – SGD. Como consequência, do ponto de vista da empresa de distribuição, esta 

                                                
1 Serviços Ancilares são serviços tradicionalmente agregados de forma implícita à venda de energia elétrica e 

que não correspondem propriamente à energia em si, como, por exemplo, a regulação de frequência, a 
compensação de perdas, compensação reativa para cargas, o controle da reserva girante, gerenciamento 
do sistema (segurança e coordenação), etc. 
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microrede seria um elemento controlável da rede. O modo de emergência tem lugar quando 

acontece um defeito na rede da concessionária. Nesses casos, a microrede pode operar isolada 

da rede de distribuição, constituindo uma ilha.  

 

Figura 2 – Esquema de uma microrede operando em BT (De Costa e Matos, 2009). 
 

Entretanto, a injeção de grande quantidade de geração não tradicional causa problemas 

para uma rede projetada para operação “convencional”. Os sistemas de distribuição deverão, 

portanto, estar aptos a permitir as entradas e saídas frequentes de unidades de geração e de 

carga. Esse fato acarretará profundas alterações nas configurações das redes, o que as obrigará 

a se reconfigurarem permanentemente. Para tanto, será exigido que os algoritmos 

“enxerguem” as redes de BT e que possam considerar as ilhas produzidas na ocorrência do 

defeito com a sua geração própria. Mesmo em condições normais de funcionamento, será 

exigido um monitoramento permanente das condições operativas da rede como um todo, 

chaveando trechos de modo a proporcionar o atendimento dos limites operacionais. O método 

proposto neste trabalho poderá ser facilmente adaptado para funcionar com a inclusão dessa 

geração distribuída, tanto na BT como na MT. Embora não seja objeto de análise desta tese, a 

abordagem sobre geração distribuída contribui para enfatizar a necessidade de melhorar os 

métodos de reconfiguração das redes. 
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1.5. Automação nas Redes de Distribuição e a Reconfiguração de Redes 

A penetração da automação nos sistemas de distribuição  está permitindo a introdução 

da concepção de alimentadores autoregenerativos (“self-healing circuits”), conforme Bagwell 

(2009), visando, entre outros fatores, aumentar a satisfação do consumidor, através da redução 

do índice de duração média de interrupção do sistema da concessionária, com um sistema que 

tem operação centralizada, com operadores que controlam esse sistema através de uma rede 

de comunicações de fibra óptica. De acordo com este conceito, um programa detecta e isola a 

falta, recompondo a rede após a retirada da falta, permitindo ainda chaveamentos na 

ocorrência de uma segunda ou terceira falta. O futuro do tema sobre reconfiguração de redes é 

extremamente promissor, de acordo com essa ótica, o que exigirá cada vez mais ferramentas 

que possam atender às demandas da operação dos sistemas de distribuição. 
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Capítulo 2. Métodos Clássicos de Reconfiguração  

 

Visando estabelecer uma comparação da metodologia a ser apesentada neste trabalho 

com as metodologias clássicas usadas na reconfiguração de redes mencionadas no Capítulo 1, 

foram desenvolvidos algoritmos para os métodos construtivo e de abertura de laços. São 

algoritmos que apresentam muitas semelhanças com os métodos desenvolvidos por 

McDermott (1998) e por Shirmohammadi e Hong (1989), respectivamente. Entretanto, 

algumas modificações foram introduzidas, a fim de permitir uma comparação mais exata dos 

resultados por eles produzidos, principalmente aquelas relacionadas ao cálculo do fluxo de 

carga e ao uso de uma base de dados comum aos três métodos. As seções seguintes 

apresentam esses algoritmos. 

 

2.1. Método Construtivo 

O primeiro passo do algoritmo de reconfiguração desenvolvido por McDermott (1998) 

é  a criação de uma lista com todas as chaves operáveis da rede. Os componentes com defeito 

são isolados e um fluxo de carga radial ou, opcionalmente um fluxo de carga para perdas 

ideais é aplicado. Todas as chaves operáveis da rede são então colocadas na posição aberta e 

novamente é realizado um cálculo de fluxo de carga. A partir deste ponto, dentro de um laço 

principal, as chaves candidatas ao fechamento que possuem tensão em apenas um lado são 

colocadas em uma lista. É óbvio que inicialmente apenas as chaves instaladas no início de 

cada alimentador estarão incluídas na lista. Uma a uma, essas chaves são fechadas e um 

cálculo de fluxo de carga é executado após o fechamento de cada uma dessas chaves.  

Verifica-se qual o incremento nas perdas ativas produzido por cada chave fechada, calculado 

pela corrente de cada trecho a jusante da chave multiplicada pela resistência do trecho.  

Aquela que apresentar o menor incremento, será definitivamente fechada e retirada da lista de 

chaves. O processo passa a ser repetido, executando-se novamente o cálculo de fluxo de carga 

para encontrar as chaves de toda a rede que tenham tensão em apenas um lado, e assim por 

diante. O processo estará encerrado quando todas as chaves operáveis tenham sido analisadas.  
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Em McDermott (1998), o incremento de perdas é substituído por um coeficiente de 

perdas chamado de figura de mérito, dado pela relação entre o incremento de perdas e o 

incremento de carga proporcionado por cada chave fechada, conforme a Equação 2-1. Essa 

Equação, de acordo com McDermott (1998, tradução nossa), “ [...] inclui um baixo fator de 

penalidade, de 0.001, para bancos de capacitores, embora eles não proporcionem nenhum 

ganho direto ou benefício de atendimento ao consumidor[...]”. Mas o valor desse fator de 

penalidade não é crítico, servindo apenas para proporcionar um denominador diferente de 

zero para trechos chaveados com capacitores, mas sem qualquer carga de consumidor.  

                     C = ΔPperdas / (ΔScarga + 0.001ΔQcap )               (2-1) 

sendo: 

  – incremento de perda pelo fechamento da chave candidata; 

ΔScarga  – carga em kVA adicionada e,  

 ΔQcap  – banco de capacitores em kVAr adicionado.  

Na Figura 3 apresenta-se o algoritmo de reconfiguração clássico, utilizado por 

McDermott (1998), com a possibilidade de uso do retrocesso –– instrumento utilizado para 

mitigar a natureza gulosa do método construtivo, sendo esse algoritmo adotado tanto para 

reconfiguração na presença de defeitos, como para minimizar as perdas quando ocorrem 

variações na carga da rede. 

 
 

ΔPperdas
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Figura 3 – Algoritmo de reconfiguração clássico. De McDermott (1998, tradução nossa). 
 

Na Figura 4 apresenta-se o algoritmo de McDermott modificado pelo autor deste 

trabalho, doravante chamado simplesmente de algoritmo modificado, com a finalidade de 

permitir a utilização da metodologia de reconfiguração clássica com a mesma base de dados 

utilizada para a recomposição do serviço desenvolvida neste trabalho. Optou-se no 

desenvolvimento deste algoritmo modificado por denominar a chamada “Figura de Mérito” 

utilizada no algoritmo de McDermott (1998), por “coeficiente de perdas”, por ser mais 

adequado o seu uso e mais compatível com o critério de escolha das chaves a fechar.   

 

Construa a lista de chaves operáveis  
 
Isole os componentes sob defeito  
 
execute inicialmente o fluxo de carga radial  
 
opção: execute o fluxo de carga de rede em malha p/ perdas ideais  
 
abra todas as chaves operáveis, execute o fluxo de carga  
 
repita:  
 

liste as chaves candidatas com tensão em apenas 1 lado  
 
ajuste MelhorMérito=infinito, MelhorMérito=não encontrado  

 
para cada candidata:  

 
feche a candidata, execute fluxo de carga sobre esse circuito  
 
mérito da candidata < MelhorMérito?  
 
Restrições de tensão e corrente atendidas?  

 
   sim: atualize o MelhorMérito e MelhorChave  
 
   não: mensagem de atenção para o componente  

 
abra a candidata, execute o fluxo de carga  

 
MelhorChave foi encontrada?  

 
feche MelhorChave e atualize o fluxo de carga  

 
opcional: confira a necessidade de retrocesso  

 
até que: nenhuma MelhorChave encontrada  
 
informe: perdas, cargas não atendidas, operações de chaveamento  
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Figura 4 – Algoritmo de reconfiguração modificado. 

Como no método de reconfiguração clássico, após a isolação do defeito, se for o caso, 

todas as chaves são consideradas inicialmente abertas. A partir da barra da subestação de cada 

alimentador, buscam-se as primeiras chaves NA/NF a jusante de cada barra, construindo-se 

uma lista de chaves candidatas para análise. Até este ponto, nenhum cálculo de fluxo de 

Isole componentes sob defeito 
 
A partir de cada barra slack, encontre e guarde as primeiras chaves NA/NF em 
uma lista de candidatas 
 
Repita: 
 

Para cada chave da lista de candidatas não marcada 
 

Feche a candidata  
 

Monte o alimentador até as primeiras chaves NA/NF  
 

Guarde chave em uma lista de indicadas pela candidata, 
informando chave que indicou 

 
Abra a candidata 

 
Execute o fluxo de carga de soma de potências 

 
Guarde perdas e potências do alimentador com a candidata 

 
restrições de tensão e corrente atendidas?  

 
não: mensagem de atenção 

 
sim: calcule o coeficiente de perdas da candidata 

 
Escolha a candidata que apresenta o menor coeficiente de perdas  

 
Atualize o fluxo de carga e perdas com chave_escolhida, se necessário 

 
Opcional: confira a necessidade de retrocesso 

 
Repita para a chave_escolhida: 

 
chave_indicada é candidata? 

 
sim: Chave indicada não pode ser fechada  

 
não: Adicione chave_indicada na lista de candidatas 

Guarde chave anterior, potencias e perdas 
 

Feche a chave candidata  
 
Até que: nenhuma chave na lista de candidatas 
 
Informe: chaves abertas, fechadas; perdas dos alimentadores e totais 
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potência foi executado, ao contrário do algoritmo clássico onde já terá sido aplicado duas 

vezes. A partir da barra da subestação, cada alimentador será construído pelo fechamento da 

chave que apresenta o menor coeficiente de perdas, dado pela relação entre o incremento de 

perdas e o incremento de carga proporcionado pelo fechamento de cada chave. Observe-se 

que, a princípio, não interessa a posição da chave (NA/NF), contanto que ela seja operável. 

Utiliza-se para o cálculo do coeficiente de perdas de  cada  chave um cálculo exato de fluxo 

de carga pelo método da soma de potências,  sem a necessidade de utilização de  qualquer 

simplificação no cálculo das perdas. Cada chave candidata ao fechamento possui um conjunto 

de indicadores que possibilitam analisar se a mesma pode ser fechada e, em caso afirmativo, 

indicar quais as próximas chaves candidatas.  

Dentro do laço principal do algoritmo modificado existe um laço secundário, onde 

cada chave incluída na lista de candidatas é testada. A chave sob teste será provisoriamente 

bloqueada na posição fechada como não operável. O alimentador a que a chave está vinculada 

é construído a partir da barra da subestação até as barras de inicio dos trechos que possuem 

chaves NA/NF. Todas as chaves não bloqueadas encontradas são guardadas em uma lista e a 

elas são indexadas a barra inicial do alimentador na subestação, a posição da chave (NA/NF), 

a chave sob teste, além da barra final do trecho a que a chave pertence. Construído o 

alimentador, a chave sob teste já poderá ser desbloqueada. O cálculo exato do fluxo de 

potência pelo método da soma de potências é então aplicado para o alimentador. Concluído 

este laço secundário, a chave que apresenta o menor coeficiente de perdas é fechada. 

Qualquer chave que tenha sido indicada pela chave sob teste e também indicada por outra 

chave para fechar, deverá ser bloqueada na posição aberta, tendo por finalidade evitar o 

fechamento de uma malha, sendo que, se a chave for NF, acrescenta-se esta chave na lista de 

chaves a abrir.  

Há de se considerar ainda que na hipótese, improvável, de não convergência do 

cálculo do fluxo de carga pelo método da soma de potências, a execução da reconfiguração 

não deixará de ser realizada, de vez que no atingimento do número máximo de iterações no 

cálculo do fluxo de carga, a execução passará a ser realizada com a determinação das 

correntes e tensões pelo cálculo por injeção de corrente nas barras (modelo de corrente 

constante para a carga). 

Observe que existem semelhanças entre a Figura 3 e a Figura 4. Entre as semelhanças, 

podem ser citados os mesmos critérios para escolha das chaves candidatas, incluindo também 
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o retrocesso. As diferenças são encontradas nas estruturas de construção dos algoritmos, com 

a colocação de laço secundário dentro do laço principal no algoritmo modificado. Nesse 

segundo algoritmo está incluída a utilização de cálculos exatos pelo método de soma de 

potências em substituição aos cálculos simplificados de fluxos usados no algoritmo clássico. 

A maior diferença, entretanto, está na utilização dos indicadores das chaves candidatas, que 

possibilitam encontrar as chaves candidatas sem a necessidade de execução de qualquer 

cálculo de fluxo de carga para encontrar chaves que somente possuam tensão em um lado, 

conforme estabelecido em McDermott, Drezga e Broadwater (1999). O processo de escolha 

da chave dá-se exclusivamente pelos seus indicadores e por seus coeficientes de perdas.  

 

  
Figura 5 – Algoritmo do retrocesso usado no método de reconfiguração modificado. 

 

Calcule incremento de perdas provocado pela chave escolhida 
 
Faz chave = chave escolhida 
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Atualize fluxo de carga com alternativa, se necessário 
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Retorne as chaves para as posições originais 
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Atualize dados do alimentador da chave escolhida 
 

chave escolhida = chave_teste 
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Na Figura 5 apresenta-se o algoritmo utilizado para realização do procedimento de 

retrocesso usado no método de reconfiguração modificado. Este retrocesso poderá ser 

aplicado sempre que entre as chaves candidatas existir uma que se encontre imediatamente a 

jusante da chave candidata e que produza as menores perdas totais pelo seu fechamento. Neste 

caso, a chave candidata será substituída pela chave que se encontra a jusante. 

A título de exemplo, apresenta-se todo o procedimento para a reconfiguração de redes 

pelo método de reconfiguração modificado, utilizando-se a Rede de Dolloff (1995) 

representada na Figura 6, com os três alimentadores DL1, DL2 e DL3. Destaca-se que essa é 

a  mesma rede usada por McDermott, Drezga e Broadwater (1999) para explicar o método de 

reconfiguração clássico.  

Deve-se observar que todas os trechos que têm chave normalmente aberta - NA são 

representados com por linhas tracejadas e todos aqueles com chave normalmente fechada – 

NF ou sem chave, são representados por linhas contínuas, convenções válidas para todas as 

figuras que não possuam legenda própria.  

 

 
Figura 6 – Rede de Dolloff (1995). 
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A escolha dessa Rede, cujos detalhes são apresentados no Capítulo 4,  deve-se à sua 

simplicidade, com um número reduzido de barras (12 barras), representação das cargas por 

um modelo de corrente constante, sem a presença de cargas reativas nessas barras. Sua 

utilização permitirá a comparação dos resultados das operações de chaveamento com a 

aplicação do algoritmo modificado apresentado na Figura 4. 

Na Figura 7 são apresentadas as etapas e os resultados da aplicação do método de 

reconfiguração modificado à Rede de Dolloff, sem defeito e sem restrições operacionais de 

tensão e corrente. Verifica-se que, a partir das barras de geração dos alimentadores, as 

primeiras chaves encontradas são as chaves 1, 4 e 7. Calculadas as correntes, perdas e os 

coeficientes de perdas após o fechamento de cada uma dessas chaves, verifica-se que a chave 

que apresenta o menor coeficiente é a chave 1, que deverá ser fechada. A próxima  barra  a 

jusante da chave 1 é a chave  2, que  será acrescentada à lista de chaves candidatas ao 

fechamento. O procedimento é repetido com a inclusão dessa chave 2 e o cálculo do seu 

coeficiente de perdas e assim sucessivamente.  

Quando da comparação dos coeficientes de perdas das chaves 2, 3 e 6, verifica-se com 

o procedimento de retrocesso se a chave 2 escolhida para fechar  proporciona um menor 

incremento de perdas do que com o fechamento da chave 3, sendo a chave 2 considerada 

fechada. Neste caso, o algoritmo detecta que a chave 3 não mais poderá ser fechada, visto que 

o seu fechamento fechará uma malha do alimentador da subestação 1 com o alimentador da 

subestação 2. Acrescenta-se então a chave 5, a jusante da chave 2, e as duas chaves restantes, 

as chaves 5 e 6, terão seus coeficientes de perdas comparados. O retrocesso é novamente 

aplicado, visando a verificar se o incremento de perdas com a chave 5, será menor com a 

substituição da chave 2 que já foi fechada, pela chave 3, o que se revela verdadeiro. Assim, a 

chave 2 será substituída pela chave 3 no fechamento. Novamente o retrocesso é aplicado, 

agora considerando a comparação da chave 5 com a chave 6, sendo que a chave 6 apresenta 

um incremento de perdas maior e, portanto, não pode mais ser fechada, para não fechar uma 

malha. Ao final, o algoritmo apresenta a relação de chaves a abrir e a fechar. Os resultados 

coincidem com aqueles apresentados em McDermott, Drezga e Broadwater (1999). 
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Figura 7 – Aplicação do método de reconfiguração modificado à Rede de Dolloff, sem defeito e sem restrições 

operacionais de tensão e corrente. 
 

 

2.2. Método de Abertura de Laços 

Esse método foi criado para proporcionar a recomposição de serviço a redes 

submetidas a um defeito. Nele, após a isolação dos trechos defeituosos, todas as chaves 

disponíveis da rede serão fechadas criando primeiro uma rede em malha, de tal forma que 

apenas as chaves que isolam a área afetada e chaves que poderão criar laços inoperáveis 
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permanecem abertas. As cargas da rede são representadas por um modelo de corrente 

constante. De acordo com Shirmohammadi (1992, tradução nossa), as restrições são as 

mesmas impostas às redes de distribuição, ou seja:  

[...] (i) os alimentadores resultantes devem permanecer radiais- (ii) o serviço é 

restabelecido para todos os trechos isolados a jusante da área afetada- (iii) o número 

de operações de chaveamento está dentro do limite imposto pelo operador- (iv) as 

correntes nas linhas e os limites de carregamento dos alimentadores não são 

violados.[...]. 

Mesmo assim, Shirmohammadi (1992) aceita que determinadas violações possam ocorrer, 

como a violação de tensão que poderá ser corrigida por capacitores ou reguladores de tensão 

após o defeito – apesar do algoritmo ignorar tal violação, o não atendimento a alguns trechos 

a jusante da área afetada pelo defeito, ou mesmo a violação de corrente também são aceitos. 

Após a exclusão dos trechos sob defeito, [...] uma solução de fluxo de carga AC para a 

rede em malha é executada para converter as cargas em correntes nodais injetadas [...] 

(SHIRMOHAMMADI et alii, 1989). Um fluxo de carga denominado “modelo de fluxo 

seguro” –– as impedâncias dos trechos são substituídas por valores de resistências –– é 

utilizado para determinar as correntes em todos os trechos da rede. O trecho da rede que tiver 

o menor valor de corrente, deverá ter a sua chave aberta, respeitados aqueles trechos que 

provocarão uma ilha na sua abertura. A presunção é de que a abertura desse trecho de menor 

corrente provocará uma perturbação mínima na rede. O processo será repetido até que todos 

os alimentadores da rede assumam a condição radial. Na Figura 8 mostra-se o algoritmo 

global desenvolvido por Shirmohammadi (1992).  

O algoritmo usado neste trabalho para a reconfiguração de redes pelo método de 

abertura de laços, ou de abertura sequencial de chaves, é bastante simples, dispensando a 

utilização de qualquer método mais complicado ou modificado de fluxo de carga para a 

solução das operações de chaveamento a realizar em um processo de reconfiguração, 

envolvendo ou não a recomposição de redes. Para tanto, foi utilizado um cálculo de fluxo de 

carga por injeção de corrente nas barras, dispensando a utilização do fluxo de carga de 

Newton-Raphson inicialmente usado. 
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Figura 8 – Algoritmo desenvolvido por Shirmohammadi (1992, tradução nossa) 

 Observou-se que o cálculo de fluxo de carga pelo método de Newton-Raphson não 

convergia após a ocorrência de defeitos em determinadas redes. Entretanto, os resultados 

alcançados são satisfatórios e as alterações nas operações de chaveamento muito pequenas. 

As restrições de tensão e corrente foram contempladas e poderão ser adotadas ou não, em 

função dos objetivos nos estudos de reconfiguração.  

Na Figura 9 apresenta-se a Rede utilizada por Shirmohammadi (1992) para testar o seu 

algoritmo. Acrescentou-se a numeração das barras, nessa Figura, a fim de explicar o 
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funcionamento do algoritmo. Também, as cargas das barras e os parâmetros da rede foram 

arbitrados face à dificuldade para obtenção desses dados na bibliografia especializada. A rede 

foi considerada como constituída por um único alimentador. 

 

 

Figura 9 – Rede  de Shirmohammadi (1992) usada por para exemplificar o funcionamento do algoritmo. 
Adaptada de Shirmohammadi (1992). 

 

Considerando que ocorreu um defeito no trecho 1 – 13 da rede da Figura 9, as chaves 

11, 12 e 16 devem ser imediatamente abertas, visando isolar a área afetada.  De acordo com 

esta metodologia, todas as chaves disponíveis da rede estão fechadas criando primeiro uma 

rede em malha, exceto as chaves que isolam o defeito e as chaves que criam laços inoperáveis 

(chave 4). Salienta-se que essas operações de chaveamento são supostamente realizadas 
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apenas no algoritmo e não no campo.  Executa-se então um cálculo de fluxo de carga por 

injeção de corrente (modelo de corrente constante para a carga), cujo algoritmo é apresentado 

no Apêndice B. Após a determinação das correntes em todos os trechos, a chave conduzindo a 

menor corrente é aberta, eliminando um dos laços da rede. Observe que apenas as correntes 

nos trechos que constituem laços são utilizadas, de vez que a abertura de trechos radiais 

produziria uma ilha nessa rede. A primeira chave escolhida é a chave 5, que possui a menor 

corrente, de acordo com os resultados apresentados na Figura 10. Esta chave é uma chave 

inicialmente aberta (uma chave que estava aberta antes do inicio da falta). Um novo fluxo de 

carga é executado, para cada abertura de chave, a exemplo das chaves 7, 15 e 6 seguintes, por 

apresentarem menor corrente a cada cálculo do fluxo. Elas também são chaves normalmente 

abertas e, portanto, não caracterizam operações de chaveamento.  

A próxima chave a apresentar menor corrente é a chave 3, que é uma chave 

normalmente  fechada. Entretanto, essa chave não poderá abrir porque geraria uma ilha 

constituída pelas barras a jusante (4, 5 e 7). Como essa chave 3 não foi aberta, nenhuma 

alteração ocorreu no fluxo e, assim, torna-se desnecessário um novo cálculo de fluxo de 

carga. O mesmo se dá, na sequencia, para as chaves 17, 14, 10, 2 e 1, que não proporcionam 

qualquer operação de chaveamento. Apenas quando a chave 13 (normalmente aberta e 

virtualmente fechada) apresenta a menor corrente, verifica-se que esta não poderá ser aberta, 

o que muda o seu estado de normalmente aberta para normalmente fechada, estabelecendo um 

par de chaveamentos, ou uma operação de chaveamento completa (abre a chave 16 

normalmente fechada e fecha a chave 13 normalmente aberta).  

Na Figura 10 são apresentados os resultados de todas as operações acima descritas, 

incluindo-se a maior queda de tensão registrada após a operação de chaveamento. Mesmo 

considerando que os limites operacionais não foram fatores restritivos para a recomposição da 

rede. 

Interessante observar que os resultados obtidos com os três métodos utilizados neste trabalho 

(recomposição usando análise de sensibilidade, reconfiguração usando o método construtivo e 

reconfiguração usando o método de abertura de laços) para o defeito no trecho 1 – 13 da Rede 

de Shirmohammadi foram exatamente iguais, demonstrando com clareza a validade do 

algoritmo que usa a análise de sensibilidade. 
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Figura 10 – Resultados da Rede de Shirmohammadi para o método de abertura de laços. 
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Capítulo 3. Uso de Parâmetros de Sensibilidade na 

Recomposição do Serviço  

 

 

A reconfiguração de redes será aplicada para determinar as chaves que deverão ser 

abertas e as que deverão ser fechadas, visando ao atendimento de um ou mais objetivos. Os 

algoritmos encontrados na literatura utilizam mais frequentemente dois métodos distintos: o 

método de fechamento sequencial (construtivo) e o método de abertura sequencial de chaves 

(abertura de laços). Se, por exemplo, esse objetivo é a minimização das perdas de toda a rede, 

poderão ser necessários muitos chaveamentos que não guardam qualquer relação com as 

cargas que ficaram privadas do fornecimento de energia, havendo a necessidade de 

desenergizar temporariamente cargas que já estão atendidas. Visando evitar a ocorrência 

dessa situação e reduzir o esforço computacional necessário para encontrar a solução de 

reconfiguração quando há necessidade de recompor o serviço para uma parte dos 

consumidores atingidos por um problema na rede, propõe-se o desenvolvimento de um 

método que considere apenas os alimentadores da rede que possam atender diretamente às 

cargas a jusante dos componentes retirados de serviço para manutenção, indicando quais as 

chaves que deverão fechar e quais as que deverão abrir, levando em consideração as restrições 

operacionais. O método proposto adota um processo de linearização para estimação das 

variações nas tensões em todas as barras de uma rede de distribuição quando ocorrem 

variações de carga ou de tensão nessas barras. Através dessa linearização é possível 

estabelecer parâmetros de sensibilidade a essas variações, para determinar as operações de 

chaveamento necessárias para a recomposição do serviço, como será visto a seguir. 

 

3.1. Método de Uso dos Parâmetros de Sensibilidade  

O processo para a realização da recomposição do serviço em uma rede de distribuição 

inicia-se com a isolação das barras e trechos defeituosos ou retirados de serviço para 

manutenção. Essa isolação é feita pela abertura de uma chave que se encontra imediatamente 

antes do defeito, considerando que o alimentador é radial. As barras e trechos a jusante do 

trecho sob manutenção são identificadas e constituem uma ilha. Existindo chaves de 
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interligação (normalmente abertas – NA) entre as barras dessa ilha e as barras energizadas da 

rede, doravante denominadas “barras de fronteira” i, uma delas poderá ser fechada para 

alimentar a ilha, a fim de evitar que os consumidores dessa ilha fiquem sem energia enquanto 

perdurar o defeito ou a manutenção. Essas chaves de interligação e as respectivas barras de 

fronteira são relacionadas. Executa-se então um cálculo de fluxo de carga para cada 

alimentador que possua uma barra de fronteira i, encontrando-se para essa barra uma tensão 

calculada que será chamada de  Vi
calc . Observe-se que essas tensões calculadas podem ser 

obtidas do fluxo de carga “on line” que esteja sendo executado em intervalos de tempo 

regulares para fins de monitoramento das grandezas elétricas da rede, o que tornaria 

desnecessária a execução de um cálculo adicional de fluxo de carga. É importante observar 

que todas as grandezas utilizadas nas expressões seguintes estão representadas em valores por 

unidade – p.u. 

A Figura 11 apresenta as tensões estimadas em uma determinada barra i quando nela 

ocorrem variações na potência aparente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tensões reais e estimadas na barra i de um alimentador, quando ocorre variação na sua potência. 

Para um decremento na potência aparente soma correspondente a ΔSsi  na barra i, uma 

tensão estimada pode ser encontrada tendo por base essa variação de potência, que será 

correspondente à tensão Vi,1
nova , maior que a tensão real, ou calculada, Vi,1

calc . No caso de um 

incremento de potência de igual valor, determina-se uma tensão estimada Vi,2
nova , para uma 

tensão calculada Vi,2
calc . Para estimar essas novas tensões na barra i, pode-se utilizar, portanto, 
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a tangente estabelecida pela variação da tensão nessa barra quando ocorre uma variação na 

sua potência aparente soma, ou parâmetro de sensibilidade 
∂Vi
∂Ssi

. 

Para cada alimentador que contenha uma ou mais barras de fronteira i, serão 

calculados os parâmetros de sensibilidade 
∂Vi
∂Ssi

.  Ao adicionar-se a cada barra i a potência 

total da ilha a alimentar, pode-se estimar o afundamento de tensão nessa barra com a inclusão 

dessa carga, utilizando a Equação 3-1 abaixo: 

 
ΔVi =

∂Vi
∂Ssi

ΔSsi                (3-1) 

sendo    ΔVi   - afundamento de tensão estimado na barra de fronteira i; 

 ΔSsi  -  incremento de potência aparente soma na barra i, devido à inclusão da potência 

aparente total da ilha, e 

            
 

∂Vi

∂Ssi

 - parâmetro de sensibilidade da tensão em relação à variação de potência 

aparente soma na barra i. 

 

Para simplificar o cálculo de iVΔ , pode-se considerar os incrementos de potência ativa 

e reativa nessa barra, de tal forma que:
  

                   
ΔVi =

∂Vi

∂Psi

ΔPsi +
∂Vi

∂Qsi

ΔQsi                      (3-2) 

sendo 

 ΔPsi  - incremento de potência ativa soma na barra i; 

 ΔQsi  - incremento de potência reativa soma na barra i. 
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∂Vi

∂Psi

 - parâmetro de sensibilidade da tensão em relação à variação de potência ativa 

soma na barra i. 

i

i

V
Qs
∂
∂

 - parâmetro de sensibilidade da tensão em relação à variação de potência reativa 

soma na barra i. 

Uma vez determinado o afundamento de tensão estimado na barra i, pode-se 

determinar o novo valor de tensão estimada nessa barra, adicionando-o à tensão já calculada 

nessa barra. Ou seja: 

 Vi
nova =Vi

calc + ΔVi                                         (3-3) 
sendo      

   Vi
nova  – tensão estimada na barra i do tronco do alimentador, após incremento de 

potência nessa barra; 

               Vi
calc  – tensão calculada na barra i do tronco do alimentador que atenderá à ilha, antes 

do incremento de potência nessa barra. 

A determinação dessas tensões nas barras de fronteira visa escolher para fechar 

inicialmente a chave que tem a maior possibilidade de suportar o incremento da carga da ilha. 

Existindo mais de uma chave de interligação que possa alimentar a ilha, será priorizada 

aquela que possuir a tensão estimada na barra de fronteira maior.  

Concluído o ordenamento das tensões nas barras de fronteira, inicia-se o processo de 

análise das chaves que deverão ser fechadas para o atendimento da ilha, a partir da barra de 

fronteira i que tem a maior tensão com a carga da ilha agregada. Vale salientar que a isolação 

do defeito poderá criar mais de uma ilha. Neste caso, a carga agregada à barra de fronteira 

será aquela correspondente apenas à carga daquela ilha. A chave de interligação 

correspondente à barra i é provisoriamente fechada e todas as barras e trechos da ilha são 

adicionados ao alimentador através da barra de fronteira i. Uma vez agregada a carga da ilha, 

executa-se um cálculo completo de fluxo de carga pelo método da soma de potências nesse 

alimentador. Caso as restrições de tensão e corrente sejam atendidas em todos os 

componentes do alimentador, então a chave de interligação correspondente a essa barra de 

fronteira i deverá ser definitivamente fechada. Observe-se aqui que não há preocupação com a 
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minimização das perdas totais do sistema, mas tão somente com o atendimento imediato da 

carga ilhada, respeitando as restrições operacionais. Existindo outras ilhas, as barras de 

fronteira que possam ser usadas para agregar as cargas dessas ilhas serão analisadas da 

mesma forma. 

No caso de alguma restrição de tensão e corrente não ser atendida em qualquer barra 

ou trecho do alimentador com a agregação da carga ilhada, as tensões calculadas em todas as 

barras da ilha são ordenadas da menor tensão para a maior tensão. Este ordenamento é 

necessário para que seja escolhida a barra (a carga) que se encontra em situação mais 

desfavorável. Como se trata de um alimentador radial, a menor tensão ocorrerá em uma barra 

de extremidade do alimentador sob análise. Essa será a carga escolhida para ser removida, se 

existir uma chave normalmente fechada – NF que permita a sua exclusão. Os parâmetros de 

sensibilidade ∂Vi
∂Ssi

 serão  novamente calculados, considerando-se agora o alimentador com a 

carga de toda a ilha sob análise.  

Provocando-se um decremento de potência correspondente à potência soma da barra 

que possui a menor tensão da ilha, as Equações 3-2 e 3-3 são novamente utilizadas, a fim de 

se calcular o afundamento (agora negativo) de tensão nessa barra de menor tensão. É evidente 

que, retirando-se toda a carga dessa barra, a sua tensão ficará mais elevada e igual à tensão da 

barra a montante mais próxima. Da mesma forma, essa potência que foi retirada da barra de 

extremidade, deverá ser subtraída das potências somas de todas as barras que se encontram no 

tronco desse alimentador. Considera-se como tronco do alimentador todas as barras onde 

ocorre uma variação de potência correspondente à carga retirada. Além da barra de 

extremidade, pode-se estimar agora o afundamento (negativo) de tensão em todas as barras do 

tronco e, em seguida, as tensões nessas barras. 

Além dos parâmetros de sensibilidade ∂Vi
∂Ssi

, serão calculados também os parâmetros 

 

∂Vj

∂Vi

 utilizados para calcular os afundamentos de tensão nas barras dos ramais do alimentador 

que não sofreram variações nas suas potências somas. Assim, conhecida a estimativa de 

afundamento da tensão na barra i do tronco, pode-se estimar o afundamento de tensão em 

qualquer barra j de um ramal, fazendo uso da Equação 3-4.
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ΔVj =

∂Vj

∂Vi

ΔVi                                                             (3-4) 

sendo  

∂Vj

∂Vi
– parâmetro de sensibilidade da tensão na barra j quando ocorre variação de 

tensão na barra i e, 

 ΔVi  – afundamento de tensão na barra i. 

A nova tensão de cada barra j do ramal pode agora ser estimada subtraindo-se da  

tensão  
Vj

calc  o afundamento de tensão nessa barra, ou seja:  

       
Vj

nova =Vj
calc −

∂Vj

∂Vi

ΔVi                                                      (3-5) 

sendo 

 
Vj

nova

 
- tensão estimada na barra j do ramal do alimentador, após incremento de potência 

na barra i; 

 
Vj

calc  - tensão calculada na barra j do tronco do alimentador, antes do incremento de 

potência na barra i. 

Depois de realizadas as estimativas de tensão em todas as barras, após exclusão da 

carga da barra com menor tensão, realizam-se as estimativas de corrente em cada trecho ij do 

alimentador. Essas correntes serão estimadas pela Equação 3-6: 

           
Iij =

Ssj
nova

Vj
nova                  (3-6) 

sendo 

Iij   – corrente estimada em cada trecho ij após a exclusão da carga na barra com     

menor tensão; 
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Ssj
nova  – potência aparente soma estimada na barra j após a exclusão da barra com menor 

tensão; 

Vj
nova

 – tensão estimada na barra j após exclusão da barra com menor tensão. 

Com todas as tensões nas barras e correntes nos trechos estimadas, verifica-se se as 

restrições operacionais estão atendidas. Em caso afirmativo, abre-se definitivamente a chave 

da barra que teve a sua carga excluída, no caso de existir chave no trecho que alimenta essa 

barra. Na inexistência de chave nesse trecho ou quando as restrições não tenham sido 

atendidas, repete-se o processo, retirando-se a carga da próxima barra com menor tensão. 

Este processo será repetido até que as restrições operacionais, considerando os valores 

estimados, tenham sido atendidas. Havendo outras chaves de interligação que possam 

alimentar as barras ilhadas, estas também serão testadas, no caso de impossibilidade de 

alimentação total da ilha pela primeira chave de interligação. 

Pode ocorrer que outras ilhas tenham sido criadas com a exclusão das barras e dos 

trechos sob defeito e/ou manutenção. Nesta situação, o processo será repetido, até que não 

existam mais barras de fronteira a analisar ou até que todas as barras ilhadas tenham sido 

atendidas.   

 

3.2. Desenvolvimento	  Matemático	  dos	  Parâmetros	  de	  Sensibilidade	  

O desenvolvimento matemático dos parâmetros de sensibilidade está fundamentado na 

solução do fluxo de carga pelo método da soma de potências, que tem como característica 

básica a transformação das equações que relacionam as tensões entre dois nós de um 

alimentador de distribuição, como mostrado na Figura 12, em uma equação biquadrada, que 

tem solução direta. 

        
Figura 12 – Sistema Reduzido a Dois Nós    
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Como explicitado em Cespedes (1990), o processo de solução é realizado de dois em 

dois nós, partindo da subestação (nó de folga, slack), até que a tensão em cada nó do sistema 

seja conhecida. O processo é repetido até que os valores das tensões convirjam. A equação 

biquadrada, conforme a Equação 3-7, é  

            ( )( ) ( )2 2 2 2 2 2 42 - 0mn mn n n mn n mn n m n nR X Ps Qs R Ps X Qs V V V⎡ ⎤+ + + + + =⎣ ⎦               (3-7) 
 

A fim de simplificar a Equação 3-7, definem-se: 

1a =  

( ) 22 mn n mn n mb R Ps X Qs V= + −                (3-8) 

  
c = Rmn

2 + Xmn
2( ) Psn

2 +Qsn
2( )                (3-9) 

Assim, 

4 2 0n naV bV c+ + =              (3-10) 

que tem a seguinte solução: 

( )12 2
2

4
2n

b b ac
V

− + −
=              (3-11) 

Ou  

                

( )
1

1 2
2 24
2n

b b ac
V

⎡ ⎤− + −⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

             (3-12) 

O processo de determinação dos parâmetros de sensibilidade é similar ao adotado na 

solução do fluxo de carga pelo método de soma de potências, de forma que, cada parâmetro, 

partindo da barra slack, será determinado com base no parâmetro anterior, adotando-se uma 

solução em cadeia. Assim, os parâmetros de sensibilidade i

i

V
Ps
∂
∂

 e i

i

V
Qs
∂
∂

, utilizados na 

Equação 3-2, serão determinados a partir deste processo, findo o qual pode-se estimar o 

afundamento de tensão nas barras energizadas das chaves de interligação de cada alimentador 
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ao se adicionar a carga das barras ilhadas pelo defeito e, em seguida, as novas tensões nas 

barras onde ocorreu variação da potência soma. 

 

3.2.1. Parâmetros de Sensibilidade n

k

V
Ps

∂
∂  e n

k

V
Qs

∂
∂  

A partir da Equação 3-12, pode-se determinar n kV Ps∂ ∂  da forma que segue, 

considerando as expressões para os coeficientes a, b, e c: 

      

( ) ( ) 11
21 22

2 2

1 4 2 44 21
2 2 2

k k kn

k

b b cb c bb b c Ps Ps PsV
Ps

−− ⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎡ ⎤ − + − −⎢ ⎥⎜ ⎟− + − ∂ ∂ ∂∂ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎢ ⎥= ⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

             (3-13) 

ou, observando a Equação 3-12,  

            

( ) 1
2 21 4 2 4

21
2 2

k k kn

k n

b b cb c b
Ps Ps PsV

Ps V

−⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂− + − −⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂ ⎝ ⎠⎢ ⎥= ⎢ ⎥∂
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

            (3-14) 

Sendo ( ) 22 mn n mn n mb R Ps X Qs V= ⋅ + − , então 

                  
2 n n m

mn mn m
k k k k

Ps Qs Vb R X V
Ps Ps Ps Ps

⎛ ⎞∂ ∂ ∂∂ = + −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
            (3-15) 

Se ( )( )2 2 2 2
mn mn n nc R X Ps Qs= + + , então 

      
( )2 2 2 2n n

mn mn n n
k k k

Ps Qsc R X Ps Qs
Ps Ps Ps

⎛ ⎞∂ ∂∂ = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
             (3-16) 

ou 
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( )2 22 n n

mn mn n n
k k k

Ps Qsc R X Ps Qs
Ps Ps Ps

⎛ ⎞∂ ∂∂ = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
             (3-17) 

A substituição dos coeficientes b e c e das suas derivadas na Equação 3-14 levariam 

essa Equação a uma dimensão que dificultaria muito o seu entendimento, razão pela qual ela 

continuará sendo apresentada com esses coeficientes. 

Deve-se atentar para o fato de que os coeficientes b e c, e suas respectivas derivadas, 

devem ser calculados para cada trecho de rede.  

Da mesma maneira, pode-se desenvolver a equação de n

k

V
Qs
∂
∂

, obtendo-se: 

          

( ) 1
2 21 4 2 4

21
2 2

k k kn

k n

b b cb c b
Qs Qs QsV

Qs V

−⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂− + − −⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂ ⎝ ⎠⎢ ⎥= ⎢ ⎥∂
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

             (3-18) 

 sendo  

                      
2 n n m

mn mn m
k k k k

Ps Qs Vb R X V
Qs Qs Qs Qs

⎛ ⎞∂ ∂ ∂∂ = + −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
                                      (3-19) 

e 

                     
( )2 22 n n

mn mn n n
k k k

Ps Qsc R X Ps Qs
Qs Qs Qs

⎛ ⎞∂ ∂∂ = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
             (3-20) 

Deve-se observar que, sendo a solução em cadeia, os primeiros elementos das matrizes

n

k

V
Ps
∂
∂

 e n

k

V
Qs
∂
∂

 a determinar são respectivamente os elementos 1

1

V
Ps
∂
∂

 e 1

1

V
Qs
∂
∂

. Considerando 

que a barra 1 é uma barra slack, supostamente um barramento infinito, as variações de tensão 

nessa barra, quando as potências ativa e reativa variam, podem ser consideradas iguais a zero, 

ou seja:   
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∂V1
∂Ps1

= 0  e 
∂V1
∂Qs1

= 0                              (3-21) 

Observe-se também que os fatores de sensibilidade sob análise são influenciados pela 

posição da barra k em relação à barra n. Dessa maneira, pode-se estabelecer as seguintes 

hipóteses simplificadoras: 

a) se o nó k estiver localizado no nó n ou após esse nó, significa que uma variação das 

potências nesse nó (nó k) afeta diretamente as somas de potências na barra n, de vez 

que elas fazem parte da composição das somas de potências ativas –  Psn  e reativas –

 Qsn da barra n. Neste caso, com 1n

k

Ps
Ps
∂ =
∂

 e 1n

k

Qs
Qs
∂ =
∂

; 

b) se o nó k encontrar-se antes do no n, as variações de potências nesse nó praticamente 

não alterarão as somas de potências ativas e reativas no nó n. Dessa maneira, pode-se 

considerar que 0n

k

Ps
Ps
∂ =
∂

 e 0n

k

Qs
Qs
∂ =
∂

.  

Ainda, os parâmetros n

k

Ps
Qs
∂
∂

 e n

k

Qs
Ps

∂
∂

 usados na determinação dos coeficientes b e c 

podem ser considerados iguais a zero, de vez que as variações de potência ativa em uma barra 

praticamente não afetam a potência reativa em outra barra e vice-versa. 

 

3.2.2. Parâmetros de Sensibilidade n

k

V
V

∂
∂  

Os parâmetros de sensibilidade das variações de tensão em uma barra da rede quando 

ocorrem variações de tensão nessa mesma barra ou em outras barras serão utilizados para a 

estimativa das tensões nas barras isoladas da ilha, a partir da nova tensão estimada na barra 

energizada de cada chave de interligação que possa vir a alimentar esse conjunto. 

Esses parâmetros de sensibilidade podem ser desenvolvidos de maneira semelhante à 

aplicada na determinação dos parâmetros de sensibilidade da tensão em relação às potências 

ativa e reativa. Assim,  
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( )
1

2 21 4 2 4
21

2 2
k k kn

k n

b b cb c b
V V VV

V V

−⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂− + − −⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂ ⎝ ⎠⎢ ⎥= ⎢ ⎥∂
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

            (3-22) 

 sendo  

        
2 n n m

mn mn m
k k k k

Ps Qs Vb R X V
V V V V

⎛ ⎞∂ ∂ ∂∂ = + −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
             (3-23) 

e 

       
( )2 22 n n

mn mn n n
k k k

Ps Qsc R X Ps Qs
V V V

⎛ ⎞∂ ∂∂ = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
                                      (3-24) 

Pode-se observar que as Equações 3-23 e 3-24 remetem a solução para a determinação 

de outros parâmetros de sensibilidade, ou seja: n

k

Ps
V

∂
∂

 e n

k

Qs
V

∂
∂

.   

3.2.3. Parâmetros de Sensibilidade 
 

∂Psn
∂Vk

 e 
 

∂Qsn
∂Vk

  

Para a determinação de n kPs V∂ ∂  e n kQs V∂ ∂ , há de se levar em consideração que as 

potências nPs  e nQs  são, respectivamente, as potências ativas e reativas acumuladas na barra 

n, além das perdas nos trechos a jusante dessa barra.  Levando-se em consideração que as 

cargas dessas barras podem ser modeladas por potência constante, por corrente constante ou 

por impedância constante, a potência ativa de cada barra n pode ser determinada pela soma 

das potências de cada um dos modelos, ou seja: 

, , ,n n pc n ic n zc jPs Ps Ps Ps Pp= + + +∑             (3-25) 
sendo:  

nPs   – potência soma na barra n; 

 ,n pcPs  – parcela da potência soma modelada por potência constante;  

 ,n icPs  – parcela da potência soma modelada por corrente constante; 
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 ,n zcPs  – parcela da potência soma modelada por impedância constante; 

 jPp   – perda ativa de cada trecho j a jusante da barra i. 

Pode-se escrever a mesma expressão utilizando-se as potências individuais de todas as 

barras i e as perdas de todos os trechos j, a partir da barra n e a jusante dessa mesma barra, ou 

seja: 

         ( ) ( )2, , ,n i pc i ic i i zc i j
Ps P P V P V Pp= + ⋅ + ⋅ +∑ ∑ ∑ ∑             (3-26) 

As perdas ativas e reativas de cada trecho j da rede podem ser determinadas pelas expressões 

abaixo, sendo que l é o índice da potência soma da carga existente no final do trecho j.  

( )2 2

2
l l

j j
l

Ps Qs
Pp R

V
+

=               (3-27) 

( )2 2

2
l l

j j
l

Ps Qs
Qp X

V
+

=              (3-28) 

A Equação 3-27 pode ser reescrita da seguinte forma, considerando que a barra n pode 

ser uma barra de bifurcação de trechos, o que resultaria em duas ou mais barras com índice l: 

2 2

, , , 2
l l

n n pc n zc n zc l nl
l

Ps QsPs P P P Ps R
V

⎡ ⎤+= + + + + ⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑  

Sabendo-se que cargas de potência constante não variam com as variações de tensão 

nas barras, a derivada dessa potência  em relação a qualquer tensão , pode ser 

calculada por 

2 2

2

, ,0 2

l l
nl

lln n n
n ic n zc n

k k k k k

Ps QsR
VPsPs V VP P V

V V V V V

⎡ ⎤⎛ ⎞+∂ ⎢ ⎥⎜ ⎟∂∂ ∂ ∂ ⎝ ⎠⎣ ⎦= + + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∑∑       

ou 

nPs kV



Capítulo 3 – Uso de Parâmetros de Sensibilidade na Recomposição do Serviço 
___________________________________________________________________________ 

 

57 

           

( )

, ,

2 2 2

4

2

2 2

n n n l
n ic n zc n

k k k k

l l l
nl l l l l l l

k k k

l

Ps V V PsP P V
V V V V

Ps Qs VR Ps Qs V V Ps Qs
V V V

V

∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎪ ⎪⋅ + ⋅ − +⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∑

∑

            (3-29) 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao parâmetro de sensibilidade da potência 

reativa, obtendo-se a expressão: 

           

∂Qsn
∂Vk

=Qn,ic
∂Vn
∂Vk

+ 2Qn,zcVn
∂Vn
∂Vk

+
∂Qsl
∂Vk

∑ +

2Xnl Psl ⋅
∂Psl
∂Vk

+Qsl ⋅
∂Qsl
∂Vk

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
Vl
2 − 2Vl

∂Vl
∂Vk

Psl
2 +Qsl

2( )⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
Vl
4∑

                   (3-30)  

 Observe que o cálculo deve ocorrer em cadeia, sendo que agora deve 

acontecer de trás para frente, ou seja, a partir da última barra do alimentador.  Sendo a barra n 

uma barra de extremidade no alimentador, nela não há perdas acumuladas, ficando então a 

segunda parcela das Equações 3-29 e 3-30 reduzida aos dois primeiros termos. 

Para o cálculo dos valores desses parâmetros, deve-se encontrar inicialmente o 

parâmetro de sensibilidade n kV V∂ ∂ que, por sua vez, depende desses valores a calcular. Para 

evitar tal situação, pode-se aproximar os valores de n kV V∂ ∂  para valores unitários ou a zero, 

dependendo da posição da barra n em relação à barra k, da seguinte forma:  

a) n está a montante de k: 

Uma variação da tensão na barra n praticamente não influi no valor da tensão na 

barra k. Pode-se, a priori, aproximar o valor de n kV V∂ ∂  para 0; 

b) n igual a k: 

A derivada parcial n kV V∂ ∂  será sempre igual à unidade; 

c) n está a jusante de k: 
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Uma variação da tensão na barra n produz grande influência no valor da tensão na 

barra k. Pode-se, a priori, aproximar o valor de n kV V∂ ∂  para 1. 

Essa estratégia foi utilizada no algoritmo proposto por Pimentel Filho (1997) e sua 

eficácia foi comprovada. 

 

3.3. Exemplo de Aplicação dos Parâmetros de Sensibilidade  

Para exemplificar a aplicação dos parâmetros de sensibilidade na recomposição do 

serviço em redes de distribuição, escolheu-se a rede de Glamocanin (1990). Essa rede 

apresenta-se com 10 (dez) barras distribuídas em 3 (três) alimentadores partindo de uma 

mesma subestação, com 4 (quatro) chaves de interligação entre esses alimentadores, sendo 

que em todos os trechos existe uma chave de proteção ou manobra. Sua configuração em 

condições normais de funcionamento é apresentada na Figura 13(a). Os dados dessa rede são 

encontrados no Capítulo 4 deste trabalho. Supondo a saída do trecho 1 - 4 para manutenção 

ou por defeito, esse trecho poderá ser isolado pela abertura da chave 8 e as cargas localizadas 

nas barras 8 e 9 ficarão sem suprimento enquanto perdurar a manutenção do trecho em 

questão, conforme a Figura 13(b). A alternativa para reduzir o tempo de interrupção do 

fornecimento de energia aos consumidores ligados a essas barras é o fechamento de uma 

chave de interligação, que poderá ser tanto a chave 12 como a chave 13, como será visto a 

seguir. 

  
                                      (a)        (b) 

Figura 13 – Rede de  Glamocanin (a) antes do defeito e (b) após o defeito no trecho 1 – 4. 
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As informações iniciais para a solução dos chaveamentos necessários para recompor o 

serviço são apresentadas na Figura 14, retirada da tela de resultados de um programa 

computacional desenvolvido para testar a metodologia aplicada nesta tese. São consideradas 

informações iniciais o nome da rede, a ocorrência ou não de defeito nessa rede –– caso não 

exista esse defeito, a rede será apenas reconfigurada ––,  o código do alimentador, a barra de 

inicio do trecho onde ocorreu o defeito e a barra final. 

 
Figura 14 – Informações sobre a localização do defeito para a Rede de Glamocanin. 

  

As informações sobre o defeito, identificarão o trecho defeituoso, a atuação provável 

da chave de proteção a montante mais próxima do defeito, as chaves que isolam o defeito, as 

barras que ficaram ilhadas, as chaves de interligação que poderão ser utilizadas para 

recompor o serviço da(s) ilha(s), a potência das barras sob defeito, a potência total a transferir 

para o mesmo alimentador ou para outros alimentadores através das chaves de interligação e 

as barras de fronteira correspondentes às chaves de interligação. Aa Figura 15 apresenta-se a 

tela que fornece os dados do defeito para a Rede de Glamocanin.  

Após a identificação do defeito as barras defeituosas são isoladas e executa-se o 

cálculo do fluxo de carga para cada alimentador que tenha uma ou mais barras de fronteira, 

com vistas a determinar as tensões e potências acumuladas nas barras. 

De posse dessas tensões e correntes, são determinados os parâmetros n

k

Ps
Ps
∂
∂

 e n

k

Qs
Qs
∂
∂

, 

necessários para a determinação dos parâmetros de sensibilidade n

k

V
Ps
∂
∂

 e n

k

V
Qs
∂
∂

 e, 

posteriormente, o afundamento das tensões nas barras de fronteira com a agregação das barras 

isoladas. 
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Figura 15 – Informações sobre o defeito ocorrido no trecho 1 - 4 da Rede de Glamocanin. 

 

A partir da barra slack e numa solução de duas em duas barras de cada vez, os 

parâmetros de sensibilidade também vão sendo calculados, o que constitui uma solução em 

cadeia. Estando a barra k localizada após a barra n e desconsiderando inicialmente as perdas, 

, , 1 ....n i n i n kPs P P Ps+= + + + , então 

0 0 .... 1 1n

k

Ps
Ps
∂ = + + + =
∂

 

A desconsideração das perdas não produz alterações significativas nesse parâmetro, de 

vez que elas influem pouco nas potências somas das barras. Fica óbvio também que se a barra 

k encontra-se antes da n, ou pertence a outro alimentador, a sensibilidade da potência da barra 

n em relação à variação da potência k é nula. Como esses parâmetros serão iguais a 0 ou 1, 

então

 

n

k

Ps
Ps
∂
∂

 = n

k

Qs
Qs
∂
∂

. Assim, considerando a barra de fronteira 6, os parâmetros n

k

Ps
Ps
∂
∂

 teriam 

os valores apresentados na matriz de parâmetros da Equação 3-31, que se constitui numa 

matriz diagonal superior com valores iguais a zero ou um, em função da posição da barra n 

(linhas) em relação à barra k (colunas). As linhas e colunas dessa matriz são identificadas 

pelas barras da rede. 
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         ∂Psn
∂Psk

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
2
6
10

1
1,000
0,000
0,000
0,000

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

2
1,000
1,000
0,000
0,000

6
1,000
1,000
1,000
0,000

10
1,000
1,000
0,000
1,000

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

            (3-31) 

Em função destes parâmetros n

k

Ps
Ps
∂
∂

, pode-se determinar os parâmetros n

k

V
Ps
∂
∂

 e n

k

V
Qs
∂
∂

 

através das Equações 3-14 e 3-19. Lembrando que a barra 1 (slack) pode ser considerada um 

barramento infinito e, portanto, não é sensível às variações de potência em qualquer barra da 

rede, todos os elementos da primeira linha 1

k

V
Ps
∂
∂

 da matriz de parâmetros de sensibilidade são 

iguais a 0 (zero). Com esses valores, são determinados todos os outros elementos através da 

solução em cadeia. Por uma questão de simplificação do exemplo, somente serão 

apresentados os parâmetros n

k

V
Ps
∂
∂

, na Equação 3-32. 

∂Vn
∂Psk

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
2
6
10

1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

2
0,0000
−0,0816
−0,0834
−0.0820

6
0,0000
−0,0816
−0,2082
−0.0820

10
0,0000
−0,0816
−0,0834
−0,2029

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

            (3-32) 

Usando as equações 3-2 e 3-3, calcula-se a tensão estimada na barra de fronteira 6 

quando se agrega a essa barra a carga da ilha (barras 8 e 9).  

Da mesma forma, executa-se o fluxo de carga para o alimentador a que pertence a 

barra 3, montam-se as matrizes de parâmetros de sensibilidade e encontra-se a tensão 

estimada na barra após agregação da carga. As tensões estimadas nessas barras estão 

apresentadas na Tabela 3. Essas tensões já estão ordenadas do maior para o menor valor. 

Assim, a primeira barra de fronteira a ter a ilha agregada será a barra 3. 
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Tabela 3 – Tensões ordenadas nas barras de fronteira  
após defeito no trecho 1 - 4, com a carga da ilha. 

Barra de Fronteira Tensão Estimada (p.u.) 

3 0,9670 

6 0,9351 

 

Ao se agregar as barras e trechos da ilha a essa barra de fronteira 3, executa-se 

novamente o cálculo do fluxo de carga. Como resultado desse fluxo, verifica-se que o limite 

de carregamento no trecho 1 – 3 (194 A) foi ultrapassado, atingindo 256,03 A, o que indica 

que cargas têm que ser removidas para atender a essa restrição de corrente. 

Montam-se novamente as matrizes de parâmetros n

k

V
Ps
∂
∂

 e ∂Vn
∂Qsk

, agora com toda a 

carga ilhada, como pode ser observado para cada elemento da matriz n

k

V
Ps
∂
∂  

da Equação 3-33, 

chamando-se a atenção para a inclusão das barras ilhadas 8 e 9. 

      
∂Vn
∂Psk

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
3
5
7
9
8

1 3 5 7 9 8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

0,0000
−0,0836
−0,0844
−0,0858
−0,0844
−0,0845

0,0000
−0,0836
−0,2080
−0,0858
−0,0844
−0,0845

0,0000
−0,0836
−0,0844
−0,2343
−0,0844
−0,0845

0,0000
−0,0836
−0,0844
−0,0858
−0,1668
−0,1671

0,0000
−0,0836
−0,0844
−0,0858
−0,1668
−0,2900

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

         (3-33) 

 

Nesta etapa do processo deve-se determinar os parâmetros de sensibilidade n

k

V
V
∂
∂

 

(Equação 3-22), necessários para calcular os afundamentos de tensão nas barras dos ramais do 

alimentador, através da Equação 3-4.  Entretanto, o cálculo dos parâmetros n

k

V
V
∂
∂  

depende do 

conhecimento dos valores de   
 

∂Psn

∂Vk

 e 
∂Qsn
∂Vk

, e vice-versa. Para contornar essa situação, faz-

se uma estimativa inicial dos valores de 
∂Vn
∂Vn

, baseada nas seguintes premissas: (1) o cálculo 

é feito a partir da barra slack, adotando a solução em cadeia já mencionada; (2) todos os 
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elementos da coluna 
  

∂Vn

∂V1

 serão considerados iguais a 1, pelo fato da barra 1 tratar-se da barra 

slack. Uma variação da tensão nessa barra sensibiliza diretamente as tensões em todas as 

barras da rede; (3) à exceção do valor unitário do primeiro elemento da primeira linha, todos 

os outros elementos dessa linha serão considerados iguais a zero, em razão da variação de 

tensão em qualquer barra não afetar a tensão na barra slack; (4) todos os elementos da 

diagonal dessa matriz são iguais a 1, considerando a sensibilidade da tensão da barra em 

relação a ela mesma e, finalmente, (5) todos os elementos não nulos da matriz de parâmetros 

 

∂Vn

∂Vk

 serão inicialmente considerados iguais a 1, face ao fato de que barras que estão a jusante 

da barra n sofrerão uma influência grande da variação de tensão nessa barra. Os valores de 

todos os elementos estimados da matriz de parâmetros 
 

∂Vn

∂Vk

, de acordo com as premissas 

supramencionadas, estão apresentados na matriz da Equação 3-34, lembrando que a 

identificação das linhas e barras é realizada pela numeração das barras da rede. 

∂Vn
∂Vk

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
3
5
7
9
8

1 3 5 7 9 8
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

                  (3-34) 

 

Essa estimativa inicial dos parâmetros  possibilitará a determinação dos  

parâmetros de sensibilidade das potências em relação às tensões n

k

Ps
V

∂
∂

 e ∂Qsn
∂Vk

,  conforme as 

Equações 3-29 e 3-30.
 
Para a determinação desses parâmetros, deve-se proceder ao cálculo a 

partir da(s) última(s) barra(s) energizada(s), realizando uma substituição de trás para frente. 

Como todas as cargas foram consideradas de potência constante, todos esses parâmetros são 

iguais a zero.  

n

k

V
V
∂
∂
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Os parâmetros n

k

V
V
∂
∂

 podem ser definitivamente determinados, de acordo com a 

Equação 3-22, e seus valores expressados na matriz de parâmetros da Equação 3-35. 

∂Vn
∂Vk

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
3
5
7
9
8

1 3 5 7 9 8
1,0000
1,0365
1,0461
1,0632
1,0464
1,0480

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

0,0000
1,0000
1,0093
1,0257
1,0095
1,0111

0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0016

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

                 (3-35) 

 

Ato contínuo, calculam-se as quedas de tensão percentuais das barras pertencentes à 

ilha, que são ordenadas de forma decrescente, após a execução do cálculo exato do fluxo de 

carga realizado para a determinação dos parâmetros. Como a barra 8 é a que apresenta a 

maior queda de tensão, ela será escolhida para ser retirada, conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Quedas de tensão (p.u.) ordenadas nas barras da 
ilha alimentada pela barra de fronteira 3. 

Barra da Ilha Queda  de Tensão (p.u.) 

8 0,0445 

9 0,0429 

 

Escolhida a barra a ser retirada, através da abertura virtual da chave 9 no trecho 8 – 9. 

Deve-se proceder a subtração das potências ativas e reativas dessa barra 8 de todas as 

potências somas das barras do tronco. O incremento (negativo) de potência em cada uma 

dessas barras será utilizado para a determinação das suas tensões estimadas, conforme já 

relatado anteriormente. 

Uma vez que as tensões nas barras do tronco do alimentador 2 , que contém a barra de 

fronteira 3, tenham sido estimadas, pode-se estimar as tensões nos ramais utilizando os 

parâmetros de sensibilidade n

k

V
V
∂
∂

  e as Equações 3-4 e 3-5. As tensões estimadas em todas as 

barras são apresentadas a seguir. Apenas para efeito comparativo, executou-se um cálculo 
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exato de fluxo de carga do alimentador, a fim de avaliar se as tensões estimadas estão 

compatíveis com as tensões calculadas, ou seja, o quanto os valores estimados estão distantes 

dos valores reais, conforme mostrado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Tensões reais e estimadas do alimentador que contém a barra de fronteira 3. 
Barra do Alimentador Tensão Real (p.u.)  Tensão Estimada (p.u.) 

1 1,0000 1,0000 

3 0,9673 0,9671 

5 0,9585 0,9584 

7 0,9438 0,9436 

9 0,9593 0,9592 

8 0,9593 0,9592 

 

 As tensões estimadas em todas as barras atendem ao critério de restrição de tensão 

estabelecidas na Tabela 1, com queda de tensão inferior a 10%. Entretanto, a corrente 

estimada no trecho 1 – 3 (247 A) ultrapassa o limite de carregamento dos condutores nesse 

trecho (194 A) o que remete à exclusão de mais carga da ilha. A próxima carga a ser excluída 

é a da barra 9, cuja chave a montante é a 12, no trecho 3 – 9, que substituirá a chave 9 na 

relação de chaves a abrir. As tensões e correntes estimadas são novamente calculadas, 

obtendo-se o atendimento às restrições de tensão e corrente. Mas então a abertura dessa chave 

terá excluída toda a ilha. Como a chave 12 já é uma chave normalmente aberta, seu estado 

não será alterado. 

Como a alimentação da ilha através da barra de fronteira 3, pertencente ao alimentador 

2, não pôde alimentar a carga da ilha, até mesmo parcialmente, a próxima barra de fronteira a 

ser testada para alimentação dessa ilha, de acordo com a Tabela 3, será a barra 6. Mas a 

agregação da carga da ilha à barra de fronteira 6 também provoca a ultrapassagem do limite 

de carregamento no trecho 1-2 (194 A), cuja corrente atinge 245,84 A.  Assim, mesmo que o 

critério de restrição de tensão tenha sido atendido, após a agregação da carga da ilha à barra 6, 

cargas dessa ilha deverão ser removidas, a fim de promover o atendimento da restrição de 

corrente. Os parâmetros de sensibilidade são recalculados e as quedas de tensão nas barras da 

ilha são novamente ordenadas, encontrando-se os valores estabelecidos na Tabela 6.  



Capítulo 3 – Uso de Parâmetros de Sensibilidade na Recomposição do Serviço 
___________________________________________________________________________ 

 

66 

Tabela 6 – Quedas de tensão (p.u.) ordenadas nas barras da 
ilha alimentada pela barra de fronteira 6. 

Barra da Ilha Queda  de Tensão (p.u.) 

8 0,0792 

9 0,0776 

 

 A barra 8 deverá ser excluída através da abertura virtual da chave 9, no trecho 8 – 9. 

Em seguida são calculadas as tensões estimadas nas barras da ilha, de acordo com a Tabela 7. 

Tabela 7 – Tensões reais e estimadas do alimentador que contém a barra de fronteira 6. 
Barra do Alimentador Tensão Real (p.u.)  Tensão Estimada (p.u.) 

1 1,0000 1,0000 

2 0,9688 0,9685 

6 0,9350 0,9345 

10 0,9648 0,9645 

9 0,9268 0,9263 

8 0,9268 0,9263 

 

As restrições de tensão foram atendidas, o limite de carregamento foi novamente 

ultrapassado, após o cálculo da corrente estimada no trecho 1 – 2, que atingiu 236,02 A. Então 

deverá ser virtualmente aberta a chave 13 no trecho 6 – 9. As tensões e correntes agora 

atendem aos limites operacionais, mas toda a ilha terá sido excluída novamente.  

Após a transferência da carga da ilha para as barras de fronteira disponíveis para seu 

atendimento, constatou-se que nenhuma carga dessa ilha poderá ser atendida. 

 

3.4. Algoritmo Para Recomposição  do Serviço usando Parâmetros de 

Sensibilidade 

O algoritmo mostrado na Figura 16 apresenta, de forma resumida, a sequência que 

deve ser adotada para realizar a recomposição de uma rede utilizando como ferramenta os 

seus parâmetros de sensibilidade. 



Capítulo 3 – Uso de Parâmetros de Sensibilidade na Recomposição do Serviço 
___________________________________________________________________________ 

 

67 

 
Figura 16 – Algoritmo para realização do procedimento da recomposição de uma rede de distribuição através dos 

seus parâmetros de sensibilidade.  

1. Identifique e isole as barras e trechos sob defeito; 

2. Construa lista de barras ilhadas, se existirem; 

3. identifique chaves de interligação para as barras ilhadas e construa lista de barras de fronteira; 

4. para cada barra de fronteira i: 

4.1. execute fluxo de carga no alimentador a que a barra pertence, em condições normais; 

4.2. calcule os parâmetros de sensibilidade  e ; 

4.3. acumule as potencias ativas e reativas da ilha para determinar e ; 

4.4. estime o afundamento de tensão na barra de fronteira i usando   

4.5. estime a tensão na barra de fronteira i usando ; 

5. ordene as barras de fronteira da maior para a menor tensão estimada; 

6. escolha a barra de fronteira com maior tensão estimada ainda não analisada; 

6.1. feche a chave de interligação vinculada à barra de fronteira; 

6.2. execute o fluxo de carga; 

6.3. todos as restrições operacionais com valores calculados foram atendidas? 

6.3.1. sim – existem outras ilhas ainda não supridas? 

6.3.1.1. sim – Retorne ao passo 6; 

6.3.1.2. não – vá para o passo 6.4. 

6.3.2. não – calcule as matrizes de parâmetros de sensibilidade , , , e  

6.3.3. exclua a barra da ilha que apresenta a menor tensão abrindo a chave anterior a essa barra; 

6.3.3.1. estime tensões nas barras do alimentador onde ocorreram variações de 

potências; 

6.3.3.2. estime tensões nas barras onde somente ocorreram variações de tensão; 

6.3.3.3. estime as correntes nos trechos; 

6.3.3.4. acrescente ou atualize chave a abrir; 

6.3.3.5. restrições com tensões e correntes estimadas estão atendidas? 

6.3.3.5.1. sim – volte ao passo 6.2. 

6.3.3.5.2. não – ordene tensões estimadas; 

retorne ao passo 6.3.3. 

6.4. apresente relação de chaves a fechar e a abrir. 

7. encerre a recomposição 
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Capítulo 4.     Casos Testes 

 
 

As redes apresentadas a seguir foram utilizadas para testar os algoritmos de 

reconfiguração apresentados neste trabalho. Apenas a Rede de Shirmohammadi não é descrita 

em detalhes, na medida em que foi utilizada apenas para exemplificar o método de abertura de 

laços. Foram preservadas as representações originais de todas as redes, tanto quanto possível, 

visando permitir uma identificação mais rápida para os estudiosos que com elas estão 

familiarizados. As modificações, quando introduzidas, são informadas. Os limites de queda de 

tensão estabelecidos neste trabalho são aqueles estabelecidos no Módulo 8 da Resolução No. 

395/2009 – ANEEL, conforme mencionado no Capítulo 1 do presente trabalho, ou seja: 7% 

para as condições adequadas (rede em operação normal) e 10% para contingências. A 

potência de base usada para todos os casos testes foi fixada em 10.000 kVA e as tensões de 

base correspondem às tensões nominais das redes testadas. 

As redes consideradas como casos testes são fornecidas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Redes utilizadas como casos testes. 
Rede Alimentadores Cargas Trechos Chaves Capacitores 

Dolloff 3 5 10 8 00 

Civanlar – 2 aliment. 2 10 11 12 0 

Civanlar – 3 aliment.  3 13 16 17 7 

Glamocanin 3 9 13 13 0 

Baran e Wu 1 32 37 37 0 

Rede Fictícia 6 132 138 40 0 

 

Para todas as redes apresentadas, far-se-á uma comparação entre os três métodos 

tratados, ou seja: a recomposição do serviço através da utilização dos parâmetros de 

sensibilidade, o método construtivo e o método de abertura de laços.  

A primeira linha das tabelas de comparação são referentes às redes sem defeito. Neste 

caso, a recomposição de serviço nas redes não se aplica. Entretanto, são apresentados os 

resultados de reconfiguração para o método construtivo e de abertura de laços. No método 

construtivo, os limites operacionais são sempre considerados e, em alguns casos testes, as 

operações de chaveamento não são completas. Da mesma maneira, nas linhas seguintes, 
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quando se considera trecho(s) sob defeito, pode ocorrer que os chaveamentos necessários para 

a reconfiguração não aconteçam aos pares (abrindo uma chave e fechando outra). Já para o 

método de abertura de laços, as ultrapassagens dos limites operacionais de corrente e tensão 

são informadas, mas não são restritivas, o que torna todas as operações de chaveamentos 

completas. 

 

4.1. Rede de Glamocanin (1990) 

A rede de distribuição trifásica, em 10 kV, representada a seguir é uma rede hipotética 

que foi utilizada por Glamocanin (1990),  a fim de ilustrar o desempenho do algoritmo para 

minimização de perdas apresentado nessa referência. A tensão nominal da subestação é de 10 

kV, porque o exemplo é baseado em um sistema europeu. Trata-se de uma rede com 10 nós 

(barras) e 13 seções (trechos), cujo diagrama esquemático é apresentado na Figura 13(a) e 

repetida na Figura 17, a fim de facilitar a análise a seguir, considerando seu funcionamento 

em condições normais, a princípio. 

  

Figura 17 – Rede de Glamocanin. Adaptada de Glamocanin (1990). 
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A impedância dos trechos é de 0,391+j0,106 ohms/km por fase, na frequência de 60 

Hz, com uma capacidade de condução de corrente de 194 A. Os dados da rede são 

apresentados na Tabela 9, na qual foram omitidos os comprimentos dos trechos e incluída 

uma numeração para as chaves existentes em cada trecho. As cargas estão localizadas sempre 

na barra final de cada trecho. 

Tabela 9 – Dados de impedância e carga para a rede de Glamocanin (1990).  
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 10 estabelece uma comparação dos resultados dos chaveamentos a realizar 

para cada defeito que ocorre na Rede de Glamocanin, pelos métodos já mencionados. Observe 

que, mesmo sem ocorrer defeito na rede, as operações de chaveamento não são completas (as 

chaves abrem e fecham aos pares) quando se considera o método construtivo com as 

restrições operacionais ativas. Com defeito após a chave 2, as operações pelo método de 

recomposição são completas, considerando a abertura das chaves 6 e 10 e fechamento das 

chaves 13 e 14. O método construtivo não permite as operações completas com esse defeito. 

Já para um defeito após a chave 3 deixa apenas a barra 5 ilhada, de vez que a barra 7 

permanece sob a influência desse defeito. O atendimento à barra 5 somente será obtido 

através de uma reconfiguração completa pelos métodos clássicos, como pode ser observado 

na Tabela 10. Essa é uma das poucas situações nas quais os métodos clássicos são mais 

vantajosos, mesmo considerando o número de cálculos de fluxos de carga muito maior. 

Da 

barra 

Para 

barra 

R 

(ohm) 

X 

(ohm) 

P  

(kW) 

Q 

(kVAr) 

Chave no 

trecho 

1 2 0.7820 0.2120 600.0 400.0 2 

1 3 0.7820 0.2120 500.0 300.0 3 

1 4 1.5640 0.4240 100.0 90.0 4 

2 5 0.7820 0.2120 600.0 400.0 5 

2 6 1.1730 0.3180 1300.0 1100.0 6 

3 7 1.3685 0.3710 1300.0 1000.0 7 

4 8 1.1730 0.3180 100.0 90.0 8 

3 9 0.7820 0.2120 800.0 600.0 12 

2 10 1.1730 0.3180 300.0 100.0 10 

3 5 1.1730 0.3180   11 

6 9 0.7820 0.2120   13 

8 9 1.1730 0.3180   9 

4 10 1.1730 0.3180   14 
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Quando os defeitos ocorrem isolando as barras de extremidade dos alimentadores, como são 

os casos dos defeitos após as chaves 6, 7, 9, 10 e 11, seria desnecessária qualquer 

reconfiguração, considerando que não existe carga ilhada. Entretanto, os métodos clássicos 

conduzem a até 4 operações de chaveamento, algumas delas incompletas. 

Na recomposição por parâmetros de sensibilidade da Tabela 10, a ausência da 

informação sobre a quantidade de cálculos de fluxo de carga indica que toda as cargas 

pertencentes às barras ilhadas foram atendidas, ou que não há barras ilhadas. Pode-se 

constatar, então, que a Rede de Glamocanin não permite uma boa reconfiguração para a 

maioria dos defeitos apresentados. 

No caso do algoritmo de reconfiguração pelo método construtivo, a rede de 

Glamocanin foi testada considerando-a como um alimentador único. Neste caso, aplicando-se 

o algoritmo de retrocesso usado por McDermott (1988), foram abertas as chaves 10, 11 e 9 e 

fechadas as chaves 14, 5 e 12.  Esta solução coincide com a solução encontrada pelo 

algoritmo de McDermott modificado neste trabalho, sem o uso dessa ferramenta de 

retrocesso. Se não for utilizado o retrocesso supramencionado, então a solução resume-se à 

abertura das chaves 11 e 9, com o fechamento das chaves 5 e 12 com o algoritmo modificado. 

Tabela 10 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a Rede de Glamocanin. 
Defeito 

 
após 

 
chave 

Método dos Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de 
Laços* 

_______________________ _________________________ ________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF 

S/Def. - - - 11-7-10-9 14-12-5 17 10-11-9 14-5-12 6 

2 6-10 13-14 3 6-10-7-9 14-12 13 6-10-8 14-13-12 3 

3 11 - 2 11-10 14-5 12 11-10 14-5 4 

4 8 - 2 8-7 12 14 8-11 5-12 4 

6 - - - 11-7-10-9 14-12-5 14 11-9 5-12 5 

7 - - - 11-10-9 14-12-5 15 10-11-9 14-5-12 6 

8 9 - 4 9-11-7-10 14-12-5 13 9-11-10 14-5-12 5 

9 - - - 11-10 14-5 12 10 14 4 

10 - - - 11-7-9 12-5 13 11-9 5-12 5 

11 - - - 7-10-9 14-12 14 10-9 14-12 5 
* Limites Operacionais não são restritivos; CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 

Usando os três alimentadores, a solução encontrada pelo algoritmo modificado 

coincide com a solução dada pelo algoritmo de McDermott (1988). Sem o uso do retrocesso, 

as chaves abertas foram 10, 11 e 9, e a chaves fechadas foram 14, 5 e 12, mesma solução 
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encontrada quando se considera a rede como um alimentador único, com retrocesso. 

Considerando o retrocesso no caso de três alimentadores, verifica-se o fechamento das chaves 

10 e 9, e a abertura das chaves 14 e 12.  Nos dois casos, o método de abertura de laços não 

promoveu alteração no estado de qualquer chave da rede em relação aos resultados obtidos 

anteriormente. 

4.2. Rede de  Dolloff (1995)  

A Figura 6 da rede de Dolloff (1995), reproduzida na Figura 18, é usada para ilustrar 

como o algoritmo de McDermott trabalha com retrocesso. Os trechos em série foram 

representados pelas resistências, e as cargas são modeladas como sendo de corrente constante. 

A sua utilização neste trabalho serve apenas para ilustrar que o algoritmo pode ser aplicado a 

redes simplificadas.  

`

Figura 18 – Rede simples com carga de corrente constante. Adaptada de Dolloff (1995). 
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A comparação dos resultados dos chaveamentos decorrentes de reconfiguração na 

Rede de Dolloff é apresentada na Tabela 11. 

Tabela 11 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a Rede de Dolloff. 
Defeito 

 
após 

 
chave 

Método dos Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de 
Laços* 

_______________________ _______________________ ________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF 

S/Def. - - - 2-6 3-5 8 6-2 5-3 4 

1 2 3 1 2-6 5 4 2-6 3-5 3 

2 - - - 6 - 5 - - 2 

4 - - - 6 - 6 - -  3 

6 - - - - - 5 - - 3 

7 6 - 1 6 - 6 6-2 3-5 3 
* Limites Operacionais não são restritivos; CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 
 

4.3. Rede de  Civanlar (1988) – 2 Alimentadores   

A Figura 19 apresenta a Rede de Civanlar (1988) de 2 alimentadores. Trata-se de uma 

rede muito simples, com poucas possibilidades de operações de chaveamento quando da 

ocorrência de defeitos na Rede. O objetivo da sua apresentação é unicamente permitir a 

comparação dos resultados com aplicação dos métodos aqui discutidos, apesar de Civanlar tê-

la utilizado para mostrar o perfil de perdas ativas em função da abertura de cada trecho. Como 

a rede original tem as barras identificadas por símbolos, essas barras foram numeradas com 

valores que permitem a fácil identificação dessa Rede. A tensão nominal da subestação é de 

23 kV, valor utilizado como tensão de base para os cálculos de fluxo de carga. A capacidade 

de condução dos trechos é de 300 A. A chave no trecho 20 – 10 é uma chave de interligação 

e, portanto, normalmente aberta na configuração antes do defeito. Consideraram-se duas 

subestações com um alimentador cada.  

Figura 19 – Rede de Civanlar com 2 alimentadores. Adaptada de Civanlar (1998). 

 

60 20 30 40 50 3 2 1 10 5 4 
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A Tabela 12 contém as impedâncias dos trechos e os dados das barras de carga para a 

rede de 2 alimentadores de Civanlar. Foram acrescentados aos dados as chaves nos trechos. 

Tabela 12  –  Impedâncias e dados de carga para a rede de dois alimentadores de Civanlar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação dos resultados dos chaveamentos decorrentes de reconfiguração na 

Rede de Civanlar com dois alimentadores é apresentada na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a Rede de Civanlar com 2 alimentadores. 

Defeito 
 

após 
 

chave 

Método dos Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de 
Laços* 

_______________________ _______________________ ________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF 

S/Def. - - - - - 11 - - 3 

5 4-2-10 - 1 4-1 20 8 4 20 2 

4 3-10 - 1 3-1 20 9 3 20 2 

3 1 20 1 1 20 9 1 20 9 

2 10 20 - 10 20 9 10 20 2 

1 - - - - - 9 - - 2 

20 - - - - - 9 - - 2 

30 - - - - - 9 - - 2 

40 30 - 2 30 - 10 30 20 2 

50 40 - 1 40 20 9 40 20 2 

60 50-30 - 1 50 - 8 50 20 2 
* Limites Operacionais não são restritivos; CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 
 

Pode-se verificar que a única situação que não é favorável à recomposição com 

parâmetros de sensibilidade é quando ocorre defeito após a chave 50, no qual os métodos 

Da 

barra 

Para 

barra 

R 

(ohm) 

X 

(ohm) 

P  

(kW) 

Q 

(kVAr) 

Chave no 

trecho 

6 5 0.3968 0.5290 2000.0 600.0 5 

5 4 0.4232 0.5819 3000.0 1300.0 4 

4 3 0.4761 0.6348 2000.0 500.0 3 

3  2 0.2116 0.2116 1500.0 300.0 2 

2 1 0.1587 0.1587 500.0 100.0 1 

1 10 0.2116 0.0529 1000.0 200.0 10 

10 20 0.5290 0.5290 1500.0 200.0 20 

20 30 0.5819 0.5819 2500.0 600.0 30 

30 40 0.4761 0.6348 3000.0 400.0 40 

40  50  0.2910  0.5819  2500.0  900.0 50 

50  60  0.5290  0.5290   60 
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clássicos são mais eficientes. Mesmo assim, uma pequena modificação no algoritmo de 

recomposição permitiria o fechamento da chave 20, como nos métodos clássicos, com uma 

sensível redução da quantidade de cálculos exatos de fluxo de carga. 

A rede teste de Civanlar com 2 alimentadores não requer retrocesso. Quando a rede 

está sem defeito, os algoritmos de reconfiguração clássicos encontram a mesma configuração 

encontrada em Civanlar (1988), com a  chave aberta no trecho 10 - 20.  

 

4.4. Rede de  Civanlar  (1988) – 3 Alimentadores 

O uso das metodologias discutidas neste trabalho é agora ilustrado pela aplicação na 

Rede de Civanlar (1988) para 3 alimentadores apresentada na Figura 20, cada um com origem 

em uma subestação distinta. Essa rede opera sob tensão nominal de 23 kV e funciona com 

bancos de capacitores instalados em sete barras. A finalidade da utilização dessa rede como 

caso teste é mostrar que as metodologias apresentadas funcionam em redes que possuem 

compensação de reativos.  

Figura 20 – Rede de Civanlar com 3 alimentadores. 
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Na Tabela 14 são apresentadas as impedâncias dos trechos e os dados das barras de 

carga para a rede da Figura 20. A tensão nominal da subestação é 23 kV. Os bancos de 

capacitores são todos em estrela aterrada, e compreendido por combinações paralelas de 

unidades de 300  kVAr e 100  kVAr em 23 kV. 

Tabela 14 – Impedâncias e dados de carga para a Rede de Civanlar  - 3 alimentadores. 

 

A comparação dos resultados dos chaveamentos decorrentes de reconfiguração na 

Rede de Civanlar com três alimentadores é apresentada na Tabela 15.  

Observe que na primeira linha da Tabela 15, para a rede sem defeito, a aplicação do 

método construtivo com as restrições operacionais ativadas não produz operações de 

chaveamento completas, o que mostra, mais uma vez, a ineficácia deste método para 

aplicações com restrições de tensão e corrente. Quando essas restrições não são consideradas, 

os resultados obtidos na reconfiguração são idênticos aos encontrados por Civanlar (1988). 

Quando da rede em questão são retirados os bancos de capacitores e desprezadas as restrições 

operacionais, os algoritmos baseados nos métodos construtivo e de abertura de laços 

chegaram à mesma solução que da aplicação com bancos.  

Da 

barra 

Para 

barra 

R 

(ohm) 

X 

(ohm) 

P  

(kW) 

Q 

(kVAr) 

Banco 

(kVAr) 

Chave no 

trecho 

1  4 0.3968 0.5290 2000.0 1600.0  11  

4  5 0.4232 0.5819 3000.0 1500.0 1100.0 12  

4  6 0.4761 0.9522 2000.0 800.0 1200.0 13  

6  7 0.2116 0.2116 1500.0 1200.0  14  

2  8 0.5819 0.5819 4000.0 2700.0  16  

8  9 0.4232 0.5819 5000.0 1200.0  18  

8  10 0.5819 0.5819 1000.0 900.0 3000.0 17  

9  11 0.5819 0.5819 600.0 100.0 600.0 19  

9  12 0.4232 0.5819 4500.0 2000.0 3700.0 20 

3  13 0.5819 0.5819 1000.0 900.0  22  

13  14 0.4761 0.6348 1000.0 700.0 1800.0 24  

13  15 0.2432 0.5819 1000.0 900.0  23  

15  16 0.2116 0.2116 2100.0 1000.0 1800.0 25  

5  11 0.2116 0.2116    15  

10  14 0.2116 0.2116    21  

7  16 0.4761 0.6348    26  
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Um defeito após a chave 18 proporciona as mesmas operações de chaveamento na 

aplicação dos três métodos, sendo que, com a aplicação do primeiro método obtêm-se os 

resultados com apenas um cálculo exato de fluxo de carga.  

Já um defeito após a chave 19 retira apenas uma barra de extremidade e não produz 

qualquer ilha. Não seria necessária, portanto, qualquer operação de chaveamento. Mas o 

método construtivo provoca, em função desse mesmo defeito, a retirada da carga na barra 12 

pela abertura da chave 20, face à impossibilidade de continuar a minimização das perdas na 

rede em razão das restrições operacionais. Idem para defeito após a chave 20, que provoca 

operações de chaveamento, desnecessariamente.  

Tabela 15 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a Rede de Civanlar com 3 alimentadores. 

      * Limites Operacionais não são restritivos- CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 
 

 

4.5. Rede de Baran e Wu 

A rede de Baran e Wu (1989a), mostrada na Figura 21, é provavelmente a mais 

complexa das redes até aqui apresentadas e a que exige mais dos algoritmos de 

reconfiguração. A tensão da subestação é de 12.66 kV e a potência total é de  5084.26 kW e 

2547.32 kVAr para a configuração básica.  

Defeito 
 

após 
 

chave 

Método dos  Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de Laços* 

_________________________ ________________________________ ______________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF 

S/Def. - - - 18-20 15 22 17-21 21-15 5 

11 12-13 26 2 12-13-19-20 26 16 12-13-17 21-15-26 3 

12 - - - 19-20 - 19 17 21 4 

13 14 26 1 14-19-20 15-26 18 14-17-19 21-26-25 4 

14 - - 1 18-20 15 18 17-19 21-15 4 

16 18-17-19 21 2 18-17-19 21-15 20 18-17-14 21-26-15 3 

18 19 15 1 19 15 19 19 15 4 

17 - - - 18-20 15 18 14-19 26-15 4 

19 - - - 20 - 21 17 21 4 

20 - - - 18 15 22 17-19 15-21 5 

22 23-24 - 2 24-23-18-19 15-21 15 24-23-19 21-15-26 3 

24 - - - 18-20 15 17 14-19 26-15 4 

23 25 - 2 25-18-17-20 21-15 16 25-17-19 21-15-26 4 

25 - - - 18-20 15 18 17-19 21-15 4 
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Figura 21 – Rede de Baran e Wu antes do defeito. Adaptada de Baran e Wu (1989a). 
 

Na Tabela 16 são fornecidos os dados de impedâncias de trechos e cargas das barras 

para a rede representada na Figura 21. 

Todos os casos testes apresentados anteriormente possuem pelo menos dois 

alimentadores. A Rede de Baran e Wu tem apenas uma fonte, com um único alimentador com 

vários ramais em paralelo. Este caso teste é mais severo do que os outros, face à queda de 

tensão mais pronunciada no alimentador, à grande carga reativa na barra 29, bem como pelo 

número de chaves de interligação em um único alimentador conforme relatado por 

McDermott (1988). Neste caso pode ser observado que a aplicação do método da soma de 

potências, utilizado para o cálculo do fluxo de carga no algoritmo de recomposição, não 
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converge para um defeito após a chave 1, para alimentação através da chave de interligação 

35, face à carga reativa da barra 29. 

Tabela 16 – Impedância e dados da carga para a rede de Baran e Wu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Da 
barra 

Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

0 1 0.0922 0.0470 100.0 60.0 0 

1 2 0.4930 0.2511 90.0 40.0 1 

2 3 0.3660 0.1864 120.0 80.0 2 

3 4 0.3811 0.1941 60.0 30.0 3 

4 5 0.8190 0.7070 60.0 20.0 4 

5 6 0.1872 0.6188 200.0 100.0 5 

6 7 0.7114 0.2351 200.0 100.0 6 

7 8 1.0300 0.7400 60.0 20.0 7 

8 9 1.0440 0.7400 60.0 20.0 8 

9 10 0.1966 0.0650 45.0 30.0 9 

10 11 0.3744 0.1238 60.0 35.0 10 

11 12 1.4680 1.1550 60.0 35.0 11 

12 13 0.5416 0.7129 120.0 80.0 12 

13 14 0.5910 0.5260 60.0 10.0 13 

14 15 0.7463 0.5450 60.0 20.0 14 

15 16 1.2890 1.7210 60.0 20.0 15 

16 17 0.7320 0.5740 90.0 40.0 16 

1 18 0.1640 0.1565 90.0 40.0 17 

18 19 1.5042 1.3554 90.0 40.0 18 

19 20 0.4095 0.4784 90.0 40.0 19 

20 21 0.7089 0.9373 90.0 40.0 20 
2 22 0.4512 0.3083 90.0 50.0 21 

22 23 0.8980 0.7091 420.0 200.0 22 
23 24 0.8960 0.7011 420.0 200.0 23 
5 25 0.2030 0.1034 60.0 25.0 24 

25 26 0.2842 0.1447 60.0 25.0 25 
26 27 1.0590 0.9337 60.0 20.0 26 
27 28 0.8042 0.7006 120.0 70.0 27 
28 29 0.5075 0.2585 200.0 600.0 28 
29 30 0.9744 0.9630 150.0 70.0 29 
30 31 0.3105 0.3619 210.0 100.0 30 
31 32 0.3410 0.5302 60.0 40.0 31 
7 20 2.0000 2.0000   33 
8 14 2.0000 2.0000   34 

11 21 2.0000 2.0000   35 
17 32 0.5000 0.5000   32 
24 28 0.5000 0.5000   36 
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Não fosse a solução adotada de calcular o fluxo pelo método de injeção de corrente na 

barra, o operador do sistema ficaria sem resposta para essa situação. A solução dada contribui 

para tornar o método de recomposição do serviço suficientemente robusto, embora esse tenha 

sido o único caso de não convergência do cálculo pelo método da soma de potências. 

Na Tabela 17 são mostrados os resultados dos chaveamentos para cada método de 

reconfiguração após a saída de trechos por defeito na Rede de Baran e Wu. 

Tabela 17 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a rede de Baran e Wu. 
Defeito 

 
após 

 
chave 

Método dos Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de Laços* 

___________________________ __________________________________ __________________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir   

chave(s) 
Fechar  

chave(s) 
CF Abrir  chave(s) Fechar 

chave(s) 
C
F 

S/Def. - - - 6-8-13-30 33-35-34-32 68 9-13-31-6 32-35-34-33 7 

1 2-21-10-28 33-35 6 2-21-8-13-28-

31 

33-35-34-32 51 2-21-7-28 32-36-35-33 5 

2 3-10-27 33-35-36 10 3-8-13-25 33-35-36-34 64 3-13-8-24 34-35-33-36 6 

3 4-10-27 33-35-36 10 4-8-13-25-31 33-35-34-36-32 64 4-13-8-25 34-35-33-36 6 

4 5-24 33-36 1 5-24-8-13-31 33-35-34-36-32 60 5-24-8-13-31 32-34-35-33-36 5 

5 6 33 1 6-8-13-31 33-35-34-32 62 6-8-13 34-35-33 6 

6 7 6 1 7-13-31 35-34-32 60 7-13-16 32-34-35 5 

7 8 35  1 8-6-31 33-35-32 60 8-6-16 32-33-35 5 

8 9 35 1 9-6-13-31 33-35-34-32 63 9-13-31-6 32-35-34-33 6 

9 10 35 1 10-6-13-31 33-35-34-32 63 10-13-31-6 32-35-34-33 6 

10 11 34 1 11-6-31 33-34-32 62 11-6 34-33 5 

11 12 34 1 12-6-8-31 33-35-34-32 65 12-31-8-6 32-35-34-33 6 

12 13 34 1 13-6-8-31 33-35-34-32 64 13-8-31-6 32-35-34-33 6 

13 14 32 1 14-6-8 33-35-32 64  14-9-6-27 32-35-33-36 6 

14 15 32 1 15-6-8-13 33-35-34-32 61 15-8-13-6-27 34-32-33-35-36 6 

15 16 32 1 16-6-8-13 33-35-34-32 62 16-13-9-6 32-34-35-33 6 

16 - - - 6-8-13 33-34-35 64 13-9-6 34-35-33 6 

17 18 33 1 18-27-12 33-36-34 62 18-12-15-27 32-34-33-36 6 

18 19 33 1 19-27-10-12 33-36-34-35 63 19-12-15-17 32-33-34-36 6 

19 20 35 1 20-27-12 36-34-35 62 20-12-15-17 35-32-34-36 5 

20 - - - 6-12-31 33-34-32 64 13-6 34-33 6 

21 22 - 2 22-6-9-13-30 33-35-36-34-32 64 22-9-6-30-13 32-35-34-36-33 6 

22 23 36 1 23-6-8-13-30 33-35-36-34-32 62 23-9-30-13-6 32-35-36-34-33 6 

23 - - - 6-9-13-31 33-35-34-32 61 9-13-31-6 32-35-34-33 6 

24 25 36 1 25-6-8-13-31 33-35-36-34-32 64 25-10-13-30 35-32-34-36 6 

25 26 36 1 26-6-8-13-31 33-35-34-36-32 64 26-10-13-31 32-35-34-36 6 

26 27 36 1 27-6-8-13-31 33-35-34-36-32 63 27-10-13-31-6 32-35-34-33-36 6 

27 28-31 32 3 26-6-8-13-29 33-35-34-32 58 28-10-13 35-32-34 5 

28 29-31 32 2 29-6-8-13 33-35-34-32 60 29-27-10-13 36-35-32-34 6 

29 30-31 32 2 30-6-8-13 33-35-34-32 63 30-9-13-27 32-35-34-36 6 

30 31 32 1 31-6-8-13 33-35-34-32 65 31-9-13-6 32-35-34-33 6 

31 - - -  6-8-13 33-35-34 64 13-8-6 34-35-33 6 
* Limites Operacionais não são restritivos; CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 
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Uma visão geral da Tabela 17 mostra as diferenças existentes entre a recomposição da 

rede usando parâmetros de sensibilidade e essa mesma recomposição pelos métodos clássicos. 

Pode ser observado que, à exceção dos defeitos ocorridos após chaves 2, 3 e 4, todos os outros 

defeitos com operações de chaveamentos completas realizam apenas uma operação por esse 

método, em contraponto às operações de chaveamento pelos métodos clássicos, que realizam 

pelo menos três operações de chaveamento. A vantagem do método proposto é evidente 

também com relação ao número de cálculos de fluxo de carga para determinar esses 

chaveamentos, com apenas 1 cálculo, quando se compara com os 60 ou mais cálculos de 

fluxos pelo método construtivo. Mesmo quando as operações não se completam, como são as 

situações de defeitos após as chaves 27, 28 e 29, a vantagem do método proposto é evidente. 

Quando a rede em questão é considerada sem defeito, os resultados obtidos com 

método construtivo modificado apresentaram resultados levemente melhores que os do 

algoritmo desenvolvido por  McDermott, com diferença em um único chaveamento.  

 

4.6. Rede Fictícia2 

Esta  rede foi desenvolvida especialmente para estudos de reconfiguração em redes de 

distribuição. É constituída por 2 subestações com três alimentadores cada, funcionando em 

13,8 kV, com 132 barras e 138 trechos, conforme a Figura 22. A carga é total é de 40,6 MVA, 

o que torna a carga por alimentador muito elevada. Sua utilização com caso teste deve-se ao 

fato de resumir todos os outros casos testes apresentados anteriormente, além de permitir a 

aplicação em redes mais próximas das redes reais e melhor visualização dos resultados dos 

estudos de reconfiguração de redes.  

Os dados da Rede em questão, pela sua extensão, estão colocados no Apêndice C 

deste trabalho, conforme a Tabela 21.  

Como se pode observar na Figura 22, a numeração das barras em um alimentador é 

repetida em outros alimentadores, o que significa que os algoritmos apresentados neste 

trabalho podem ser rapidamente adaptados para permitir qualquer forma de numeração, seja a 

convencional como está apresentado, através de coordenadas “Universal Transverse Mercator 
                                                
2 Rede utilizada em curso sobre Manutenção e Operação de Redes de Distribuição da Eletrobrás, realizado na 

Universidade Mackenzie, em 1982. 
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– UTM3” (CRISPINO, 2001), ou qualquer outro sistema de informação georreferenciado 

numérico. Ainda, as linhas não possuem numeração e as chaves são numeradas 

aleatoriamente, mesmo que não precisem estar numeradas para que o sistema possa ser 

analisado. Essas condições possibilitam a rápida adaptação dos dados para qualquer rede de 

distribuição.  

  
Figura 22 – Rede Fictícia. 

 

Também se pode observar que existem trechos que não possuem chaves, o que 

também não inviabiliza o funcionamento dos algoritmos e não torna necessária a adaptação de 

dados. A atuação de algumas chaves podem provocar duas ou mais ilhas, sendo que cada uma 

dessas ilhas pode ser atendidas por duas chaves ou mais. Da mesma forma, as chamadas 

barras de passagem4 (KAGAN;ROBBA, 2005, p. 180) são contempladas nessa rede. 

                                                
3 Universal Transverse Mercator – UTM é uma projeção cilíndrica que toca a terra em várias longitudes e usa 

um ponto de projeção no centro da terra (por isso é Universal). 
4 As barras de passagem destinam-se unicamente a estabelecer a interconexão entre trechos, sem que tenham 

tensão controlada ou carga. 
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Os estados das chaves são representados por códigos alfanuméricos (NA ou NF), 

sendo que podem existir chaves facas, chaves fusíveis, chaves seccionalizadoras, religadores e 

disjuntores como dispositivos de proteção e manobra. É claro que, quando ocorre um defeito 

na rede, o dispositivo que atua é o de proteção. Sendo assim, para isolar o defeito, existindo 

chave de manobra entre o dispositivo de proteção que atuou e o trecho onde ocorreu o defeito, 

essa chave de manobra deverá ser aberta e, em seguida, o dispositivo de proteção deverá 

fechar. O algoritmo diferencia esses dispositivos de proteção dos dispositivos de manobra 

para efetuar a isolação dos trechos defeituosos e estabelecer as barras ilhadas. No alimentador 

02 da subestação TOP existem chaves NA que podem ser alternativas de atendimento dentro 

do próprio alimentador. Na saída de alguns alimentadores existem trechos com circuitos 

duplos para ampliar o limite de carregamento desses trechos. As chaves também possuem 

correntes nominais que não poderão ser ultrapassadas, o que pode ser considerado como mais 

uma restrição operacional para os chaveamentos. 

Na Tabela 18 é apresentada uma comparação dos resultados dos chaveamentos 

necessários para recompor o serviço para cada defeito simulado nos trechos dos 

alimentadores, usando a recomposição por parâmetros de sensibilidade e pelo método 

construtivo. No método de abertura de laços as ultrapassagens dos limites operacionais são 

apenas informadas.  

Como pode ser observado na Tabela 18, defeitos a jusante de algumas chaves não 

geram qualquer ilha, por exemplo, nas chaves 1, 2, 3 e 4. Não há necessidade, portanto, de 

recomposição. Entretanto, a aplicação do método construtivo, com restrições operativas 

ativadas, conduz a alterações nos estados de até 10 chaves, produzindo também a abertura de 

trechos e desenergização de cargas que não guardam qualquer relação com os trechos sob 

defeito. Ainda, um defeito após a chave 32 conduz ao atendimento apenas parcial da carga 

ilhada (as operações de chaveamento não são completadas), tanto pelo método de 

recomposição como pelo método construtivo. Entretanto, o número de chaves que têm seus 

estados alterados é muito menor no método construtivo.  

A observação  mais  importante  a   ser  feita é, no entanto, a  quantidade de aplicações 

de cálculos de fluxos de carga. De um máximo de 6 cálculos feitos no método proposto para 

recompor a rede, para aproximadamente 60 cálculos pelo método construtivo ou até 14 

cálculos para o método de abertura de laços.  
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Tabela 18 – Comparação dos métodos de reconfiguração para a Rede Fictícia. 
Defeito 

 
após 

 
chave 

Método dos Parâmetros de 
Sensibilidade 

Método Construtivo Método de Abertura de Laços* 

_____________________________ __________________________________ ______________________________ 
Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir   

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF Abrir  

chave(s) 
Fechar 

chave(s) 
CF 

S/Def. - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 62 34-35-39 20-31-16 14 

1 - - - 35-40-34-39-18 16-20-21 55 34-39-35 20-31-16 13 

2 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 58 34-35-39 20-31-16 14 

3 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 61 34-35-39 20-31-16 14 

4 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 60 34-39-35 20-31-16 14 

6 

 

7-8 11-10 2 7-8-35-40-34-

39-18 

16-20-11-10-

31 

58 

 

7-8-35-39-26 

 

9-10-31-16-

12-23 

11 

7 

 

- - - 7-35-40- 34-39-

18 

6-16-20-31 

 

55 

 

7-34-35-39 

 

6-20-31-16 

 

12 

 

8 
- - - 8-35-40-34-39-

18 

6-16-20-31 

 

56 

 

8-34-35- 

39 

6-20-31- 

16 

12 

13 
14-17-18 21-19 3 

14-17-39-18 
31-21-19 

 
54 

14-17-39-26-

34 

21-31-12-

19-23 

10 

14 
- - 3 

14-35-34-39-18 
13-16-20-31-

19 
57 14-34-35-39 

13-20-31-

16 

13 

15 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31-19 62 34-35-39 20-31-16 14 

17 
18 19 1 

18-35-34-39 16-20-31-19 59 18-34-35-39 
19-20-31-

16 

13 

18 - - - 35-40-34-39 16-20-31 59 34-35-39 20-31-16 13 

22 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 58 34-35-39 20-31-16 13 

24 
- - - 24-35-40-34-

39-18 
22-16-20-31 61 24-34-35-39 

22-20-31-

16 

14 

25 
26 23 1 26-35-40-34-

18-39 
16-20-23-5 56 26-34-35-39 

20-31-16-

23 

11 

26 
26 25 2 26-27-35-40-

34-18-39-30-28 

25-16-20-5-

29-31 
58 

26-27-35-39-

34-30 

25-31-20-

29-16-9 

12 

27 

 

 

27-30-28-

39 

9-25 2 
27-30-28-39-

35-40-34-18 

25-16-20 

-5-29-31 

 

58 

 

 

27-30-28-39-

34-26-35 

 

25-31-23-

29-20-9-16 

 

11 

28 - - - 35-40-34-39-18 16-20-21 58 34-35-39 20-31-16 13 

30 - - - 35-40-34-18 16-20 58 34-35-39-26 20-9-23-16 13 

32 
33-34-35-

40 

16-20 6 33-35-34-40-

39-18-38-37 
16-20-21-31 54 33-35-34-39 

20-16-21-

31 

11 

33 
- - - 33-35-40-34-

39-18 
32-16-20-31 

53 33-34-35-39 

32-20-31-

16 

13 

34 - - - 34-35-39-18 32-16-31-19 59 34-35-39 32-31-16 12 

35 36 19 1 36-34-39 31-20-19 53 34-36-39 20-31-19 12 

37 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 59 34-35-39 20-16-31 14 

38 - - - 35-40-34-39-18 16-20-31 59 34-35-39 20-16-31 14 

39 - - - 35-34-34-18 16-20 53 34-35 12-16 10 

40 - - - 35-34-39-18 16-20-31 60 34-35-39 20-16-31 14 
* Limites Operacionais não são restritivos- CF – Número de cálculos exatos de fluxo de carga. 
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4.7. Comparação das Perdas e Operações de Chaveamento Para as Redes 

Sem Defeito 

As perdas ativas nas redes variam em função do tipo de cálculo do fluxo de carga, da 

aplicação das restrições operacionais e da aplicação da ferramenta de retrocesso no método 

construtivo. Entretanto, a comparação dessas perdas para cada defeito que possa ocorrer nas 

redes tornaria o processo repetitivo e cansativo. Optou-se, portanto, por se realizar uma 

comparação dessas perdas apenas para as redes sem defeito e desconsiderando as restrições 

operacionais. Para o cálculo das perdas pelo método construtivo, foram usados fluxos de 

carga determinados pela soma de potências e por injeção de corrente, com e sem a utilização 

da ferramenta de retrocesso. Na Tabela 19 apresenta-se essa comparação. 

 
Tabela 19 – Comparação das perdas ativas para as redes testes, sem defeito e após reconfiguração.  

  

Observe que, à exceção da Rede de Dolloff, a ferramenta de retrocesso não altera 

muito os resultados das perdas. Já a utilização da forma de cálculo do fluxo de carga interfere 

diretamente nesses resultados. 

Na Tabela 20 apresentam-se as operações de chaveamento sem que os limites 

operacionais sejam restritivos. Nessa situação, todas as operações de chaveamento são 

completas, variando apenas o número de operações. Observe que a Rede de Dolloff  apresenta 

apenas uma operação de chaveamento quando o retrocesso não é considerado e duas 

operações com a aplicação dessa ferramenta. A Rede de Civanlar com dois alimentadores não 

precisar ser reconfigurada, ou seja, já se encontra na condição de perdas mínimas. 

 

 

Caso teste Perdas (kW) – Método Construtivo Perdas (kW) – 

Mét. de Abert. 

Laços  

Fluxo por Injeção de Corrente Fluxo por Soma de Potência 

Sem retrocesso Com retrocesso Sem retrocesso Com retrocesso 

Dolloff  249.22 214,64 265,35 225,61 214,64 

Civanlar 2 alimentadores  305.91 305.91 326.32 326.32 305.91 

Civanlar 3 alimentadores  546,65 546,65 603,74 603,74 526,71 

Civanlar 3 alim./ capacitores  445,31 445,31 479,26 479,26 445,31 

Glamocanin  247,44 247,44 282,46 282,46 247,44 

Baran e Wu 127,37 127,37 142,27 142,27 127,96 

Rede Fictícia  507,56 505,60 546,49 542,21 550,85 



Capítulo 4 – Casos Testes 
___________________________________________________________________________ 

 

86 

Tabela 20 – Operações de chaveamento para reconfiguração das redes testes, sem defeito. 

   Obs.: A – abre chaves; F – fecha chaves. 

 

 Observe ainda que o cálculo utilizado para encontrar o fluxo de carga afeta as 

operações de chaveamento que ocorrem nas redes. As simplificações contidas nos cálculos de 

fluxo de carga dos algoritmos originais de reconfiguração, afetam os resultados da 

reconfiguração.

Caso teste Perdas (kW) – Método Construtivo Perdas (kW) – 

Mét. de Abert. 

Laços  

Fluxo por Corrente Constante Fluxo por Soma de Potência 

Sem retrocesso Com retrocesso Sem retrocesso Com retrocesso 

Dolloff  A 6 

F5 

A2,6- 

F3,5 

A6- 

F5 

A2,,6- 

F3,5 

A2,6 

F5,3 

Civanlar 2 alimentadores  A 

F 

A 

F 

A 

F 

A 

F 

A 

F 

Civanlar 3 alimentadores  A 19 

F 15 

A 19 

F 15 

A 19 

F 15 

A 19 

F 15 

A 17,19 

F 21,15 

Civanlar 3 alim./ capacitores  A 17,19 

F  21,15 

A 17,19 

F 21,15 

A 17,19 

F 21,15 

A17,19 

F 21,15 

A 17,19 

F 21,15 

Glamocanin  A 11,10,9- 

F 14,12,5 

A 11,10,9 

F14,12,5 

A 11,10,9 

F 14,12,5 

A11,10,9 

F 14,12,5 

A 10,11,9 

F 14,5,12 

Baran e Wu A 6,8,13,31 

F 33,35,34,32 

A 6,8,13,31 

F 33,35,34,32 

A 6,8,13,31 

F 35,33,34,32 

A 6,8,13,31 

F 35,33,34,32 

A 9,13,31,6 

F 32,35,34,33 

Rede Fictícia  A 39,34,35,33 

F 16,20,21,31 

A 8,39,34,35,33 

F 16,20,21,10,31 

A 34,35,33 

F 16,20,21 

A 35,34,39 

F 16,20, 31 

A 34,35,39 

F 20,31,16 
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Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, várias ferramentas computacionais 

foram desenvolvidas, visando encontrar alternativas e métodos que pudessem agilizar o 

processo de reconfiguração de redes de distribuição quando da necessidade de recomposição 

do serviço em barras ilhadas devido a manutenção ou por defeito nessa rede. Concluiu-se que 

os métodos clássicos de reconfiguração relatados neste trabalho apresentavam sempre 

chaveamentos desnecessários para a recomposição do serviço, processos exaustivos de 

cálculos de fluxo de carga simplificados ou completos e tempo computacional gasto 

desnecessariamente no processo decisório do chaveamento das redes. A utilização de 

parâmetros de sensibilidade poderá, portanto, tornar-se um instrumento de grande importância 

em processos de reconfiguração que demandem recomposição do serviço em redes de 

distribuição.  

Sugere-se como trabalho futuro uma comparação da metodologia desenvolvida neste 

trabalho com metodologias recentes, baseadas em metaheurísticas. Sugere-se ainda ampliar a 

utilização de parâmetros de sensibilidade para definir a aptidão ou a contribuição de 

indivíduos pertencentes a uma população característica de métodos baseados em 

metaheurísticas  (algoritmos genéticos ou colônia de formigas). 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a metodologia requer um tempo 

computacional muito reduzido. Esse fato permite incluir no processo decisório novos 

requisitos que são importantes para uma rápida implementação prática. Por exemplo, o 

acionamento de cada chave poderia ser penalizado pelo tempo necessário a sua efetivação, 

pela equipe de campo mais acessível. 

Por outro lado, a junção dos algoritmos apresentados neste trabalho em um único 

programa poderá dar mais elementos de decisão para o operador do sistema quando ocorrer 

uma necessidade de reconfiguração, seja pela variação da carga, pela aplicação de bancos de 

capacitores, ou simplesmente para minimização das perdas na rede. Pode-se considerar 

também que esse programa poderá ser utilizado na fase de planejamento da rede, ao permitir 

que os vários arranjos propostos para a rede possam ser testados, bem como nos estudos de 



Conclusões	  e	  Sugestões	  para	  Trabalhos	  Futuros	  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

88 

posicionamento de dispositivos de proteção e comando, de recondutoramento da rede, no 

planejamento do atendimento da carga, etc.  

No caso da recomposição do serviço em redes que contêm compensação capacitiva, o 

algoritmo funcionou corretamente. Há de se considerar ainda que na hipótese, improvável, de 

não convergência, a execução da reconfiguração não deixará de ser realizada, de vez que no 

atingimento do número máximo de iterações do fluxo de carga soma de potência, ou quando o 

afundamento de tensão nas barras torna-se muito grande, a execução passará a ser realizada 

através do cálculo do fluxo por injeção de corrente nas barras (modelo de corrente constante 

para a carga).  

Tendo em vista que o objetivo do trabalho consistiu em demonstrar a validade da 

metodologia proposta, relativamente ao seu baixo custo computacional, a priorização de 

cargas não foi incluída no algoritmo. Assim, essa tarefa também fica como sugestão para 

trabalho futuro. Da mesma forma, critérios de confiabilidade que levem em consideração a 

taxa de falhas e o tempo médio de reparo dos componentes da rede, associados aos custos 

deverão ser aplicados, tendo em vista permitir a escolha de operações de chaveamento com o 

menor custo e maior vantagem financeira para a empresa concessionária de energia. 

A automação das redes também deverá ser levada em consideração, levando-se em 

conta a priorização de operações com chaves automáticas telecomandadas. Neste sentido, 

deve-se buscar o atingimento do conceito de alimentadores autoregenerativos mencionado no 

Capítulo 1  deste trabalho, adaptando o programa para permitir que defeitos múltiplos possam 

ocorrer na rede e para que a reconfiguração ocorra após os consertos desses defeitos, na 

ordem temporal dessas ocorrências. Mas a reconfiguração automática também deverá ser 

pensada, mesmo quando nenhum defeito ocorra na rede, somente com a alteração do perfil da 

carga nessa rede. 

A penetração da geração distribuída na redes de distribuição em média tensão, e 

também nas redes de baixa tensão, formando microredes, deverá ser analisada nos seus 

múltiplos detalhes, inclusive para o estabelecimento de critérios de chaveamento, participação 

dessa geração distribuída no atendimento à carga isolada, etc. O programa desenvolvido neste 

trabalho está apto a trabalhar com essa forma de geração, envolvendo tanto a média tensão 

como a baixa tensão da rede. 
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Apêndice A – Descrição do Programa Reconfigurador de Redes 

 

O programa Reconfigurador de Redes foi desenvolvido em linguagem Fortran e está 

dimensionado para permitir a reconfiguração de sistemas de distribuição com até nove 

subestações e até nove alimentadores por subestação. O número de barras da rede não poderá 

ser superior a quinhentas barras. Entretanto, um incremento nesses números poderá ser 

facilmente definido. Um fluxograma de macroblocos do programa  é mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 – Fluxograma do Programa Reconfigurador de Redes 
 

A primeira etapa do Programa é a leitura de dados da rede por subestação e por 

alimentador pertencente a cada uma das subestações. Todas as barras da rede são 

renumeradas, a fim de permitir a diferenciação e a fácil identificação de todas essas barras. Os 

dados das barras são convertidos para valores por unidade. Os dados de ligação são lidos e a 
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correspondência entre esses dados e os dados de barras é verificada. Quando a ligação é feita 

por um transformador e se este estiver fora de tap, a sua representação será feita pelo circuito 

П equivalente. No caso das linhas, a representação será feita somente por suas resistência e 

reatância. O programa possui uma tabela interna de resistências, reatâncias e correntes 

admissíveis de cabos de cobre e alumínio. Se o cabo utilizado não está incluído nessa tabela, a 

sua seção, resistência, reatância e corrente admissível deve ser convenientemente incluída nos 

dados da ligação. Todas as grandezas e parâmetros da rede são convertidos para valores por 

unidade. 

Uma vez que o programa foi acionado, deve-se perguntar se ocorreu defeito na rede. 

Se a resposta for afirmativa, a próxima etapa é realizar o isolamento das barras e trechos 

defeituosos a partir de informações sobre o local da ocorrência desse defeito. São 

identificados então o dispositivo de proteção que atuou, as chaves que deverão ser abertas 

para isolar esse defeito, e as barras sob defeito e ilhadas, com as respectivas potências totais 

das barras defeituosas e das barras ilhadas. Existindo chaves de interligação para a(s) ilha(s), 

aplica-se a recomposição do serviço, utilizando a metodologia objeto deste trabalho, cujo 

algoritmo foi apresentado na Figura 16 e os chaveamentos necessários serão apresentados. Se 

o programa for acionado sem que qualquer defeito tenha ocorrido na rede, ou então após a 

recomposição do serviço, aplica-se a reconfiguração da rede pelo método construtivo 

modificado já mencionado. 

Uma vez que o método construtivo tenha sido aplicado, gera-se uma alternativa de 

reconfiguração, agora utilizando o método de abertura de chaves, cujo algoritmo foi 

apresentado na Figura 8.  

Concluída a aplicação dos métodos acima mencionados, o operador da rede terá várias 

opções de chaveamento para reconfigurar a rede. Resta informar que as opções de 

chaveamento encontradas por um dos métodos adotados, não poderá ser associada às opções 

de chaveamento encontradas pelos outros métodos, sob pena de poder provocar operação 

inadequada da rede. 
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Apêndice B – Algoritmo do Cálculo do Fluxo de Carga por 

Injeção de Corrente 

 

O cálculo do fluxo de carga utilizando a injeção de correntes nas barras é feito de 

acordo com o algoritmo apresentado na Figura 24 e foi adaptado de Silva Jr. (1980) para 

estudos de reconfiguração de redes. Este cálculo será aplicado sempre no caso da não 

convergência do cálculo do fluxo de carga pelo método da soma de potências, ou ainda na 

reconfiguração de redes pelo método da abertura de laços.  

 
Figura 24 – Diagrama de macrob1ocos do cálculo do fluxo de carga por injeção de corrente. 
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Os três blocos iniciais do Diagrama da Figura 24 são comuns para todos os métodos e 

são utilizados tanto para o cálculo do fluxo pelo método da soma de potências como para o 

cálculo por injeção de corrente. No entanto, os outros blocos são calculados exclusivamente 

para o cálculo do fluxo por injeção de corrente.  

A Subrotina ORDEL conta o número de ligações de cada barra e renumera todas as 

ligações da rede. As barras são ordenadas de acordo com a ordem crescente do numero de 

ligações de cada uma. Quando se trata de barras de geração estas são postas em seguida às 

barras de carga, também na ordem crescente do numero de ligações.  

Já a Subrotina CPCTA monta a matriz de admitâncias carga-carga usando os valores 

em p.u. calculados na subrotina LIGAC. Visto que a matriz e simétrica, somente são 

guardados os valores não nulos da matriz diagonal superior. Esta compactação contribui 

muito para economizar memória e tempo de processamento do computador. O vetor de 

correntes tem o sinal trocado no inicio da subrotina e é modificado à medida que são 

encontradas ligações carga-geração.    

A Subrotina TRIAG utiliza o método de Gauss para triangularizar a matriz admitância. 

Esta triangularização é obtida fazendo-se uso de um vetor auxiliar, necessário para expandir a 

linha da matriz Y a ser triangularizada. À medida que as linhas são triangularizadas, também 

o são os elementos correspondentes do vetor corrente.    

A Subrotina BACK calcula todas as tensões nas barras de carga a partir da matriz 

triangularizada. Utiliza-se neste caso o método de substituição de traz para frente (“back 

substitution”). O vetor das tensões é reordenado depois de calculado. 

A Subrotina FINAL calcula as correntes, perdas e quedas de tensão nos trechos, as 

perdas e as correntes de primário e secundário dos transformadores, as tensões, correntes 

impressas e potências fornecidas em todas as barras e, finalmente, as perdas totais nos 

trechos, transformadores e no sistema. Todos os resultados são impressos em valores reais.    
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Apêndice C – Dados da Rede Fictícia 

 

Os dados da Rede Fictícia apresentados na Tabela 21 foram extraídos do programa 

“Reconfigurador de Redes” com modificação na renumeração das barras dessa rede, incluindo 

o número da subestação e do alimentador, face à numeração original das barras dos 

alimentadores ser reiniciada para cada alimentador.  Os valores de resistências e reatâncias 

também foram adaptados pelo programa cujo algoritmo foi apresentado no Apêndice A, em 

virtude do mesmo possuir uma tabela interna que permite que os dados de condutores possam 

ser fornecidos exclusivamente pela sua seção nominal. A numeração das chaves também é 

aleatória.       

Tabela 21 – Dados da Rede fictícia, com numeração das barras adaptada. 
Da 

barra 
Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

1101 1102 0,4750 0,6180 450,0 150,0 01 

1102 1103 0,3453 0,2093 300,0 100,0 02 

1103 1104 0,3070 0,1861 200,0 70,0 03 

1102 1105 0,3165 0,4119 570,0 200,0 - 

1105 1106 0,3837 0,2325 806,0 141,0 04 

1105 1107 0,1266 0,1647 50,0 10,0 - 

1106 1109 0,1918 0,1162 400,0 125,0 - 

1106 1108 0,1918 0,1162 315,0 110,0 - 

1106 1110 0,2302 0,1396 300,0 113,0 - 

1110 1111 0,0767 0,0465 505,0 150,0 - 

1110 1112 0,1150 0,0697 606,0 201,0 - 

1110 1113 0,1150 0,0697 302,0 105,0 - 

1201 1202 0,1424 0,1855 340,0 120,0 06 

1202 1203 0,1424 0,1855 235,0 80,0 07 

1203 1204 0,4605 0,2790 800,0 250,0 - 

1203 1205 0,0383 0,0232 450,0 150,0 - 

1203 1206 0,2375 0,3091 700,0 250,0 - 

1206 1207 0,1266 0,1647 400,0 135,0 - 

1206 1208 0,3165 0,4119 500,0 180,0 - 

1208 1210 0,0316 0,0411 157,0 50,0 - 

1202 1211 0,3165 0,4119 125,0 45,0 - 

1211 1212 0,2302 0,1396 371,0 123,0 - 

     Continua 
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     Continuação 

Da 
barra 

Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

1211 1213 0,0950 0,1236 400,0 132,0 - 

1213 1214 0,0950 0,1236 215,0 70,0 - 

1213 1215 0,1266 0,1647 380,0 127,0 08 

1215 1216 0,0474 0,0619 170,0 58,0 - 

1215 1217 0,1583 0,2061 145,0 47,0 - 

1301 1302 0,0316 0,0411 915,0 305,0 13 

1302 1303 0,0474 0,0619 201,0 63,0 14 

1303 1304 0,3070 0,1861 605,0 201,0 15 

1303 1305 0,3957 0,5149 0,0 0,0 - 

1302 1306 0,1583 0,2061 251,0 85,0 - 

1306 1307 0,1583 0,2061 0,0 0,0 - 

1306 1308 0,0792 0,1030 919,0 301,0 17 

1308 1309 0,0767 0,0465 800,0 280,0 - 

1308 1310 0,3070 0,1861 205,0 67,0 - 

1308 1311 0,0792 0,1030 550,0 170,0 - 

1311 1312 0,2118 0,1240 275,0 90,0 - 

1311 1313 0,2118 0,1240 75,0 22,0 - 

1311 1314 0,0792 0,1030 135,0 43,0 - 

1314 1317 0,4235 0,2480 112,5 27,0 - 

1314 1315 0,2542 0,1487 515,0 171,0 18 

1314 1318 0,2302 0,1396 90,0 30,0 - 

1318 1320 0,2542 0,1487 78,0 17,0 - 

1318 1319 0,2965 0,1737 90,0 21,0 - 

2101 2102 0,1583 0,2061 575,0 150,0 22 

2102 2104 0,1899 0,2472 400,0 132,0 - 

2104 2106 0,0792 0,1030 215,0 73,0 - 

2106 2107 0,1266 0,1647 870,0 200,0 24 

2106 2108 0,0950 0,1236 450,0 150,0 - 

2104 2105 0,3837 0,2325 180,0 60,0 - 

2201 2202 0,0316 0,0411 325,0 75,0 25 

2202 2203 0,1583 0,2061 140,0 30,0 - 

2203 2204 0,0950 0,1236 215,0 70,5 - 

2204 2205 0,0316 0,0411 85,0 27,0 - 

2204 2206 0,0632 0,0825 157,0 50,0 - 

2204 2207 0,0632 0,0825 200,0 49,0 - 

2203 2208 0,1899 0,2472 768,0 151,0 - 

2208 2210 0,0632 0,0825 150,0 50,0 - 

2203 2211 0,1266 0,1647 450,0 80,0 - 
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     Continuação 

Da 
barra 

Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

2211 2212 0,0474 0,0619 145,0 29,0 - 

2211 2213 0,1108 0,1442 220,0 70,5 - 

2211 2214 0,0474 0,0619 351,5 110,0 - 

2202 2215 0,0316 0,0411 706,0 101,0 26 

2215 2217 0,1108 0,1442 513,0 168,0 27 

2217 2218 0,3837 0,2325 135,0 43,0 30 

2219 2221 0,1150 0,0697 353,0 119,0 - 

2221 2222 0,1695 0,0992 185,0 43,0 - 

2221 2223 0,1695 0,0992 451,0 150,7 - 

2217 2224 0,1583 0,2061 352,0 110,0 - 

2224 2225 0,1918 0,1162 187,0 62,0 28 

2226 2228 0,0423 0,0248 102,0 37,0 - 

2224 2230 0,0632 0,0825 543,0 137,0 - 

2230 2231 0,0847 0,0495 170,0 52,5 - 

2230 2232 0,3165 0,4119 180,0 62,0 - 

2229 2219 0,0632 0,0825 274,0 82,0 - 

2232 2229 0,0950 0,1236 450,0 50,0 - 

2219 2220 0,0632 0,0825 150,0 50,0 - 

2225 2226 0,1150 0,0697 353,0 66,0 - 

2226 2227 0,0423 0,0248 102,0 27,0 - 

2301 2302 0,0528 0,0687 800,0 189,0 32 

2302 2303 0,1424 0,1855 700,0 157,0 33 

2302 2325 0,3325 0,4327 138,0 39,0 - 

2303 2304 0,0950 0,1236 170,0 54,0 - 

2304 2305 0,0215 0,0215 290,0 69,0 - 

2304 2307 0,1295 0,1297 308,0 97,0 - 

2307 2306 0,2076 0,1362 270,0 58,0 - 

2307 2308 0,4153 0,2723 304,0 85,0 37 

2307 2309 0,1295 0,1297 171,0 45,0 - 

2309 2310 0,1918 0,1162 209,0 70,0 - 

2309 2311 0,3070 0,1861 204,0 48,0 - 

2309 2312 0,1295 0,1297 118,0 43,0 - 

2312 2313 0,0423 0,0248 100,0 33,0 - 

2312 2314 0,2118 0,1240 230,0 73,5 - 

2312 2315 0,4315 0,4319 180,0 60,0 - 

2315 2316 0,0423 0,0248 90,0 30,0 - 

2315 2317 0,0647 0,0647 95,0 32,0 - 

2315 2321 0,1695 0,0992 413,0 120,0 - 
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     Continuação 

Da 
barra 

Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

2317 2319 0,3813 0,2232 270,0 90,0 38 

2321 2322 0,1270 0,0745 317,0 98,0 - 

2321 2323 0,2542 0,1487 47,0 15,0 - 

2321 2324 0,1270 0,0745 640,0 210,0 - 

2325 2326 0,1295 0,1297 121,5 27,0 - 

2325 2333 0,1727 0,1727 294,0 75,0 - 

2326 2327 0,0847 0,0495 313,0 103,0 - 

2326 2328 0,0647 0,0647 611,0 45,0 - 

2326 2351 0,1270 0,0745 60,0 20,0 - 

2328 2329 0,1295 0,1297 481,0 152,0 34 

2329 2330 0,3453 0,2093 545,0 202,0 - 

2333 2334 0,3070 0,1861 320,0 108,0 - 

2333 2335 0,4315 0,4319 715,0 200,1 35 

2335 2343 0,0647 0,0647 75,0 18,0 36 

2335 2336 0,2542 0,1487 57,0 13,0 40 

2335 2350 0,1727 0,1727 50,0 20,0 - 

2336 2337 0,2542 0,1487 70,0 21,0 - 

2336 2338 0,2542 0,1487 64,0 13,0 - 

2336 2339 0,2542 0,1487 271,0 72,0 - 

2339 2340 0,0847 0,0495 76,0 25,0 - 

2339 2341 0,1695 0,0992 128,0 30,0 - 

2339 2342 0,1695 0,0992 417,0 110,0 - 

2343 2344 0,2118 0,1240 314,0 102,0 - 

2343 2345 0,0647 0,0647 153,0 34,0 - 

2345 2346 0,0423 0,0248 90,0 27,0 - 

2345 2347 0,0847 0,0495 401,0 92,0 - 

2345 2348 0,0647 0,0647 121,0 31,0 - 

2348 2352 0,0847 0,0495 45,0 10,0 - 

1107 2232 0,0474 0,0619   05 

1210 2208 0,0316 0,0411   11 

1208 2329 0,0158 0,0206   12 

1217 2220 0,0158 0,0206   09 

1217 2210 0,0158 0,0206   10 

1305 2317 0,0316 0,0411   21 

1306 2350 0,0316 0,0411   16 

1307 2329 0,1583 0,2061   20 

1315 2348 0,2542 0,1487   19 

2102 2215 0,0474 0,0619   23 
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     Conclusão 

Da 
barra 

Para 
barra 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

P  
(kW) 

Q 
(kVAr) 

Chave no 
trecho 

2225 2229 0,1535 0,0929   29 

2218 2219 0,3837 0,2325   31 
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 Anexo A – Algoritmo de Cálculo do Fluxo de Carga pelo Método 

da Soma de Potências 

 
 
 

O algoritmo apresentado na Figura 25 foi retirado da Tese de Mestrado de Pimentel 

Filho (1997) e adaptado para ser executado no programa “Reconfigurador de Redes” usado 

neste trabalho. 

O método tem como característica básica a transformação das equações que 

relacionam as tensões entre dois nós de um alimentador de Distribuição em uma equação 

biquadrada, que tem solução direta. Dessa forma, o processo de solução é realizado de dois 

em dois nós, partindo da subestação (nó de folga, slack), até que a tensão em cada nó do 

sistema seja conhecida. O processo é repetido até que os valores das tensões convirjam. Esse 

método foi desenvolvido para a análise de sistemas radiais de distribuição de energia elétrica, 

que apresentam elementos “Shunt” da linha desprezíveis e relações X/R bem menores que nos 

sistemas de transmissão, para os quais, de uma maneira geral, os programas computacionais 

de análise de sistemas de energia elétrica foram desenvolvidos. Em virtude disso, o método da 

“Soma de Potências” apresenta uma melhor convergência para sistemas de distribuição do 

que os métodos tradicionais (Newton-Raphson, Gauss-Seidel, etc.).  

 

Figura 25 – Fluxograma do Cálculo Exato do Fluxo de Carga pelo Método da Soma de Potências.
 


