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RESUMO 

 

 

 

O processo de restauração de serviço no sistema de distribuição implica na alteração da 

configuração topológica da rede por meio de um plano de manobra em tempo real, o que, por sua vez, 

resulta num aumento da corrente de carga e em alteração dos níveis de curto-circuito em alguns 

alimentadores adjacentes. Como consequência, alguns dispositivos de proteção podem operar de forma 

indesejável. Além disso, algumas ramificações (regiões) da rede podem ficar totalmente desprotegidas. 

Portanto, é vital encontrar uma configuração (via plano de manobra ) que esteja de acordo com os novos 

níveis de corrente de falta e de corrente de carga. Portanto, é essencial considerar a proteção de 

sobrecorrente de fase e neutro no problema da restauração de serviço, a fim de manter a continuidade 

do serviço em situações de emergência. Uma abordagem muito eficiente, chamada MEAN (Multi-

Objective Evolutionary Algorithm with NDE), para resolver o problema da restauração é baseada no 

Multi-Objective Evolutionary Algorithm (MOEA) que combina tabelas de subpopulação com a técnica 

Node-Depth Encoding (NDE). Esta tese propõe incorporar as restrições de proteção de sobrecorrente de 

fase e neutro na abordagem MEAN para restauração de serviço em sistemas de distribuição radiais. 

Basicamente, a ideia é incorporar a restrição de proteção para que se junte às restrições operacionais já 

existentes e exploradas. A abordagem proposta nesta tese, denominada MEAN-PC (MEAN with 

Protection Constraints), utiliza tabelas de subpopulação adicionais para armazenar as soluções que 

consideram as restrições de proteção. O objetivo é mostrar que as restrições de proteção de sobrecorrente 

nos problemas de restauração de serviço podem ser consideradas de forma eficaz, indicando 

corretamente as soluções viáveis do plano de manobra. As restrições de proteção de sobrecorrente 

propostas para a restauração de serviço são testadas e verificadas nos sistemas testes radiais IEEE de 

distribuição de 70, 84 e 135 barras. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The distribution system service restoration (SR) process implies to change the network topology 

configuration via a real-time maneuver plan, which in turn results in increased load current and changed 

short-circuit levels in some adjacent feeders. As a consequence, some protective devices can operate 

undesirably. In addition, some network branches may itself become totally unprotected. Thus, it is vital 

to find the configuration (SR plan) in accordance with changing fault current levels and load current.  

Therefore, it is essential to consider phase and neutral overcurrent protection in the SR problem, in order 

to maintain service continuity during emergency situations. A very efficiently approach, named MEAN 

(Multi-Objective Evolutionary Algorithm with NDE), for solving the SR problem is based on Multi-

objective Evolutionary Algorithm (MOEA) that combines subpopulation tables with the Node-Depth 

Encoding (NDE) technique. This thesis proposes to incorporate the phase and neutral overcurrent 

protection constraints into the MEAN approach for service restoration in radial distribution systems. 

Basically, the idea is to incorporate a protection constraints which will join the already existing and 

explored operational constraints. The approach proposed in this thesis, named MEAN-PC (MEAN with 

Protection Constraints), uses additional subpopulation tables to store the solutions that consider 

protection constraints. The objective is to show that the overcurrent protection constraints on service 

restoration problems can be considered in an effective way, correctly indicating feasible solutions of 

maneuver plan. The proposed overcurrent protection constraints in service restoration are tested and 

verified on the 70, 84 and 135-bus tests distribution systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de distribuição de energia (SDEE) são uma parte integrante dos sistemas de energia 

elétrica (SEE) destinados a fornecer, em uma tensão adequada, energia diretamente aos consumidores. 

Geralmente, tais sistemas são compostos por subestações abaixadoras e alimentadores que recebem 

energia do sistema da transmissão, distribuindo-a até os centros consumidores. O sistema de distribuição 

pode ser subdividido em Sistemas de Distribuição Primário e Secundário. A parte primária opera 

normalmente em redes radiais aéreas sob a tensão de 13,8 kV, atendendo aos consumidores do tipo: 

indústrias de médio porte, iluminação pública, grandes comércios, hospitais, etc, e transformadores de 

distribuição que suprem o Sistema de Distribuição Secundário ou de baixa tensão.  A parte secundária 

opera nas tensões de 220/127 ou 380/220 V, e supre os pequenos consumidores: comércios e indústrias 

de pequeno porte, e consumidores residenciais.  

Os sistemas de distribuição primário são muito complexos e apresentam um grande desafio no 

que diz respeito ao seu controle e operação. Por questões de custos operacionais e de investimentos, 

eles operam geralmente em configurações radiais, possibilitando alterações da topologia por meio de 

abertura e fechamento de chaves seccionadoras/manobras localizadas em pontos estratégicos da rede. 

Se por um lado a configuração radial tem por objetivo simplificar a operação e a proteção da rede, por 

outro lado, diminui a confiabilidade do sistema em relação à continuidade do fornecimento de energia, 

seja em consequência de manutenções corretivas, seja por execuções de serviços de manutenção 

preventiva, que normalmente se fazem necessários ao bom funcionamento do sistema.  

O processo de restauração de serviço, após a ocorrência de uma ou múltiplas faltas, é uma das 

principais características de um sistema de distribuição automatizado (BHATTACHARYA e 

GOSWAMI, 2008). Pesquisas em restauração de serviço em sistemas de energia têm atraído cada vez 

mais a atenção de pesquisadores da área, o que possibilitou a realização de grandes feitos nos últimos 

anos. Apesar disso, ainda há um longo caminho a percorrer visando à busca do auto-restabelecimento 

automático (Self-Healing) em grandes sistemas elétricos, devido à sua extrema complexidade (YUTIAN 

LIU, 2016).   

De modo geral, os sistemas elétricos de energia (SEE) estão sujeitos às interrupções das mais 

variadas e diferentes causas. Mais de 80% de todas as interrupções no fornecimento de energia (faltas 

permanentes ou outras diferentes ocorrências causadoras de interrupção), que afetam diretamente os 

consumidores, ocorre devido às falhas no sistema de distribuição (CHOWDHURY e KOVAL, 2009). 

Além disso, cerca de 70% do tempo total de interrupção dos SEE está associado às contingências na 

região de distribuição (BILLINTON e ALLAN, 1996). Tal fato justifica um considerável esforço 

dedicado ao combate contra o não fornecimento de energia em redes de distribuição. Após a ocorrência 

de um defeito, os equipamentos de proteção detectam e desconectam as áreas faltosas da rede. Com isso, 

as cargas que estão na região do defeito ficam sem energia, o que leva parte do sistema a um blecaute.  
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A correção da falta pode ser feita por meio do processo da reconfiguração da rede associada a 

cada alimentador envolvido no problema. Tal procedimento pode restaurar o suprimento de energia a 

uma parte, ou mesmo a totalidade dos consumidores, o que faz com que este processo tenha um papel 

importante no planejamento e operação dos sistemas de distribuição. Este processo de reenergização é 

conhecido como restauração, ou restabelecimento, ou recomposição do sistema e tem como objetivo 

básico encontrar uma fonte apropriada e um caminho para restabelecer a carga localizada em regiões 

sem energia. De acordo com Módulo 1 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 

(PRODIST), a recomposição do sistema é o conjunto de ações que tem como objetivo restabelecer a 

topologia do sistema, ou a entrega de energia elétrica, após sua interrupção por desligamentos 

imprevistos de equipamentos ou linhas. Além disso, o restabelecimento de energia também é um 

problema de operação em tempo real, sendo desejável que uma solução seja obtida na escala de minutos 

para que as ações sejam executadas na escala de horas (BORGES, 2012).  

Para alcançar sucesso na realização deste processo, é fundamental haver equipamentos 

chaveáveis, distribuídos e alocados apropriadamente pela rede de distribuição, de maneira a isolar o defeito 

e assim minimizar a região sem serviço após o seu isolamento, para que parte (ou toda) da rede desligada 

possa ser restabelecida (BILLINTON e ALLAN, 1996). De início, é muito importante haver uma boa 

resolução do problema de alocação de chaves e dispositivos de proteção. Isso porque este problema está 

relacionado tanto ao melhoramento dos índices de confiabilidade quanto, e principalmente, ao aumento 

das chances de êxito no processo de restauração de serviço, já que o problema da restauração consiste 

na escolha de um conjunto de chaves a serem operadas.  Além da melhora significativa dos índices de 

confiabilidade, a inserção adequada desses equipamentos não incorre em gastos excessivos.  

Numa rede de distribuição, várias de suas regiões de carga são agrupadas em blocos 

(denominados setores) e separados for chaves que operam numa forma combinada de estado:  

Normalmente Aberto (NA) ou Normalmente Fechado (NF).  Desta forma, na ocorrência da interrupção 

de energia em algum ponto da rede, a operação destas chaves permite a troca desses blocos de cargas 

entre os alimentadores do sistema de modo a atender ao maior número possível de consumidores. O 

agrupamento das regiões da rede em blocos (setores) permite o uso de algoritmos para a realização de 

processo de restauração de forma a restringir às interrupções a menor região possível da rede de 

distribuição.  

Na ocorrência de uma falta, isolar trechos da rede com defeito e realimentar os setores sãs a 

jusante da falta, no menor tempo possível, é uma tarefa primordial do processo de restauração e isso 

pode ser feito por meio de algoritmos. Estes algoritmos também podem ser utilizados para outros fins 

relacionados às condições normais de operação, como em redução de perdas totais por efeito joule, 

realização de balanceamento de carga entre alimentadores, redução da queda de tensão, alívio de trechos 

da rede com sobrecarga, assim como no planejamento e na expansão dos SDEE. Para todo e qualquer 

caso, é necessário sempre determinar quais chaves NF e/ou NA deverão ser abertas e/ou fechadas  

(PRADO, 2013). A tarefa de encontrar um caminho de energização para a carga, evitando sobrecargas 



3 

 

e sobretensões, é realizada por meio de um plano de manobras com uma determinada sequência de 

chaveamentos.  

Um plano de manobras, obtido via reconfiguração, nada mais é do que a mudança do status das 

chaves (NA- normalmente aberta e NF-normalmente fechada) alocadas estrategicamente na rede com 

a finalidade de alterar sua configuração. Esta alteração não apenas pode otimizar suas condições de 

operação como também possibilitar o uso mais apropriado da infraestrutura disponível (PEPONIS e 

PAPADOPOULOS, 1995), além de possibilitar uma resposta mais rápida da concessionária aos 

eventos de contingência.  

De acordo com (GOULART, MARAVILHA, et al., 2018), este procedimento é uma combinação 

de chaveamentos que depende do tamanho e do nível de conectividade da região desligada na rede. E 

que poderá se tornar um problema de natureza combinatorial de difícil solução, pois exige a avaliação 

de todas as possibilidades existentes. Esta avaliação, em tempo hábil, não é possível sem ajuda 

computacional com a orientação de algum algoritmo. As restrições do circuito e a natureza discreta 

das chaves faz com que seja necessário o uso de técnicas de otimização combinatória, metaheurísticas 

ou clássicas.  

Com isso, um meio possível e apropriado para esta resolução é utilizar um método de otimização 

que encontre uma solução dentro de um intervalo de tempo aceitável, dada a condição emergencial da 

rede. Ao mesmo tempo, existem restrições elétricas que devem ser consideradas, tais como a 

radialidade da rede restaurada, as capacidades dos cabos (trechos) e das subestações e a queda de 

tensão máxima permitida em cada barra. (BENAVIDES, RITT, et al., 2013), (MIU, CHIANG, et al., 

1998) e (AUGUGLIARO, DUSONSHET e SANSEVERINO, 2000). 

Todavia, a viabilidade da nova configuração encontrada para a restauração de serviço deve 

também levar em conta aspectos de proteção. Assegurar um grau minimamente satisfatório de proteção 

operacional (security) e de sensibilidade (dependability) para a operação da rede no período emergencial 

é fundamental (ZHOU, SHIRMOHAMMADI e LIU, 1997). Sendo assim, a avaliação/verificação de 

coordenação e seletividade, considerando uma determinada filosofia de proteção, deve ocorrer para toda 

e qualquer nova configuração (via plano de manobra) candidata à solução, juntamente com os estudos 

de fluxo de carga e de curto-circuito. Somente após a averiguação dos critérios de coordenação e 

seletividade, e com aval satisfatório, é que a nova configuração estaria apta à implementação pela 

concessionária. 

Neste sentido, o desenvolvimento de uma metodologia que realize o processo de restauração de 

serviço emergencial do sistema de distribuição e que considere a proteção como restrição contribuirá 

para a melhoria da confiabilidade do suprimento de energia elétrica. Ao mesmo tempo, proporcionará à 

rede elétrica uma proteção adequada em todo e qualquer momento de sua operação, além de aumentar 

a satisfação dos consumidores. Por conseguinte, poderá tanto evitar a aplicação de penalidades à 

concessionária como reduzir o custo da energia não distribuída em virtude de desligamento não 

programado decorrente de contingência.  
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

No processo de restauração de serviço, a nova configuração emergencial (solução da restauração 

de serviço) obtida traz consigo novas características elétricas e deve operar dentro de suas restrições 

operacionais. Isto é, no ato da modificação da configuração original da rede, os valores dos níveis de 

falta em barras e de corrente nos ramos obtidos por estudos de curto-circuito e fluxo de carga, 

respectivamente, também se modificam em algumas regiões da rede. Com isso, os sistemas de proteção 

serão submetidos a condições operacionais específicas da rede elétrica que, muito provavelmente, 

estarão fora dos critérios iniciais (ajustes) de projeto e de parametrização pré-definidos. Como 

consequência, a operação indesejada de alguns dispositivos de proteção pode ocorrer. Ao mesmo tempo, 

alguns trechos da rede podem ficar totalmente desprotegidos. Assim, é de vital importância encontrar 

uma configuração que esteja de acordo com as modificações na corrente de carga e nos níveis de curto. 

E, como forma de envolver todos os tipos de curto, é essencial a consideração da proteção de 

sobrecorrente de fase e de neutro no problema da restauração de serviço como forma de manter a 

continuidade do serviço durante as situações de emergências. Todavia, a consideração da proteção no 

problema da restauração de serviço tem sido evitada na literatura, visto que ela torna o já complexo 

problema ainda mais difícil.  

Além do mais, de nada adianta o alimentador automatizado obter um plano de manobras como 

solução se a nova topologia provocar atuação de algum(s) de seus dispositivos de proteção. A 

consequência disso seria o desligamento de novos consumidores e a volta da ausência de serviço a outros 

já penalizados com o desligamento inicial. Ou seja, uma coordenação apropriada também é essencial 

tanto à confiabilidade da rede de distribuição quanto ao sucesso de sua automatização (KHORSHID-

GHAZANI, SEYEDI, et al., 2017). 

Por conseguinte, caso ocorra alguma condição de falta nesse interim (período emergencial), não 

haverá garantia de que a proteção atuará de maneira confiável sem uma verificação adequada. A busca 

por um plano de manobras que garanta uma coordenação satisfatória exigiria, a cada nova mudança 

topológica, uma reavaliação dos dimensionamentos dos dispositivos de proteção, assim como novos 

estudos de coordenação e seletividade. Isso sugere um estudo de cunho adaptativo, cuja execução seria 

impossibilitada em virtude do tempo de resposta, haja vista que o processo de restauração requer ações 

quase que imediatas. Outro impeditivo é a existência de um grande número de fusíveis nas redes de 

distribuição, que, diferentemente de relés e religadores, não podem ter sua grandeza nominal manipulada 

após sua instalação, o que pode tornar impossível sua adaptação (reajuste) às novas exigências elétricas 

da rede.  

Portanto, o mau desempenho da proteção frente ao processo de restauração advém dessas 

condições que, muito provavelmente, irão violar princípios básicos da proteção, como a dependability 

(operar somente quando necessário) e a security (não operar indevidamente). No geral, isso pode ter 

consequências negativas para a realização do procedimento em tempo crítico da qual depende um 
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eficiente processo de restauração. Portanto, um método eficiente e confiável é necessário para 

determinar o comportamento do sistema de proteção no contexto dos procedimentos de restauração nas 

redes de distribuição torna a realização deste trabalho bastante motivante. 

Além disso, é difícil encontrar trabalhos que abordem o problema da restauração de serviço 

junto à proteção de fase com o uso de todos os dispositivos de proteção usados comumente em redes 

radiais de distribuição. E quando se encontra, estes limitam-se somente ao uso dos relés. Possuir uma 

ferramenta que trate não só da proteção de fase como também da proteção neutro, e que envolva, 

simultaneamente, todos os DP existentes numa rede real de distribuição é de extrema importância. A 

proteção de neutro é sensível ao desequilíbrio de corrente na rede de distribuição e, ao mesmo tempo, é 

capaz de detectar faltas monofásicas à terra. Este tipo de falta ocorre em alta probabilidade nos 

alimentadores/ramais de distribuição, seja pelo rompimento de um dos condutores, seja por falha de 

isolação. Muitas das vezes, a falta monofásica a terra não é detectada pela proteção de fase devido à 

magnitude desta corrente ser normalmente baixa, fugindo assim à detecção da proteção de fase. Com 

isso, cabe à proteção de neutro detectá-la e eliminá-la. Isso torna a proteção de neutro essencial e de 

extrema importância à proteção de toda e qualquer rede de distribuição. Sendo assim, deixar a proteção 

de neutro sob responsabilidade da proteção de fase é um equívoco comum que deve ser evitado. No 

geral, a proteção de neutro necessita ser incluída e avaliada pois ela é complementar à proteção de fase.  

A consideração conjunta da proteção de fase e neutro não é tarefa simples e requer o esforço 

tanto humano (vários critérios na construção das rotinas) como computacional (no tempo de 

desempenho do algoritmo) em razão de sua inclusão reduzir o espaço de busca e, em contrapartida, 

aumentar a confiabilidade da rede sob análise. Portanto, a inclusão da proteção de neutro como uma 

sub-restrição de proteção, no processo de restauração, é extremamente útil. No geral, a consideração da 

proteção como um todo no problema da restauração de serviço tem sido evitada na literatura, visto que 

ela torna o já complexo problema ainda mais difícil.  

Além disso, as restrições financeiras e tecnológicas, ainda existentes em muitas concessionárias 

de vários países, farão com que estas empresas continuem a enfrentar este problema clássico nos 

próximos anos. 

Portanto, a ideia de descobrir uma nova topologia que não interfira ou, que cause o menor 

impacto possível na proteção da rede elétrica torna o problema ainda mais restritivo. Isso só reforça a 

ideia de que o sistema de proteção é parte inseparável do problema de restauração de serviço e não pode 

ser desprezado (KHORSHID-GHAZANI, SEYEDI, et al., 2017). Sendo assim, logo após a obtenção de 

um plano de manobra via reconfiguração (problema combinatorial que necessita ser resolvido via 

otimização (JOHNATHON e KENNEDY, 2018)), ter uma ferramenta automática que realize tal tarefa 

na escala de minutos e que leve em conta a proteção é de extrema importância. A principal razão disso 

é devido ao elevado tempo consumido para a realização dos vários estudos (fluxo de carga, curto-circuito 

e proteção) necessários à referida análise.  
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Por conseguinte, no que se refere à reconfiguração, poucos são trabalhos que tratam do assunto 

considerando restrições de proteção. Ainda mais raros são os que abordam a mesma restrição tendo em 

vista à restauração, embora ambos considerem as já conhecidas restrições operacionais. 

Portanto, desenvolver uma ferramenta automática que proponha um plano de manobra 

(emergencial ou não) que leve em conta restrições de proteção entre todos os dispositivos de proteção 

(relé, religador e fusível) é algo inovador e essencial ao bom desempenho operacional da rede diante de 

contingências de desligamentos. Esta ferramenta poderá ser incorporada a uma técnica de restauração, 

com a finalidade específica de propor uma solução (nova configuração) de forma rápida, eficiente e 

confiável. Poderá ainda auxiliar o corpo técnico da concessionária na tomada de decisão de uma dada 

configuração emergencial de forma a garantir uma proteção minimamente satisfatória para a rede após 

a ocorrência de uma falta.      

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

A proteção do sistema de energia é fundamental para que um sistema de energia seja seguro, 

eficiente e confiável. Na ocorrência de desligamentos permanentes em redes elétricas é muito importante 

ter planos e procedimentos estratégicos para lidar com essa contingência. Existem vários problemas 

relacionados à proteção durante um processo de restauração do sistema. Os engenheiros de proteção 

tentam a todo custo garantir que estudos elétricos pertinentes sejam realizados, considerando todas as 

possíveis contingências relacionadas a desligamentos, e estas só têm crescido com o tempo. No entanto, 

durante a restauração do sistema após um desligamento, é possível que os elementos de proteção sejam 

confrontados com situações no sistema que possam ‘confundi-los’ e fazer com que operem em condições 

normais, fato que poderá ocasionar uma atuação errônea, ou, que deixem de operar em condições 

anormais, deixando consumidores e a rede elétrica em risco.  

A principal preocupação após um desligamento da rede elétrica de distribuição é levá-la de volta 

à normalidade o mais rápido possível. Às vezes, se o cuidado não for adequado, o sistema de proteção 

pode dificultar e/ou atrasar esse restabelecimento pelo fato dele ser aplicado para discriminar condições 

normais das anormais em sistemas elétricos. No entanto, as condições anormais de operação existentes 

durante a processo de restauração podem ser mais desafiantes para a proteção do que as anormais 

existentes da configuração original definida na fase de projeto e planejamento da operação e expansão 

dos sistemas de distribuição (SIDHU, TZIOUVARAS, et al., 2005). 

A rápida implementação do plano de restauração para o sistema de distribuição, que possui parte 

de sua rede desligada, facilitará a coordenação entre as referidas regiões e garantirá a mais rápida 

possível restauração do sistema elétrico. Algumas concessionárias têm seus próprios procedimentos e 

diretrizes para a restauração de suas respectivas redes elétricas. Uma quantidade expressiva de trabalhos 

sobre o tema da restauração do sistema de energia já foi publicada na literatura, mas pouquíssimos 
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abordam o papel e o efeito dos sistemas de proteção durante a restauração de sistemas radiais de 

distribuição.  

Diante disso, este trabalho, de maneira geral, tem com objetivo abordar o problema da 

restauração em redes radias de distribuição após um desligamento oferecendo uma solução para 

gerenciá-la com a novidade de incluir mais uma restrição ao problema da restauração: a proteção de 

sobrecorrente. Serão levadas em consideração as restrições de carregamento da subestação, 

carregamento das linhas e manutenção de tensão nas barras em níveis aceitáveis sem comprometer os 

objetivos do sistema de proteção. O procedimento irá garantir um ambiente seguro, eficiente e confiável 

para o processo de restauração na rede de distribuição (SIDHU, TZIOUVARAS, et al., 2005). 

O trabalho propõe uma metodologia computacional que visa auxiliar os operadores da 

concessionária de distribuição a identificar a melhor alternativa de topologia por meio de um plano de 

manobras para as chaves quando houver necessidade recomposição da rede de distribuição no caso de 

contingências. Isso também dependerá das restrições operacionais mínimas adequadas para o cenário de 

emergência e sob guarda da proteção, no sentido de manter a continuidade do serviço para o maior 

número possível de clientes. Dessa forma, a proposta de metodologia desenvolvida considera as já 

tradicionais restrições operacionais envolvidas no cotidiano da engenharia responsável por operar as 

redes de distribuição, permitindo também que a topologia de rede encontrada produza impactos mínimos 

sobre os ajustes de proteção especificados para a condição de operação normal da rede. Isso propiciará 

o atendimento aos consumidores desligados em virtude da ocorrência de curto-circuito permanente que 

implique reparos na rede de média tensão.  

O produto da metodologia será um protótipo para uma nova ferramenta computacional que 

subsidiará e fornecerá segurança ao pessoal técnico quando houver necessidade de encontrar o melhor 

caminho para a restauração da rede elétrica em situações de contingência. O trabalho proposto também 

poderá assegurar agilidade na restauração da rede de distribuição no caso de contingência que implique 

em reparos na rede. Impactos positivos na confiabilidade do serviço prestado pela distribuidora também 

são esperados. Atualmente, a etapa física de chaveamento realizada pela maioria das distribuidoras é 

executada de forma manual. Caso existam dispositivos de chaveamento telecomandados, estes poderão 

ser utilizados, dando um passo importante ao encontro da operação da rede em Self-Healing. Por fim, o 

proposto aqui é a parte da inteligência computacional para a auto-restauração da rede de distribuição, 

que é uma característica desejada pela maioria das distribuidoras. É importante ressaltar que sem tal 

características, os investimentos em telecomando não serão totalmente aproveitados. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para restauração 

de redes de distribuição que possa ser aplicada ao tratamento dos problemas de restauração de serviço 

em sistemas radiais de distribuição de pequeno, médio e grande porte que considere a proteção de fase 

e neutro como uma de suas restrições. Entretanto, a metodologia ainda não leva em consideração alguns 

aspectos práticos como: sequência de chaveamento, rejeição de carga, consumidores prioritários, 

múltiplas faltas, consideração de chaves manuais e diferentes níveis de carregamento. 
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Com isso, o foco de análise da metodologia será nos seguintes aspectos: obtenção de uma 

ferramenta que disponibiliza adequados planos de restauração de redes para sistemas de pequeno e 

grande porte com soluções para o problema da restauração de serviço com restrição de proteção para 

falta única. Dessa forma, propõe-se: 

 

a) Lidar com redes de pequeno e médio porte, em tempo real, sem exigir simplificações na 

representação de sua topologia; 

b) Fornecer um conjunto de chaves para o plano de manobras por meio da qual elas poderão ser 

operadas a fim de solucionar o problema no menor intervalo de tempo possível; 

c) Propiciar, durante a operação da rede na configuração emergencial, a existência de condições 

suficientes para garantir os requisitos de proteção operacional e de coordenação de fase e neutro 

para o problema de restauração de serviço em sistemas de distribuição radial, até que ela volte a 

sua configuração original. Isso irá assegurar a sensibilidade operacional dos dispositivos de 

proteção, uma vez que ausência de proteção em certas regiões da rede deixará em perigo não só 

a integridade física da instalação, mas também os consumidores e a equipe técnica; 

d) Um modelo matemático multicritério para o problema de restauração de serviço em redes 

radiais de distribuição no qual incorpora-se restrições de proteção de sobrecorrente de fase e 

neutro a um método de otimização baseado em MEAN (Multi-Objective Evolutionay Algorithm 

with NDE).  A abordagem proposta, chamada de MEAN-PC (MEAN com restrição de proteção), 

usa novas tabelas de subpopulação para armazenar soluções que consideram as restrições de 

proteção.   

 

Portanto, o algoritmo proposto buscará uma configuração emergencial em que nenhum de seus 

dispositivos de proteção tenha seu ajuste superado pelas novas condições de carga e deverá, ao mesmo 

tempo, garantir que ocorra proteção efetiva contra possíveis curtos-circuitos durante a operação da rede 

na referida configuração emergencial, além de atender as já conhecidas restrições operacionais. 

No geral, a inclusão da consideração da proteção fará com que configuração emergencial tenha 

um aumento em sua segurança operacional, beneficiando assim sua confiabilidade. Portanto, a ideia 

inovadora deste trabalho é a inclusão da proteção num problema (restauração) tão comum, o que torna 

a proposta útil e necessária sob o ponto de vista prático a toda e qualquer rede de distribuição que usufrua 

de um processo automatizado de restauração, ou não. Praticamente não há trabalhos que considerem a 

proteção junto à restauração, uma vez que modelamento do estudo de proteção de sobrecorrente é um 

tanto complexo e escasso, o que torna sua exploração quase inexistente na literatura.  
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1.3   ESTADO DA ARTE 

 

Existem vários trabalhos publicados sobre métodos e algoritmos para solução do problema da 

restauração das redes radiais de distribuição de energia elétrica. A importância do tema é vital para a 

confiabilidade do sistema, a satisfação dos consumidores e a melhoria dos indicadores operacionais das 

concessionárias de energia elétrica. Este subitem descreve as principais linhas de pesquisa, seus 

aspectos, vantagens e desvantagens, além de revisar os principais trabalhos encontrados na literatura 

sobre o tema nos últimos anos. 

Na década de 80, (BOARDMAN e MECKIFF, 1985) deram início às pesquisas no ramo de 

otimização dos sistemas elétricos propondo uma metodologia heurística simples, conhecida como 

“branch and bound”. Inicialmente, a proposta se destinava ao planejamento de sistemas elétricos. No 

decorrer do tempo, ela foi intensamente pesquisada devido às suas particularidades favoráveis. Dentre 

elas, a fácil percepção e implementação, e a boa qualidade de resultados potencializaram seu uso. 

Entretanto, a metodologia é essencialmente combinatorial, tornando o tempo de execução muito grande 

para sistemas reais de grande porte. 

De acordo com (ADIBI, CLELLAND, et al., 1987), o problema de restauração do sistema 

elétrico depois de um colapso total ou parcial é praticamente tão antigo quanto a indústria de energia 

elétrica em si. Em (BRYSON e HAYWARD, 1940), foram discutidos os problemas e procedimentos 

para a restauração do sistema metropolitano da Duquesne Light Company, Pittsburgh, EUA. As 

companhias de eletricidade, de maneira geral, têm desenvolvido, ao longo dos anos, esquemas de 

restauração do sistema que satisfazem suas necessidades particulares de operação. 

(CIVANLAR, GRAINGER, et al., 1988) apresentaram uma nova heurística para reconfiguração 

de redes, conhecida como troca de ramos (do inglês branch-exchange), onde a cada etapa realiza-se uma 

permutação de estados entre pares de chaves, uma aberta e outra fechada, objetivando redução de perdas. 

Em (AOKI, NARA, et al., 1989), uma metodologia gradiente dual efetivo para o problema de 

restauração de energia é proposta. O método busca restabelecer rapidamente as cargas desenergizadas 

no sistema de distribuição usando chaves seccionadoras. A restauração de serviço envolve a energização 

das cargas na parte isolada da rede, transferindo-as para alimentadores adjacentes por meio de manobras 

das chaves seccionadoras NA e NF. No geral, primeiramente, transferem-se todas as cargas 

desenergizadas para alimentadores adjacentes. Em seguida, chamado de estágios de apoio, os 

alimentadores adjacentes que venham a violar algumas (ou todas) das restrições, devido às cargas extras 

transferidas, são definidos como alimentadores de violação, e as cargas extras são transferidas a outros 

alimentadores, eliminando as violações de restrição. A metodologia procura restaurar o maior número 

possível de cargas fora de serviço. Os resultados demonstraram a rapidez e eficiência do método em 

evitar operações de chaveamento desnecessárias. 

(MORELATO e MONTICELLI, 1989) propuseram uma metodologia para a criação de uma 

árvore de decisão binária com os estados operativos, aberto e fechado, das chaves. A estratégia de 
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solução envolve a busca em profundidade nessa árvore, usando as heurísticas do problema por meio da 

inserção de procedimentos operacionais de ordem prática. Além de restabelecer o sistema, a função 

objetivo do problema é balancear a carga entre os alimentadores. Como desvantagem, essa metodologia 

fornece apenas a configuração final da posição das chaves. 

A pesquisa de (ADIB e KAFKA, 1991) apresenta diversos aspectos associados ao processo de 

recomposição, entre os quais pode-se citar: balanço de potência reativa, transitórios de chaveamento, 

balanço entre carga e geração, tomada de carga, redução do Standing Phase Angle (SPA) e esquemas 

de isolação de áreas com sub-frequência. Para cada tópico discutido, são apresentados os problemas 

encontrados e os critérios que devem ser adotados para que se tenha planos efetivos de restauração. Os 

autores revisam vários planos de restabelecimento, alertam para a necessidade de desenvolvimento de 

ferramentas analíticas de auxílio ao processo, apresentam as vantagens da utilização de sistemas 

especialistas e a importância do treinamento dos operadores. 

Em (SHIRMOHAMMADI, 1992) foi apresentada uma metodologia heurística para restauração 

por meio da reconfiguração da rede elétrica. A inicialização do algoritmo considera todas as chaves do 

sistema fechadas. Após isso, as chaves que conduzem as menores correntes são abertas uma de cada 

vez. A finalização do algoritmo ocorre quando todas as restrições do problema são atendidas. O 

pesquisador ressalta como principal vantagem da metodologia a não necessidade de conhecimento 

prévio do sistema a ser avaliado, ao contrário das metodologias apresentadas que utilizam sistemas 

especialistas. As principais desvantagens da metodologia são a apresentação somente da configuração 

final da rede e a não consideração de consumidores prioritários no processo de restauração. 

A equipe de (KUO e HSU, 1993) abordou uma metodologia baseada em Lógica Fuzzy para 

desenvolver um plano adequado de restauração após a ocorrência de uma interrupção. Após definidos 

patamares típicos das cargas, um método de busca heurística baseado em Lógica Fuzzy foi proposto 

para definir o plano de restauração com minimização do número de operações de chaveamento, evitando 

sobrecargas nos trechos do sistema e minimizando os desvios dos limites de tensão. 

(SARMA, PRASAD, et al., 1994) desenvolveram um algoritmo de Busca Exaustiva que realiza 

uma redução no sistema de distribuição. A metodologia une grupos de nós, tornando mais fácil a tarefa 

de encontrar um caminho de energização para as cargas afetadas. O algoritmo apresenta todas as 

soluções do problema que atendem às restrições de tensão, corrente e radialidade. No entanto, não indica 

aos operadores qual solução ótima a ser utilizada. Além disso, a utilização desse método para operação 

em tempo real fica inviável. 

A pesquisa de (FUKUYAMA e CHIANG, 1995) desenvolveu um algoritmo genético paralelo 

com o objetivo de gerar um processo para restauração do sistema de distribuição, restabelecendo o 

máximo de carga possível e sujeito às restrições de tensão e corrente. A metodologia não considera um 

esquema de restauração por etapas. 

(MIU, CHIANG, et al., 1998) propôs um método cuja busca é baseada em índices associados 

às chaves da rede. Tais índices são obtidos usando informações dos estados da rede adquiridos junto aos 
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estudos de fluxo de potência trifásico. A função objetivo do problema é restabelecer a maior quantidade 

de consumidores prioritários aliado à maximização da quantidade de carga total restaurada e 

minimização do número de chaveamentos. A proposta soluciona o problema passo a passo com 

verificação das restrições operativas a cada operação de chaveamento. A principal desvantagem do 

método é a necessidade de etapas adicionais visando ao atendimento das restrições operacionais. 

(HATTORI, KANESHIGE, et al., 2000) propôs um método heurístico, rápido e simples, para a 

determinação da sequência de chaveamentos para obtenção da restauração da rede elétrica. A 

metodologia é realizada em múltiplos passos, adicionando-se à solução uma região fora de serviço em 

cada etapa. A busca é orientada por meio da capacidade de reserva dos alimentadores e, ao seu final, a 

melhor configuração encontrada é apresentada. (ADHIKARI, LI e WANG, 2009) expôs uma 

metodologia heurística construtiva bastante parecida. Porém, diferentemente de (HATTORI, 

KANESHIGE, et al., 2000), a principal hipótese é, inicialmente, pressupor que todos os equipamentos 

de seccionamento após o defeito estejam abertos. O algoritmo então fecha uma chave a cada passo e o 

processo é finalizado quando uma configuração radial for encontrada. 

Na metodologia de (AUGUGLIARO, DUSONSHET e SANSEVERINO, 2000) foram utilizadas 

Estratégias Evolutivas via lógica fuzzy multiobjetivo que compôs o problema de restauração de energia 

em redes de distribuição com conflito entre os objetivos. Foi considerado a possibilidade de controle 

remoto das chaves, de bancos de capacitores e conexões de cargas. Com isso, após a ocorrência de uma 

falta permanente, torna-se possível executar remotamente as ações para restaurar a energia em áreas 

afetadas. Na formulação do problema, os objetivos foram: minimização de perdas resistivas e a 

maximização da quantidade de cargas a ser restabelecida. As configurações geradas são avaliadas por 

meio da lógica fuzzy. As restrições foram: a permanência da estrutura radial, carregamento nos 

transformadores, carregamento das linhas e queda de tensão nas barras. Simulações foram realizadas 

numa rede elétrica inicialmente malhada, levando em conta apenas a ocorrência de uma única falta 

permanente. 

Em (CHAVALI, A. e DAS, 2002), o AG é usado para obter a sequência ótima de chaveamento 

para restabelecimento da rede elétrica. Na pesquisa, é considerado o fenômeno conhecido na literatura 

como Cold Load Pickup (CLPU). A modelagem matemática do problema é a mesma utilizada em 

(UÇAK e PAHWA, 1994). Na mesma linha, (KUMAR, KUMAR, et al., 2006) incluíram no problema 

as restrições operativas de rede, como limites de tensão e corrente ao longo dos alimentadores. Em 

(KUMAR, KUMAR, et al., 2010), foi adicionada GD na função objetivo. Os autores desses artigos não 

levam em conta na modelagem a existência de chaves NA entre os alimentadores e nem a possibilidade 

de fechamento de laços momentâneos para o restabelecimento do sistema. 

Em (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004) foi apresentada técnica de estrutura de dados para 

redes elétricas de distribuição que se baseia nos conceitos de caminho e profundidade de um nó numa 

árvore de grafo denominada de Representação Nó-Profundidade (RNP). A partir dessa codificação, 

foram desenvolvidos operadores de reprodução não convencionais, proporcionando grandes melhoras 
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no desempenho de AEs para a resolução de problemas de projetos de rede, buscando gerar apenas 

soluções factíveis. A codificação dessa técnica será abordada com mais detalhes no Capítulo 4 deste 

trabalho. 

A pesquisa de (WATANABE e NODU, 2004) propõe o uso de algoritmo genético (AG) para o 

problema de minimização da energia não suprida durante o processo de restauração de serviço em 

sistemas de distribuição. A solução do problema fornece uma estratégia eficaz de restauração que 

melhora a confiabilidade do sistema. A metodologia proposta usa o algoritmo genético em dois estágios. 

No primeiro, o AG cria configurações de rede radial. No segundo, o AG busca uma sequência ótima de 

chaveamentos que minimiza áreas desligadas para cada configuração da rede. Os dois estágios interagem 

entre si para otimizar o processo de restauração como um todo. Para demonstrar o desempenho do 

método proposto, testes são realizados numa rede de distribuição de 30 barras. 

(SANTOS, DELBEM e BRETAS, 2008) propôs uma nova forma de representar os 

cromossomos para melhoramento do desempenho da metodologia de restauração de redes de 

distribuição. Ao invés de utilizar a representação tradicional de uma sequência de bits contendo os 

estados das chaves, foi usado uma notação conhecida na literatura como Node-Depth Encoding (NDE). 

Essa representação torna possível gerar somente configurações radiais viáveis, melhorando o 

desempenho da metodologia. Na pesquisa é considerada como função objetivo a maximização da área 

restaurada, o mínimo número de operações de chaveamento além da minimização das perdas. O método 

fornece uma resposta para o problema de restauração em um tempo computacional baixo, entretanto, 

ilustra somente a configuração final da rede. 

 (KUMAR, DAS e SHARMA, 2008) propôs uma metodologia ótima em NSGA-II para 

resolução do problema da restauração de serviço. O trabalho considera, separadamente, cada função 

objetivo, definindo um grau de prioridade para cada uma no momento da escolha da melhor solução. 

No processo de avaliação, utilizou-se três métodos diferentes (NSGA-II Básico, NSGA-II com a 

complexidade de tempo de execução reduzida e AG Tradicional) tanto para uma quanto para múltiplas 

faltas. O NSGA-II obteve boas soluções em tempos factíveis à operação em tempo real. A abordagem 

demonstrou que possui melhor desempenho que a técnica baseada em AG Tradicional. Além disso, 

foram considerados  vários aspectos de ordem prática, tais como: presença de CEs com prioridade na 

restauração e de chaves operadas  remota e manualmente. Entretanto, não há indicação de como essas 

questões são consideradas e tratadas pelo método. 

Já em (GARCIA, BERNARDON, et al., 2009), foi proposta a utilização de algoritmo evolutivo 

multiobjetivo SPEA2. A metodologia identifica todas as barras nas áreas desenergizadas. Em seguida, 

são identificados todos os caminhos possíveis entre os nós das áreas afetadas pelo defeito e as áreas com 

energia. Os cromossomos são codificados de forma que cada gene representa um nó localizado na área 

desenergizada do sistema. O valor de cada gene corresponde ao número do caminho entre o nó e a área 

energizada. Com isso, sempre serão geradas configurações radiais e conexas do sistema, diminuindo o 

espaço de busca. Como desvantagem, o método não fornece a sequência de operação das chaves. 
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(XIANCHAO, LIZI e TAYLOR, 2010) desenvolveu uma metodologia multiobjetivo para a 

solução do problema de restabelecimento baseada em NSGA-II (Non-dominated sorting genetic 

algorithm-II). Neste artigo, foi considerada a presença de GD e a possibilidade de operação em modo 

ilhado. O método maximiza o fornecimento de potência das GDs e tenta evitar a necessidade de 

operações de chaveamento desnecessárias. Entretanto, o algoritmo proposto apresenta somente a 

configuração final da rede. 

A metodologia proposta de (MATHIAS-NETO, LEÃO e MANTOVANI, 2010) realiza 

avaliações das diversas configurações viáveis da rede que recompõe o sistema de acordo com a função 

objetivo. O método minimiza tanto o número de consumidores desligados quanto o número de operações 

de chaveamento. Além disso, são consideradas no problema as restrições operativas da rede (tensão, 

corrente e operação radial) e a presença de GD. Como desvantagem, a metodologia não apresenta um 

método para a determinação das configurações a serem avaliadas, além de apresentar somente a 

topologia final da rede elétrica. 

(XIANCHAO e TAYLOR, 2010) desenvolveram uma metodologia usando o NSGA-II para a 

solução do problema de restauração. Foram consideradas cargas controláveis remotamente. Na 

codificação do método, foi utilizada a forma binária por via cromossomo cuja dimensão é equivalente 

ao número de chaves presentes no sistema, com a inclusão do número de cargas controláveis. Os 

objetivos foram a minimização: do montante de carga prioritária não restaurada, do montante total de 

cargas não restauradas, do corte de cargas controláveis e dos custos de chaveamentos. Os objetivos 

foram avaliados separadamente por meio do critério de não-dominância (fronteira de Pareto). 

(KLEINBERG, MIU e CHIANG, 2011) propuseram um método heurístico para a solução do 

problema de restauração de redes de distribuição considerando o corte de carga. A metodologia de 

solução é similar a da proposta por (HATTORI, KANESHIGE, et al., 2000) e (ADHIKARI, LI e 

WANG, 2009). Todavia, foram utilizados índices relacionados aos conceitos de distância elétrica, 

montante de carga sem fornecimento, capacidade reserva dos alimentadores e montante de carga 

transferida entre alimentadores adjacentes para escolher a solução que venha a atender às restrições do 

problema, e, concomitantemente, à minimização do montante de carga sem energia, ao número de 

chaveamentos e à maximização de energia ao sistema. 

Com intuito de obter um MOEA mais eficiente para tratar o problema da restauração de serviços 

em redes de distribuição de larga escala, a pesquida de (SANCHES e AL, 2013) explora um novo 

método que resulta da combinação do MEAN-NDS com o SPEA-2. A ideia é melhorar a capacidade do 

MEAN-NDS de explorar tanto o espaço de busca quanto os objetivos do problema. Os testes foram 

realizados em redes de distribuição cujo número de chaves variava entre 632 a 1.277. Os resultados 

mostraram que foram obtidas configurações com um baixo número de chaveamentos, e cuja exploração 

do espaço de busca conseguiu obter melhores soluções que o MEAN-NDS, com uma aproximação 

melhor do que a da fronteira de Pareto-ótima. 
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Em (SANCHES, JUNIOR e DELBEM, 2014) foram usados dois algoritmos evolutivos 

multiobjetivos, NSGA-II e MEAN, que usam codificação por nó profundidade (NDE) para gerar de 

maneira eficiente planos adequados de restauração de serviço aplicados a grandes sistemas de 

distribuição na ocorrência de faltas únicas e múltiplas. A metodologia proposta resultou numa nova 

heurística e concentrou-se na aplicação de operadores de NDE em zonas de rede onde realmente há a 

necessidade de reconfiguração intensa, de acordo com restrições técnicas. O método gera planos de 

restauração de qualidade semelhante em sistemas de distribuição de tamanhos significativamente 

diferentes (de 3860 a 30.880 barramentos). Os resultados constataram que o número de operações de 

chaveamentos para implementar os planos de restauração de serviço obtidos pelo método proposto 

aumenta moderadamente com o número de faltas. 

O método da pesquisa de (ROMERO, FRANCO, et al., 2016) aborda um modelo matemático 

para resolver o problema da restauração de serviço em redes equilibradas e radiais de distribuição. O 

problema é transformado do modelo programação não linear inteira mista para o de programação de 

cone inteiro de segunda ordem com resolução eficiente pelo uso de vários softwares comerciais baseados 

na técnica de otimização branch and bound. O modelo matemático proposto considera vários objetivos 

em uma única função objetivo com o uso de parâmetros para preservar o hierarquia dos diferentes 

objetivos. Os testes foram realizados em uma rede de distribuição de 53 barras e os resultados foram 

comparados com outros algoritmos propostos anteriormente. Os resultados mostram que o modelo 

matemático é robusto, eficiente, flexível e apresenta excelente desempenho na busca de soluções ideais. 

Uma extensão do MEAN-MH que incorpora um procedimento de busca exaustiva como um 

estágio anterior ao MEAN-MH  é proposta pela equipe de (CAMILLO, FANUCCHI, et al., 2016). Esta 

busca garante a geração e a análise de todas as configurações radiais possíveis que restauram o serviço 

em todas as áreas sãs desligadas que requerem operações apenas de chaves normalmente aberta (TIE). 

Portanto, quando a solução do problema de restauração exige apenas operações de chaves TIE, a 

metodologia, denominada MEAN-MH + ES, garante que a solução seja ótima. No entanto, quando a 

solução ótima exige operações de outras chaves, o MEAN-MH + ES procura uma solução viável, 

minimizando tanto o número de chaveamentos quanto a quantidade de cargas sãs fora de serviço. A 

eficácia da proposta é apresentada em dois sistemas de distribuição reais e em larga escala do Brasil. Os 

resultados obtidos são comparados com os encontrados em outro trabalho publicado. 

O trabalho de (MARAVILHA, FILLIPE, et al., 2018) aborda o problema de obtenção e 

sequenciamento do chaveamento do plano de manobras da restauração de serviço. O método considera 

o modelamento matemático da restauração como um problema de planejamento e, em seguida, apresenta 

heurísticas específicas para sua solução. Os testes mostraram que ignorar a atuação de múltiplas equipes 

e os requisitos de tempo no reparo podem erroneamente levar a soluções que parecem eficientes, mas 

que na verdade não são. As heurísticas propostas conseguem obter rapidamente boas soluções, mesmo 

para grandes redes. O tempo de execução para obtenção do plano permite o uso da metodologia para a 

resolução do problema da interrupção de energia. 
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A pesquisa de (MARQUES, DELBEM e LONDOM, 2018) trata de uma metodologia baseada 

em um algortimo evolutivo multiobjetivo que combina subpopulações em tabela com a estrutura NDE 

(representação nó-profundidade) para o problema da restauração de serviço com o objetivo de superar 

algumas limitações constatadas em outros trabalhos. Ou seja, a metodologia: lida com redes de 

distribuição de grande escala com tempo de execução viável sem requerer simplificação da topologia de 

rede; prioriza a operação de chaves controladas remotamente; prioriza o fornecimento a três níveis de 

clientes prioritários e fornece sequências de chaveamento. Uma formulação matemática do problema é 

proposta com testes realizados em redes de grande escala (de 631 a 5158 switches) na consideração de 

faltas únicas e múltiplas. Em seguida, a equipe de (MARQUES, FERNANDES e LONDOM, 2019) 

apresenta uma versão aprimorada do algoritmo evolutivo multiobjetivo (MOEA) baseada em NSGAII 

e MOEA em subpopulação de tabelas é proposta para obter melhores fronts de Pareto. Para gerar planos 

com implementação mais rápida e mais barata, a habilidade de priorizar operações de chaveamento 

remoto é mantida. O MOEA proposto foi comparado com quatro MOEAs da literatura em uma rede real 

de distribuição de grande escala em dois cenários diferentes e superou todos eles nas condições de teste. 

A pesquisa de (CHEN e AL, 2019) apresenta uma estrutura de modelagem para sistemas radiais 

de distribuição, onde se obtém sequências de chaveamento ótimas com tempo estimado para restauração 

na presença chaves controladas remotamente, chaves operadas manualmente e DGs. Dois modelos 

matemáticos, um modelo de etapa de tempo variável e um tempo fixo modelo de etapas, são 

apresentados e comparados. Os modelos propostos foram formulados como modelo de programação 

linear inteiro-misto cuja eficácia é avaliada no alimentador de teste do IEEE 123 barras. 

Em (PERALTA, LEITE e MANTOVANI, 2019), o problema de restauração foi formulado via 

programação não linear de número inteiro misto, não convexo, do tipo NP-completo. A consideração de 

cargas de aquecimento fez com que a pesquisa envolvesse o cold load pickup na rede, o que ocasinou 

um aumentou na complexidade do problema. A metodologia proposta para solução envolveu redes de 

larga escala com cargas de aquecimento. O modelo matemático proposto abrangiu o ilhamento 

intencional com GD realizando o controle de tensão por meio de ajustes otimizados em bancos de 

capacitores e reguladores de tensão.  

A pesquisa de (HUNSCHE, ZONIN, et al., 2019) apresenta um algoritmo genético 

multiobjetivo para o problema da restauração de serviço em sistemas radiais de distribuição. Os critérios 

considerados são carga não energizada, número de chaveamentos, número de barras não-energizadas e 

tempo total de implementação do plano. A metodologia foi avaliada no sistema teste de 69 barras. 

O trabalho de (LI, LI, et al., 2020) apresenta um sistema automatizado via multi-agente 

totalmente descentralizado (FDMAS) para criar uma estrutura de restauração de serviço que unifica a 

rede de distribuição com a geração distribuída (GDs). Nesta metodologia o mecanismo de interação do 

FDMAS é projetado para estabelecer um modelo reduzido que pode diminuir significativamente o 

tempo computacional na busca pela restauração de serviço. Além disso, a pesquisa propõe uma 

estratégia baseada no FDMAS para restauração que combina a reconfiguração da rede com ilhamento 
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intencional. O algoritmo de reconfiguração de rede é baseado no modelo de fluxo de rede que, 

juntamente com a justificação de parâmetro, pode atenuar as variações de cargas e a intermitência das 

GDs. Os resultados são realizados no sistema de distribuição de 84 e 22 barras,  via MATLAB.  A 

estrutura de desenvolvimento é realizada via agentes (Java - JADE) com plataforma de teste de modelo 

dinâmico. Os resultados dos testes mostram que a metodologia proposta pode maximizar a restauração 

de cargas fora de serviço com um número mínimo de chaveamentos, onde se obtém um excelente 

desempenho no tempo de restauração de serviço. 

 

 

   TRABALHOS QUE ABORDAM PROTEÇÃO E PROCESSOS DE RECONFIGURAÇÃO 

 

Um dos trabalhos pioneiros no tema que envolve estudos de proteção e restauração foi o 

apresentado em (IEEE RELAYING COMMITTEE REPORT, 1974). O foco da metodologia é realizar 

um procedimento de análise que sirva para o pessoal técnico avaliar quantitativamente a eficácia do 

alimentador alternativo frente à necessidade de remoção de carga levando em conta a quantidade, tipo 

e localização dos dispositivos de proteção frente às práticas de restauração.  O método leva em conta os 

quatro índices de confiabilidade para a rede de maneira analítica. Isto é, a realização do procedimento 

ocorre de forma que a equipe técnica avalie com eficácia os esquemas de proteção e as práticas de 

operação que envolvam os alimentadores adjacentes.  

Um dos primeiros trabalhos que apresentou considerações da proteção no problema de 

chaveamento em redes de distribuição foi o de (HSU e JWO-HWU, 1993). A metodologia trata da 

reconfiguração e considera a alocação e o dimensionamento apropriados dos dispositivos de proteção 

da rede para que a coordenação seja satisfatória no ato dos chaveamentos da rede. O método considera 

cargas trifásicas equilibradas, e duas heurísticas: localização dos dispositivos de proteção e regiões 

chaveáveis com balanceamento de carga. O trabalho tem como objetivo a minimização das cargas 

desligadas e das perdas elétricas. A desvantagem é a limitação da possibilidade de combinações de 

chaveamentos da rede elétrica, já que há restrição da proteção. Além disso, as possíveis soluções já estão 

pré-determinadas em regiões chaveáveis (limitação de carga a ser transferida) a serem deslocadas. 

Em (ADIBI e MILANICZ, 1995) é apresentada uma revisão sobre os sistemas de proteção com 

o objetivo de determinar a influência desses no processo de restauração. A operação incorreta desses 

dispositivos associadas às mudanças de topologia da rede durante a recomposição podem causar atrasos 

ao processo. A operação dos diversos tipos de relés, tais como: relés de distância, relés de perda de 

sincronismo, relés de sobretensão de sequência negativa, relés diferenciais com limitações de 

harmônicos, entre outros, é discutida. Os autores associam as operações indevidas das proteções ao 

baixo nível de curto circuito (minimum source) imposto ao sistema nos instantes iniciais do processo de 

restabelecimento, fato que compromete a seletividade entre os dispositivos. É enfatizado a necessidade 

da avaliação do desempenho das proteções sob as condições restaurativas da rede. 
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Já em (ZHOU, SHIRMOHAMMADI e LIU, 1997) uma metodologia de reconfiguração entre 

dois alimentadores radiais de distribuição é descrita e tem como objetivo a restauração e o 

balanceamento de carga em tempo real. O Método combina técnicas de otimização com regras 

heurísticas juntamente com a lógica fuzzy para um desempenho eficiente e robusto da rede elétrica. No 

processo de reconfiguração entre os alimentadores, a proteção é avaliada junto a outros aspectos de 

ordem prática visando à automatização da rede. Além disso, a proteção é verificada para assegurar que 

a nova configuração possa estar completamente protegida. Caso a solução seja rejeitada pela etapa de 

proteção, o método descarta a solução e continuará a busca por outra satisfatória. Caso não haja solução, 

passa-se a informação ao pessoal técnico.  

Em (SIDHU, TZIOUVARAS, et al., 2005) são apresentados os resultados obtidos em um grupo 

de estudos do IEEE cujo objetivo é realizar uma análise profunda do impacto dos sistemas de proteção 

no processo de restauração, haja vista que poucas publicações na área de restabelecimento são dedicadas 

ao tópico. O aspecto mais importante durante esse estágio é o controle da tensão em regime permanente, 

dinâmico e transitório, de forma a não causar danos aos equipamentos. Além disso, na restauração, 

torna-se necessário avaliar a existência de um nível de falta suficiente para a detecção de defeitos nas 

linhas de transmissão. A configuração da rede sob restabelecimento pode conduzir à operação incorreta 

dos dispositivos de proteção, causando atrasos, ou, em caso extremo, impedindo o processo de 

restauração. Neste trabalho, alguns problemas relacionados à proteção durante a recomposição são 

abordados, como por exemplo, a atuação de relés sensíveis às componentes de sequência negativa e zero 

devido ao desbalanceamento de tensão causado por certas configurações de linhas de transmissão. Os 

autores sugerem que alguns relés podem ser temporariamente desabilitados durante o processo de 

recomposição. A energização de sistemas de transmissão fracos (baixo nível de geração e de curto-

circuito) pode criar sobretensões transitórias (ou de manobra) elevadas conduzindo às falhas de para-

raios e outros equipamentos. A compensação série pode ser utilizada para variar a impedância 

equivalente reduzindo as sobretensões sustentadas, e o elevado conteúdo harmônico gerado pela 

saturação de transformadores pode impactar na atuação de relés com restrição harmônica. Outros tópicos 

relacionados à proteção durante o processo de recomposição são tratados e os pesquisadores concluem 

enfatizando a necessidade de ajustes específicos da proteção para esse processo. 

O trabalho de (BHATTACHARYA e GOSWAMI, 2008) aborda a questão da restrição da 

coordenação da proteção na reconfiguração de redes de distribuição. A pesquisa constata que a 

coordenação restringe as mudanças na direção do fluxo de corrente nas linhas de distribuição, reduzindo 

assim drasticamente o espaço de busca a ser explorado pelos algoritmos de reconfiguração. A pesquisa 

constata que, para estudos de reconfiguração, a proteção deve ser planejada considerando todas as 

configurações permitidas da rede. O artigo ainda ilustra os estudos de proteção por meio de uma rede 

teste e apresenta um algoritmo para reconfiguração que incorpora as restrições de coordenação de 

proteção. 
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Em (JAVADIAN, TAMIZKAR e HAGHIFAM, 2009) é apresentada uma metodologia ótima 

para o problema da reconfiguração em redes de distribuição com Geração Distribuída (GD), 

considerando esquemas de proteção. Devido à ocorrência de faltas, ou simplesmente visando à operação 

ótima (como redução de perdas e melhoramento de perfis de tensão), o sistema de distribuição assume 

topologias diferentes o que ocasiona redes com características elétricas distintas daquelas observadas 

anteriormente e, por conseguinte, sendo necessária a adequação da proteção. Isso é feito de forma on-

line ou pela alternância entre diferentes settings definidos no equipamento e deve contemplar todas as 

funções parametrizadas. Os autores apresentam um método para a reconfiguração de sistemas de 

distribuição contendo GD que visa manter a eficiência do sistema de proteção em diferentes condições 

operativas, incluindo a operação ilhada. 

Em (JAWORSKI e JAEGER, 2016) foi apresentado uma metodologia para o processo de 

restauração com aumento de tensão em rampa. Neste método, foi avaliado, num sistema elétrico de 

grande porte, não a influência em si da proteção na solução, mas o comportamento desta durante 

procedimento de restauração no sistema considerado. Foi observado a má atuação da proteção de 

sobrecorrente no sistema submetido à restauração, devido aos baixos níveis de curto-circuito 

decorrentes da mudança topológica da rede. Tal fato não se repetiu para a proteção de distância, pelo 

fato de que tanto a tensão quanto à corrente serem alteradas, na mesma proporção, o que não 

comprometeu a impedância ‘vista’ pelo relé no momento da falta. Entretanto, foi abordado que a 

estabilidade do sistema pode afetar a proteção de distância no ato da mudança topológica da rede devido 

ao tempo para eliminação da falta. 

Em (KHORSHID-GHAZANI, SEYEDI, et al., 2017) é apresentada uma metodologia ótima, 

via Algoritmo Genético, para processo de reconfiguração em redes reais de distribuição, considerando 

tanto as condições operacionais quanto à coordenação entre os dispositivos de proteção da rede. A 

finalidade é obter uma configuração factível que obtenha tanto a minimização das perdas elétricas ativas 

quanto a um perfil satisfatório de tensão, e que, ao mesmo tempo, consiga alcançar um intervalo 

adequado de coordenação e seletividade entre os dispositivos de proteção da rede. Esse foi o único 

trabalho que abordou a proteção da rede elétrica de forma analítica, tanto no sentido operacional quanto 

no filosófico. O trabalho foi pioneiro em inserir, na formulação da função objetivo do processo de 

reconfiguração, as restrições matemáticas para a avaliação de proteção da rede elétrica. Foram 

considerados apenas curtos-circuitos trifásicos. 

Em  (JOHNATHON e KENNEDY, 2018), o algoritmo proposto usa a técnica BPSO para 

garantir a restauração ao maior número possível de consumidores juntamente com a minimização de 

perdas. Além disso, mantém a radialidade da rede, o perfil de tensão aceitável, os limites de ampacidade 

permitidos e garante a seletividade da proteção. Simultaneamente, são gerados novos ajustes de 

proteção para os dispositivos da rede, o que evita qualquer comprometimento operacional desta. A 

metodologia foi testada para uma rede de distribuição IEEE de 33 barras na plataforma MATLAB. Os 

resultados para a simulação de falta mostram que a metodologia encontra uma configuração satisfatória 
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para a rede. O algoritmo proposto automatiza o processo de restauração de energia e, portanto, pode 

reduzir o trabalho dos engenheiros e obter melhoria na confiabilidade da rede de distribuição. 

Em (ABDUL RAHIM, MOKHLIS, et al., 2019) é apresentada uma metodologia que usa o 

algoritmo Firefly e programação evolutiva para a reconfiguração de três redes de distribuição, 

considerando as já tradicionais restrições operacionais, as restrições de coordenação entre os 

dispositivos de proteção da rede e o dimensionamento e alocação otimizada de geração distribuída (GD). 

A finalidade é obter uma configuração ótima com um dimensionamento adequado de GD que atenda, 

ao mesmo tempo, à minimização das perdas elétricas e a operação adequada dos dispositivos de proteção 

da rede durante as condições normais de operação e de falta. Esse foi o segundo trabalho que abordou a 

proteção da rede elétrica de forma analítica, tanto no sentido operacional quanto no filosófico. 
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2 PROTEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA  

 

2.1 SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

A ‘utilização de fogo’, o ‘cultivo agrícola’ e a ‘comunicação escrita’: estes três itens são muitas 

das vezes citados como as maiores realizações da humanidade. Pode-se juntar a essas realizações um 

quarto item: ‘estruturas sociais baseadas em uma infraestrutura elétrica’, a principal criação humana 

do século XX.  

Nos últimos cem anos, atravessamos a era da ‘eletricidade como uma ferramenta conveniente’ 

para um ponto em que tal ferramenta se tornou uma parte inevitável da nossa infraestrutura por meio da 

aquisição, transporte e utilização da energia, bem como nos meios de comunicação. Hoje, sem 

eletricidade não é possível realizar com eficiência qualquer uma de nossas atividades do cotidiano como: 

‘fazer fogo’, ‘obter comida e água’, ‘fabricar ferramentas’, ‘locomoção’, ‘comunicação’, e assim por 

diante. Consequentemente, a maioria dos seres humanos tornou-se muito dependente da eletricidade. 

Com isso, essa importante infraestrutura elétrica domina o nosso moderno sistema de potência.  

Um Sistema de Potência pode ser comparado ao corpo humano. A comparação entre os dois 

pode ser útil para uma melhor compreensão das características essenciais do sistema de potência.  

Em primeiro lugar, o corpo humano é composto por um grande conjunto de subsistemas (órgãos 

individuais, ossos, músculos, etc.), e todos são compostos, por sua vez, de um enorme número de 

minuciosas células. Um Sistema de Potência de uma determinada grande região é composto por um 

único sistema unificado. Dentro desta região, a eletricidade é disponibilizada para qualquer cidade, 

serviços de utilidade pública, residências, tudo por meio de cabos de metal interligados por uma grande 

rede totalmente integrada.  

Usinas, subestações e linhas de transmissão; geradores, transformadores, chaves e outros 

equipamentos de alta tensão; vários tipos de equipamentos de controle, equipamentos de proteção e 

instalações auxiliares dos equipamentos; instalações de controle e comunicação de centros de controle; 

e os vários tipos de carga – todos estes elementos também são compostos por um grande número de 

pequenas peças. Cada peça desempenha sua função e está ligada ao resto do sistema. A equipe de 

trabalhadores pode ser considerada como um importante membro do sistema de potência em qualquer 

parte que esta venha a atuar. Poderíamos dizer que um sistema de potência é o maior e o mais complexo 

sistema artificial já produzido pelo homem na era moderna. 

Em segundo lugar, o corpo humano vive porque consegue obter energia do meio externo, além 

de processá-la e utilizá-la. Consequentemente, novos tecidos celulares são criados e os tecidos antigos 

são descartados. Em tal procedimento, o corpo humano continua sempre a crescer e a se renovar.  

O sistema de potência pode ser comparado do mesmo modo. Uma condição para que isso ocorra 

é que ele seja operado de forma continua como um sistema interligado, sempre acrescentando novas 
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partes e descartando as antigas. A primeira a se estabelecer foi a transmissão de energia a longa distância, 

há cerca de cem anos. Desde essa época, os sistemas de potência vêm operando e continuam a crescer e 

a se alterar. Desta forma, apesar de algumas falhas em determinadas partes deste, nunca um sistema de 

potência parou de fato. Além disso, nenhum sistema de potência foi construído e isolado a partir de 

outro existente na mesma região. Pode se dizer que um sistema de potência é a melhor herança que uma 

geração pode deixar à outra.  

Em terceiro lugar, o ser humano sente fome em poucas horas após sua última refeição. A sua 

capacidade de armazenamento energia, se comparado com seu tempo de vida, é insignificante. Num 

sistema de potência, tal como uma usina hidrelétrica, a capacidade de qualquer sistema de 

armazenamento de energia em bateria é muito pequena se comparado à capacidade total que o referido 

sistema de potência possui. O balanço CARGA - GERAÇÃO deve ser mantido a cada instante para 

suprir flutuações ou súbitas mudanças no consumo total de carga. Em outras palavras, a 

‘simultaneidade e igualdade no consumo e geração de energia’ é uma característica vital do sistema 

de potência, assim como no corpo humano.  

Em quarto lugar, o ser humano pode viver mesmo se determinadas partes de seu corpo ou 

determinados órgãos forem removidos. Entretanto, um pequeno distúrbio nos tecidos celulares pode ser 

fatal. Tais situações podem ser vistas também nos sistemas de potência.  

Uma característica essencial de um sistema de potência é a manutenção razoável de redundância 

que é obtida pelo planejamento, construção e operação deste. Dessa forma, na maioria dos casos, o 

sistema pode operar satisfatoriamente mesmo se uma grande parte dele for subitamente retirado. Do 

contrário, caso haja uma improvável falha de uma pequena parte do sistema, como por exemplo, um 

relé (ou apenas um de seus componentes), poderá desencadear e disseminar a falha, algo do tipo ‘efeito 

dominó’, e levar o sistema todo a um blackout.  

Quando há um distúrbio numa determinada parte do sistema de potência por ‘efeito dominó’, 

significa dizer que ocorreu uma grande falha no fornecimento de energia, devido à súbita saída do 

sistema de potência. Isso, provavelmente, pode ter sido causado por disparos (trips) em cascata dos 

disjuntores de geradores causados pelo total desequilíbrio entre consumo (carga) e geração de energia, 

o que leva a ‘uma condição anormal na frequência (sub ou sobre frequência) ou sob limites de 

capacidade de frequência (da / UF) de cada um dos geradores’, ‘disparos em cascata da proteção de 

geradores causados por limites de estabilidade de potência, limites de estabilidade P-V ou por outro 

qualquer limite de capacidade operacional’, ‘disparos em cascata de equipamentos de usinas ou de linhas 

causados por fluxo de potência anormal excedendo o máximo limite de capacidade, ou limites de sobre 

ou sub tensão’, ‘sucessão de disparos em cascata após a falha na eliminação de uma falta devido a um 

reajuste do disjuntor ou causada por um mau funcionamento de um relé’, e assim sucessivamente, e que 

também possa ser causado por um conjunto de tais acontecimentos. Tais falhas, que podem ocorrer nos 

sistemas de potência, mostram o quanto os equipamentos e partes do sistema de potência, 
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independentemente do seu tamanho, estão estreitamente ligados e coordenados entre si. O contraste 

entre tenacidade com delicadeza e redundância é a natureza essencial dos sistemas de potência. 

Em quinto lugar, tal como acontece no corpo humano, um sistema de potência pode não suportar 

tais falhas, que podem causar interrupções de energia e, podendo provocar ainda danos fatais aos 

consumidores. A recuperação de um sistema de potência não é fácil. Leva muito tempo e é caro, ou 

dependendo da situação, poderá ser impossível. Os sistemas de potência podem ser mantidos em bom 

funcionamento apenas pelo esforço e dedicação de engenheiros e outros profissionais.  

Em sexto lugar, e, finalmente, quase tão bem elaborado quanto o corpo humano, o sistema de 

potência hoje (incluindo todos os tipos de cargas) como um todo é uma obra prima de recentes novas 

tecnologias, tudo isso baseado num século de conhecimentos acumulados, algo em que todos os 

engenheiros eletricistas podem compartilhar orgulhosamente, juntamente com engenheiros mecânicos. 

Todos esses feitos devem ser bem-sucedidos como estrutura social indispensável para às próximas 

gerações.” (HASE, 2007). 

 

2.2 O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Em geral, a definição de um sistema elétrico de potência inclui a geração, a transmissão e um 

sistema de distribuição de energia elétrica. O sistema elétrico de distribuição é uma parte da estrutura 

de energia que tem a função de recebê-la, de circuitos de transmissão em alta de tensão, manobrá-la e 

entregá-la aos seus consumidores. Numa subestação de distribuição, o transformador tem a função de 

receber a energia num nível de tensão de transmissão (35 até 230kV) e abaixá-la para vários circuitos 

primários de distribuição. Nas proximidades de cada consumidor haverá um transformador de 

distribuição que terá a função de receber a energia num nível de tensão primário e abaixá-la para um 

outro nível secundário, que comumente gira em torno de 120/240 V. Outros níveis de tensão também 

são usados. A conexão com o consumidor é feita diretamente no circuito de distribuição secundário do 

transformador de distribuição (SHORT, 2004).  

O sistema de distribuição se faz presente ao longo de ruas, ruelas, no meio de árvores e por cima 

de residências (quintais). Nesse espaço, existem muitos ramais aéreos de distribuição que vão alimentar 

inúmeros consumidores. Entretanto, devido esses ramais serem expostos a animais, ventos, árvores, 

descargas atmosféricas e a acidentes de automóveis, eles são considerados um componente crítico para 

a confiabilidade dos circuitos de distribuição (SHORT, 2004). 

Os ramais de distribuição se diferenciam das linhas de transmissão e subtransmissão no que se 

refere a: (1) operação em tensões mais baixas do que as linhas de transmissão, (2) por serem 

geralmente radiais e (3) por geralmente terem cargas distribuídas (em derivação ou ramificada) 

ao longo da linha (alimentador principal) e não somente no fim desta. A elaboração de uma 

estratégia de proteção envolve a otimização da continuidade do serviço com um grande número de 

usuários, a um custo mínimo. Isso significa realizar uma aplicação adequada de disjuntores, religadores, 
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seccionalizadores e fusíveis com o objetivo de eliminar as faltas temporárias com religamentos e isolar 

as faltas permanentes por meio de uma estratégia apropriada de chaveamento. 

Geralmente, um sistema de distribuição é visto como um ramal (Alimentador) principal trifásico 

com ramais secundários, alguns dos quais podendo ser bifásicos ou monofásicos. Na maioria das vezes, 

os sistemas são conectados em estrela (Y) com o neutro do transformador solidamente aterrado e com 

uma malha de aterramento ao longo dos ramais. Tal forma de aterramento permite o isolamento e 

inclusão de cargas monofásicas, evita riscos de sobretensões transitórias e facilita a localização do curto-

circuito, e não diminui o valor da corrente de falta à terra (MARDEGAN, 2012). 

Além disso, a implantação de um sistema de distribuição requer uma análise para avaliar as 

condições normais de operação e situações de contingência, utilizando-se de planejamento estabelecidos 

pelas concessionárias e, tendo-se como o objetivo, o atendimento segundo as metas desejadas de 

qualidade de serviço.   

A Figura 2.1 mostra uma visão da geração e a infraestrutura de entrega de energia onde o sistema 

de distribuição está incluído. Os circuitos de distribuição são aqueles que alimentam os consumidores. 

Para alguns, tais circuitos são aqueles que são radiais ou todos os circuitos que possuem tensão abaixo 

de 35kV. 

A rede de distribuição é bastante ampla, já que a energia é entregue aos consumidores 

concentrados em cidades, em subúrbios e em regiões muito distantes. Poucos lugares no mundo 

industrializado não recebem energia de um sistema de distribuição prontamente disponível. Os sistemas 

de distribuição são encontrados ao longo de ruas e estradas. Em meios urbanos, eles podem ser 

subterrâneos ou aéreos sendo que em alguns casos podem ser de forma mista, já em meios rurais, eles 

são totalmente aéreos.  
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Estações de Geração

Subtransmissão

69 - 169 kV

Distribuição

Primária

4 - 35 kV

Distribuição

Secundária

120 - 240 V

 

Figura 2-1- Visão Geral do Sistema Elétrico de Energia (SHORT, 2004). 

 

 

 

 

A Figura 2.2 ilustra parte de um sistema elétrico transmissão/distribuição com K subestações e 

N Alimentadores. Nela, a região de distribuição é destacada pela apresentação de suas principais partes. 

Também são ilustradas a sua subdivisão em i) Sistemas de Distribuição Primária e ii) Sistemas de 

Distribuição Secundária. 
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Figura 2-2 - Organização do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Adaptado de (SUN, WANG, et al., 

2009) e (GARCIA, 2005)). 

 Sistema de Distribuição Primária (ou Distribuição de Média Tensão)  

Opera geralmente em redes radiais aéreas na tensão de 13,8kV. É projetado com a possibilidade 

de transferência de blocos de cargas entre circuitos (alimentadores) para o atendimento da operação em 

condições de contingências ou para manutenção preventiva e/ou corretiva. Esse sistema atende aos 

consumidores primários (industriais de médio porte, conjuntos comerciais, hospitais, shopping centers, 

instalações de iluminação pública, etc) e aos transformadores de distribuição que, por sua vez, suprem 

os sistemas de distribuição secundários ou de baixa tensão, conforme Figura 2.2. 

 

 Sistema de Distribuição Secundária (ou Distribuição de Baixa Tensão) 

Opera geralmente em redes radiais ou em malha com tensões de 220/127V ou 380/220V. Atende 

aos consumidores de baixa tensão, pequenos comércios e indústrias e, principalmente, os consumidores 

domésticos. Essa parte do sistema de distribuição, também ilustrada na Figura 2.2, usualmente não conta 

com recurso para o atendimento de contingências. 
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2.3 ESTRUTURA, TOPOLOGIA E PRINCIPAIS ELEMENTOS DE SISTEMAS 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A topologia de um sistema de distribuição pode assumir uma variedade de formas. Ela pode ser 

tipicamente radial ou em anel, malhada ou malhada radial, isso irá depender da configuração, da 

qualidade do serviço e do custo. O custo de operação e manutenção geralmente é elevado, de modo que 

são desejáveis, na obtenção de um sistema de distribuição de alta qualidade, técnicas apropriadas em 

tecnologia de comunicação e automação. Por exemplo, as funções de automação da distribuição foram 

recentemente projetadas para suportar a análise de ligações (chamadas) de relatos de problemas, o que 

reduzirá o tempo de atuação da equipe de reparo para sanar o problema e garantir a receita da 

concessionára. A automação de distribuição também melhora a integração do sistema aos processos de 

reconfiguração e restauração, minimizando perdas e desvios de tensão, especialmente durante uma 

emergência. Várias técnicas de otimização e de sistemas inteligentes são usadas no planejamento de 

esquemas de automação de redes de distribuição (MOMOH, 2008). 

O desenvolvimento de prototipos é realizado utilizando tanto com técnicas de otimização quanto 

com sistemas de inteligência para abordar alguns dos problemas comuns do dia-a-dia que podem afetar 

a qualidade do serviço. Além disso, o uso de dispositivos eletrônicos nas redes de distribuição, como 

em conversores de energia e em dispositivos flexíveis de transmissão de CA (FACT), também pode ser 

utilizado para melhorar a qualidade de energia do sistema. A futura rede de distribuição também 

incorporará a geração distribuída, como a fotovoltaica (PV), a eólica, a biomassa e as microturbinas. 

Isso tem melhorado a capacidade dos sistemas distribuídos em atender às demandas de carga que se 

encontram em constante mudança a um custo reduzido para as principais fontes de energia (MOMOH, 

2008). 

Os sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica são comumente baseados na 

transmissão de redes mono e trifásicas usando condutores de alumínio de um ponto a outro, ou de um a 

vários. O desafio do potencial de roteamento dentro de seus limites de capacidade a um custo mínimo, 

e perdas mínimas, faz parte do problema de planejamento geral. Os sistemas de energia (num estado 

desequilibrado), em novo ambiente competitivo, também devem atender a alguns requisitos 

regulamentados para garantir segurança e proteção. As funções importantes e os requisitos 

regulamentares que devem ser cumpridos são os seguintes:  

1. A geração, transmissão e distribuição devem ser capazes de atender à demanda antecipada 

com margens de reserva suficientes, que podem ser atendidas por esquemas de gerenciamento do lado 

da demanda ou esquemas de armazenamento para as unidades de distribuição. 

2. O sistema de energia, incluindo os subsistemas de distribuição, deve ser rentável com o 

objetivo geral de cumprir as restrições técnicas, econômicas, ambientais e de percepção pública. 

3. A confiabilidade e qualidade da transmissão e distribuição de energia devem ser capazes de 

atender aos padrões mínimos exigidos. 
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4. A análise adequada do custo-benefício deve ser feita para garantir a prioridade de execução 

do projeto, o que melhorará o desempenho e a qualidade do serviço.  

Com isso, as modernas ferramentas devem ser desenvolvidas para propiciar um suporte às 

opções de distribuição que, tradicionalmente, sempre foram monitoradas como estratégias simples e sem 

rigor (MOMOH, 2008). 

Basicamente, os principais elementos, características e estruturas de um sistema de distribuição 

são mostradas na Figura 2.3, que mostra um típico trecho de uma rede elétrica de distribuição.  
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Figura 2-3 - Um Alimentador Primário de Distribuição com suas Características e Principais Componentes 

(Adaptado de (BROWN, 2002) ). 

Nesta figura, o trecho ilustrativo correspondente a um dos alimentadores que compõe a rede 

elétrica que, na qual, consiste de Subestação, Alimentador, Relés, Disjuntor, Regulador (Tensão), 

Religadores, Fusíveis, Transformadores de Distribuição, Geração Distribuída (Energia Renovável) e 

Cabos. A seguir, segue uma breve descrição de cada um deles: 

Subestação: Geralmente, a subestação de distribuição está localizada perto dos consumidores 

finais e é responsável pela transformação da tensão de subtransmissão para a de distribuição primária. 

Existem vários arranjos de subestações (SEs) possíveis,  variando com a potência instalada. A SE possui 

um barramento que pode direcionar a energia para várias cargas. Normalmente, são instalados 
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disjuntores e chaves que possibilitam desconectar a SE da rede de transmissão ou mesmo desligar linhas 

que saem da subestação de distribuição, quando necessário. 

Alimentador: É a conexão entre o terminal de saída das subestações de distribuição e o terminal 

de entrada das redes secundárias. O alimentador de distribuição geralmente deixa a subestação a partir 

de um disjuntor ou religador. Na ocorrência de uma falta, o disjuntor abrirá preservando o alimentador. 

Religadores Automáticos podem ser instalados estrategicamente ao longo dos alimentadores com o 

objetivo de protegê-los e, assim, reduzir o impacto das faltas temporárias (ASSIS, 2014). Além disso, 

cada alimentador é subdividido em secções de carga por meio de chaves seccionadoras (chaves 

normalmente fechadas), sendo também conectados a outros alimentadores por meio de chaves de 

manobras (chaves normalmente abertas ou TIE). 

Relé: No que se refere às redes de distribuição, é um dispositivo projetado para proteção contra 

sobretensão ou sobrecorrente. Ele envia um sinal de disparo ao disjuntor para abrir (fechar) um circuito 

quando houver condições anormais de tensão e/ou corrente. 

Disjuntor: É um dispositivo mecânico de interrupção capaz de conduzir, interromper e religar 

circuitos sob todos os tipos de condição (correntes de carga, de curto-circuito, de magnetização de 

transformadores e reatores, capacitivas de banco de capacitores, etc) em tempos tão curtos quanto de 

dois ciclos (mesmo tendo permanecido na posição fechada após meses), de forma e a limitar a um 

mínimo os possíveis danos causados aos equipamentos. Juntos e separados aos disjuntores estão os 

dispositivos sensores (transdutores de corrente (TCs) e de tensão (TPs)) e os relés de proteção ou 

combinações destes. Os tipos de disjuntores vêm em diferentes formas devido ao fenômeno de arco 

causado durante a abertura dos contatos em alta tensão. As típicas nomenclaturas de disjuntores são 

feitas de acordo com meio de extinção que o dispositivo usa para extinguir o arco elétrico, tais como: ar 

comprimido, a vácuo, a óleo e os de hexafluoreto de enxofre, que utilizam meios de gás SF6 para extra 

alta tensão, que são aplicações acima de 345 kV.  

Religadores: Na sua forma mais básica, um religador, no momento de uma falta, irá detectá-la 

e, em seguida, abrirá seus contatos por um tempo pré-determinado antes de fechá-los automaticamente. 

Este fechamento automático é referido como um acionamento prévio automático denominado de 

autoreligamento. Além disso, poderão ocorrer várias operações de aberturas e fechamentos para eliminar 

faltas temporárias. Nesse caso, a falta é eliminada quando a linha for desenergizada, e o próximo 

autoreligamento automático irá restaurar o serviço. Se a falta for permanente, o religador abrirá seus 

contatos em definitivo e não tentará mais fechá-los até ser manuseado localmente por um operador, ou 

remotamente. Este estado é referido como bloqueio do religador. Os fabricantes padronizaram um 

máximo de quatro operações do religador para atuação em proteção antes de ocorrer o seu bloqueio. 

Normalmente, o primeiro (ou os dois primeiros) disparo é instantâneo enquanto as próximos são na 

forma temporizada inversamente proporcional ao valor da magnitude da corrente de falta, já que o tempo 

de abertura é obtido de uma curva característica tempo-corrente (ABDELHAY A. SALLAM, 2011).  
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Regulador de Tensão: É um equipamento que atua quando há uma variação de tensão fora dos 

limites especificados numa rede de distribuição. Seu objetivo é corrigir a tensão a um determinado nível 

pré-definido para atender aos consumidores com um nível de tensão adequado. Sua robustez, eficiência 

e fácil utilização faz com que este dispositivo seja amplamente utilizado em sistemas de distribuição de 

energia elétrica nos quais se deseja a regulação da tensão em regime permanente. Além disso, sua 

instalação se faz necessária nos casos em que os alimentadores atendem às regiões com densidade de 

carga média e situadas a grandes distâncias dos centros de consumo ou da subestação. 

Fusíveis: Também chamados de ELOS Fusíveis, são dispositivos que fundem na ocorrência de 

uma corrente de sobrecarga passante por ele. Eles constituem uma forma barata de proteção, já que sua 

fabricação consiste, basicamente, de um elemento fusível colocado num invólucro. Tal elemento é 

fabricado com materiais de zinco, cobre, prata, cádmio ou estanho. Os fusíveis vêm em diferentes 

formas: de baixa ou alta tensão. Não apresentam elevada capacidade de interrupção e são utilizados, 

praticamente, em redes de distribuição, principalmente em redes aéreas. Eles são classificados em 

termos de BIL, tensão, corrente contínua e coordenação do fusível de capacidade de interrupção (tempo 

que leva para que o fusível se funda) (MOMOH, 2008). A norma brasileira (NBR-5359) prescreve três 

tipos de elos fusíveis de distribuição: i) ELO Tipo K; ii) ELO Tipo H e iii) ELO Tipo T. Os Elo do tipo 

“K” são do tipo “rápido” e são utilizados para proteção de alimentadores e de ramais. Os do Tipo T são 

de característica “lenta”. Por fim, os do tipo H são do tipo “alto surto”, e são utilizados na proteção de 

transformadores de distribuição (MARDEGAN, 2012). 

Seccionalizador: É um dispositivo de proteção que não usa a curva característica tempo-

corrente, e opera em conjunto com o religador. É utilizado para isolar automaticamente uma falta num 

segmento de linha a partir de um distúrbio, já que ele não interrompe uma corrente de falta. Ele detecta 

qualquer corrente acima de sua de seu ajuste, seguida da desenergização de uma linha pelo religador a 

montante. 

Chaves Seccionadoras: São chaves de controle, normalmente fechadas (NF), que podem ser 

acionadas (abertas) quando uma falha ocorre. Seu objetivo é isolar a falha para o menor número de 

clientes possível e possibilitar a restauração da energia para a região da rede a montante da falha (ASSIS, 

2014). 

Chaves de Manobra: Também chamadas de chaves TIE, são chaves de controle, normalmente 

aberta (NA), que podem ser acionadas (fechadas) com o objetivo de energizar setores da rede que 

podem ser isolados do defeito. Atuando em conjunto com chaves NF, são capazes de realizar a 

tranferência de carga para os clientes situados a jusante do local onde ocorreu a falha (ASSIS, 2014). 

Cabos: São condutores de energia elétrica. Existem em vários tipos. Podem ser construídos por 

materiais com alumínio ou cobre, e podem ter diferentes bitolas, que definem suas capacidades (ASSIS, 

2014). 
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Geração Distribuída (Energia renovável): É um produtor independente de energia na região do 

consumidor. É chamado de energia distribuída resultante a partir de uma fonte de energia renovável, 

como a energia fotovoltaica, a biomassa, a microturbina ou a energia eólica.  

Um subsistema de distribuição completo inclui outros equipamentos, tais como baterias, 

sensores e software de aplicação de computador. No geral, a inclusão de tal equipamento fornece  

funcionalidades para garantir o monitoramento e controle em tempo real da rede de distribuição do 

sistema de energia. Um Sistema de Distribuição é uma arte criativa de uma criativa engenharia e serviu 

às concessionárias por anos. No entanto, à medida que a tecnologia da comunicação e do sistema 

inteligente avança, os sistemas de distribuição vão sendo aprimorados (MOMOH, 2008). 

O sistema Primário de Distribuição inclui três tipos básicos: Radial, Looping e Sistemas de 

Rede Primária. 

 

 Sistema Radial de Distribuição 

O sistema radial é aquele no qual a alimentação é feita apenas por uma extremidade. 

Basicamente, os sistemas radiais são divididos em dois tipos: Radial Simples e Radial com Recurso 

(Em Anel Aberto).  

Radial Simples 

Os sistemas radiais simples são, geralmente, utilizados em áreas de baixa densidade de carga, 

principalmente rurais, nas quais os circuitos tomam normalmente direções distintas, face às próprias 

características de distribuição da carga, tornando geralmente antieconômico o estabelecimento de pontos 

de interligação (ELETROBRAS, 1982). Além disso, o sistema radial simples é o mais simples e de custo 

mais baixo. A principal desvantagem é que demanda maior tempo para que o fornecimento seja 

restabelecido após um defeito, pois, neste caso, o circuito todo fica desligado ou pelo menos, o trecho 

além do ponto de falta. 

A Figura 2.4 mostra um arranjo típico de um alimentador de distribuição radial simples, ou seja, 

alimentador principal, ramais de derivação, transformadores abaixadores e de distribuição 

(ANDERSON, 1999). 

Note que para cada um dos transformadores de distribuição mostrados na Figura 2.4 existe no 

seu lado de alta tensão um fusível. Este fusível é externo e está localizado no lado de alta tensão do 

transformador de distribuição utilizando-se para sua acomodação uma chave-fusível. 

Os consumidores alimentados pelo secundário do transformador devem possuir seus próprios 

sistemas de proteção, não dependendo assim do fusível do lado de alta tensão do transformador para a 

sua proteção (ANDERSON, 1999). 
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Figura 2-4 - Diagrama Unifilar de um Alimentador Primário Radial Simples de Distribuição (adaptado de 

(ANDERSON, 1999)). 

Radial com Recurso (Looping em Aberto) 

Os Sistemas Radiais com Recurso, também chamado de Sistema em Anel Aberto, ou Looping 

Primário, são geralmente empregados em áreas urbanas, pois devem ser utilizados em áreas que 

demandem maiores densidades de carga ou requeiram maior grau de confiabilidade devido às suas 

particularidades (comércio, hospitais, etc). 

 Este sistema caracteriza-se pela: 

i) existência de interligação, normalmente aberta, entre alimentadores adjacentes, da mesma 

ou de subestações diferentes por meio de dispositivos de seccionamento e religamento (operação manual 

ou automática), o que implica num aumento da confiabilidade. Quando manual, o tempo de manobra 

influi negativamente no tempo de restauração do serviço. Entretanto, o comando automático eleva o 

preço da instalação e exige manutenção frequente, o que constitui um fator econômico a ser considerado; 

 ii) capacidade de reserva para cada alimentador, em sua fase de planejamento, para absorção 

de carga de outro alimentador na eventualidade de defeito;  

 iii) limitação do número de clientes interrompidos por defeitos e diminuição do tempo de 

interrupção em relação ao sistema radial simples. É comum a existência de dois ou no máximo quatro 

interligações, o que é suficiente para manter condições razoáveis de fornecimento (ELETROBRAS, 

1982).  

Nessa estrutura, qualquer secção de carga do alimentador pode ser isolada sem interromper as 

demais regiões deste, e a duração das faltas são reduzidas ao tempo necessário para sua localização e 

posterior realização do processo de restauração do serviço (PABLA, 2005). A Figura 2.5 apresenta a 

configuração do esquema radial em anel aberto. 
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Figura 2-5 - Diagrama Unifilar de um Rede Elétrica Primária Radial em Anel Aberto (adaptado de 

(ELETROBRAS, 1982))  

O critério usual para fixação do carregamento de alimentadores, em regime normal de operação, 

é o de se definir o número de alimentadores que irão receber a carga a ser transferida. Usualmente dois 

alimentadores socorrem um terceiro, e estabelece-se que o carregamento dos alimentadores que 

receberão a carga extra não exceda o correspondente ao limite térmico na Equação (2.1). Assim sendo: 

 

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑆𝑟𝑒𝑔 +
𝑆𝑟𝑒𝑔

𝑛
                                                                                 (2.1) 

Onde: 

n – Número de alimentadores que irão absorver a carga do circuito em contingência; 

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑚 – Carregamento correspondente ao limite térmico do alimentador; 

𝑆𝑟𝑒𝑔 – Carregamento do alimentador para operação em condições normais. 

O carregamento do alimentador é dado pela Equação (2.2): 

𝑆𝑟𝑒𝑔 =
𝑛

𝑛+1
𝑆𝑡𝑒𝑟𝑚                                                                                 (2.2) 

Para o caso de dois alimentadores de socorro, a capacidade de limite térmico corresponderá a 

67%. 

No geral, o custo do sistema em anel é mais elevado que o radial, não só pela multiplicidade dos 

equipamentos de proteção e manobra, como também pela necessidade de maior bitola dos condutores 

que devem operar com folgas para permitirem as transferências de carga. 
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2.4 AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

O termo "automação de distribuição" (AD) é usado para definir a aplicação de comunicação, 

otimização e sistemas inteligentes para melhorar o desempenho e as funções dos sistemas de distribuição 

durante as condições de operação normal e anormal. O AD facilita a eficiência do sistema, a qualidade 

do serviço e a segurança do sistema de energia. Essas habilidades são classificadas como opções de 

função AD da seguinte maneira: 

 

Eficiência: é a função da AD cujo objetivo é controlar (minimizar) as perdas por meio da 

reconfiguração e restauração da rede via deslocamento apropriado de fusíveis, disjuntores e cargas para 

um ótimo desempenho durante uma sobrecarga. 

Confiabilidade e Qualidade: é a função que garante que o sistema seja confiável com um valor 

aceitável de risco (dado o registro do histórico de falhas e sua duração). É proposto um índice de 

preferência de serviço de interrupção do cliente aceitável em termos de qualidade. As ações para 

gerenciar a falta de confiabilidade por meio da manutenção ou do gerenciamento do lado da demanda 

(DSM) são planejadas usando a automação de distribuição. Novas ferramentas de coleta de dados, como 

a unidade de gerenciamento de energia (PMU) e gravadores de frequência, são usadas para avaliação da 

confiabilidade. 

Segurança: É a função cuja segurança da distribuição de energia é aprimorada usando a 

integração da geração distribuída (DGs) ou dispositivos FACT. O objetivo aqui é reduzir a queda de 

tensão e eliminar os harmônicos que podem causar baixa qualidade de energia e aliviar a instabilidade 

causada pela penetração de DGs. 

A integração dessas funções na AD proporcionará uma plataforma para a construção de um 

sistema de distribuição autônomo futuro, altamente competitivo e eficiente, capaz de responder a 

diferentes situações e ser autoperceptivo, auto-organizável e auto reconfigurável. 

Na Figura 2.6 é apresentada uma visão e estrutura geral da ADs para sistemas de distribuição 

com ilustração de uma combinação de otimização e sistemas inteligentes para desenvolver funções de 

AD efetivas. Por exemplo, o sistema inteligente será baseado em lógica fuzzy para gerenciamento e 

restauração do lado da carga. Os sistemas especialista serão usados para classificação e ranqueamento 

das opções de controle, e as redes neurais artificiais serão usadas para detecção de faltas e processo de 

restauração, bem como a avaliação e controle de qualidade de energia. 

Os esquemas de otimização baseados em programação linear e inteira mista, juntamente com as 

técnicas de otimização que utilizam gerações, a programação evolutiva, os métodos de programação 

dinâmica adaptativa (ADP), a pesquisa Tabu e os métodos de recozimento serão usados para aprimorar 

o desenvolvimento de funções de automação da distribuição. 

Por fim, é muito promissor e fascinante a nova tendência de integração entre sistemas 

inteligentes (SI) e aplicações de telecomunicações para a automação e controle das redes de distribuição 

de sistemas de energia. 
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Figura 2-6 - Estrutura e Funções da Automação de Distribuição (Reproduzida de (MOMOH, 2008)). 

 

2.5 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE PARA SISTEMAS RADIAIS 

DE DISTRIBUIÇÃO 

Todo sistema elétrico requer um sistema de proteção, visto que este estudo é uma das partes 

mais importantes de qualquer sistema de potência, e com o sistema de distribuição não poderia ser 

diferente. A proteção deve garantir uma boa confiabilidade e segurança na operação e no fornecimento 

de energia. A qualidade no fornecimento de energia que, por exemplo, é influenciada pelo número de 

interrupções e afundamentos de tensão, é diretamente afetada pelo sistema de proteção. Por essas razões, 

a responsabilidade dos engenheiros de proteção é extremamente grande. 

Sabe-se ainda que os consumidores são afetados por vários tipos de distúrbios nos sistemas de 

distribuição, tais como: sobretensões provocadas por surtos de manobras, descargas atmosféricas, 

problemas estruturais da rede, problemas de natureza térmica, atos de vandalismo e curto-circuito. Às 

vezes, isto se deve a grande proximidade do sistema de distribuição com árvores, atividades humanas e 

a própria carga. 

Dentre os problemas citados anteriormente os efeitos das correntes de curto-circuito (térmicos 

e dinâmicos) são os que trazem mais prejuízos ao sistema elétrico. Uma boa coordenação dos 

dispositivos de proteção de sobrecorrente é um fator essencial para a manutenção da confiabilidade e a 

integridade do sistema elétrico de distribuição. Os dispositivos de proteção de sistemas de distribuição 
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que interrompem correntes de falta, tais como: disjuntores (por meio da ação do relé), religadores, 

fusíveis limitadores de corrente e de expulsão, possuem uma função vital ao bom desempenho da 

proteção nos sistemas de distribuição (SHORT, 2004). 

A operação desses equipamentos de proteção deve ser precisa e rápida. A confiabilidade de 

qualquer sistema de potência requer a continuidade de serviço do sistema em meio a condições críticas 

de faltas sem causar colapsos. Assim, é necessário que haja uma operação rápida e confiável do sistema 

de proteção (ANDERSON, 1999). 

Para se chegar a uma continuidade de serviço confiável em sistemas de distribuição, é necessário 

“ramificar” o alimentador. Isso significa que os dispositivos de proteção devem estar localizados em 

posições estratégicas ao longo do alimentador para detectar e eliminar todas as faltas e retirar ou abrir 

permanentemente o trecho do sistema quando for preciso, caso as faltas sejam de natureza permanente. 

Para se chegar a essa coordenação, é necessário, às vezes, ramificar a linha principal como mostra a 

Figura 2.7 onde existe um dispositivo que pode ser um religador ou um disjuntor com relés de 

religamento, localizado e representado pelo elemento A desta figura. 

Tal dispositivo de religamento pode identificar e eliminar as faltas dentro de sua zona de 

proteção, que é a região demarcada de zona A. As faltas além dessa zona resultam em intensidade de 

corrente muito pequena e, portanto, dificilmente serão eliminadas pelo elemento A. Com isso, é 

necessário que se adicione um segundo dispositivo de religamento B, que tenha um ajuste de corrente 

menor do que o ajuste do elemento A. 
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Figura 2-7 – Circuito de Distribuição com Dispositivos de Proteção (ANDERSON, 1999). 
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Geralmente é aconselhável incluir equipamentos de proteção nos ramais afastados dos 

dispositivos de proteção (religadores ou disjuntores) do alimentador principal. A finalidade da proteção 

do ramal é isolar os ramais no caso de faltas permanentes e permitir a continuidade normal de serviço 

em todos os ramais sem existência de falta. Assim, na Figura 2.7, os ramais devem ser protegidos por 

fusíveis, se este estiver a uma distância considerável dos dispositivos de proteção do alimentador 

principal.  Esses fusíveis devem estar coordenados tanto com os dispositivos do alimentador principal, 

quanto com os fusíveis dos transformadores de distribuição. Os fusíveis dos ramais são relativamente 

econômicos, o que resulta numa proteção mais econômica (ANDERSON, 1999). 

Sabe-se que a estratégia de proteção de um sistema deve ser elaborada para assegurar a máxima 

proteção, a um custo total mínimo. Isso inclui custos de restauração, a satisfação dos consumidores e as 

receitas que devem ser contrabalançadas mediante aos gastos com equipamentos. Os sistemas de 

distribuição, frequentemente, são expostos a defeitos causados por descargas atmosféricas, quedas de 

árvores, acidentes de trânsito e outros incidentes de origem natural ou cometidos por falha humana.  

Em geral, deve-se proteger os sistemas tanto contra faltas permanentes quanto contra as 

temporárias, associando-se adequadamente os dispositivos de proteção. 

Os fabricantes de equipamentos de proteção fornecem excelentes dados técnicos com o objetivo 

de ajudar os engenheiros nos estudos da proteção de sistemas. Alguns desses materiais são tutoriais e a 

leitura é recomendada para engenheiros que trabalham com proteção de sistemas elétricos. Um grande 

número de artigos sobre o assunto também é encontrado nas revistas de distribuição de energia elétrica 

e boletins periódicos elaborados por fabricantes.  

 

2.6 OBJETIVOS DA PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

A proteção contra curto-circuito ou sobrecorrente é um importante estudo para qualquer sistema 

elétrico de potência. Os disjuntores, religadores e fusíveis – dispositivos estes interruptores de correntes 

de falta (com exceção do seccionalizador) - são de vital importância para a proteção de um sistema de 

distribuição. De maneira geral, a proteção contra sobrecorrentes é o ato de selecionar o dispositivo, sua 

posição no circuito, seus ajustes e realizar a coordenação deste de forma eficiente, de maneira a isolar e 

eliminar as faltas com o mínimo impacto aos consumidores (SHORT, 2004). 

Em ordem decrescente de prioridade, um bom sistema de proteção visa a eliminação rápida de 

faltas de forma a prevenir: 

• Incêndios e explosões; 

• Propagação dos danos aos equipamentos em uso (transformadores e cabos). 

Além disso, a proteção do sistema de distribuição inclui práticas que ajudam a reduzir o impacto 

das faltas com respeito a: 

• Confiabilidade (interrupção de longa duração): com o intuito de reduzir o impacto aos 

consumidores, o religamento de disjuntores e religadores restauram a condição de 
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serviço aos consumidores. Ao se ter mais dispositivos de proteção instalados num dado 

circuito, pode-se assegurar que poucos consumidores sejam afetados pela interrupção, 

além de tornar mais fácil a localização do ponto da falta (SHORT, 2004). 

• Qualidade de Energia (afundamento de tensão e interrupções momentâneas): rápidas 

operações do sistema de proteção reduzem a duração dos afundamentos de tensão. As 

práticas de coordenação e religamento ajudam a minimizar a quantidade e os danos das 

interrupções momentâneas (SHORT, 2004). 

As filosofias da proteção de sistemas de distribuição se diferem da proteção dos sistemas de 

transmissão e industrial. Em sistemas de distribuição, a proteção de retaguarda normalmente não é tão 

primordial quanto em outros sistemas. Se um dispositivo falhar ao tentar operar, a corrente de falta pode 

aquecer e derreter os condutores até que um outro dispositivo, a montante deste, opere.  

Uma outra característica importante da proteção de um sistema de distribuição é que nem sempre 

será possível coordenar todos os dispositivos de proteção. Como exemplo, toma-se os fusíveis. Para 

elevadas correntes de falta é impossível coordenar dois fusíveis em série, devido estas correntes 

ocasionarem, praticamente ao mesmo tempo, a fusão e abertura de ambos os fusíveis. Com isso, para 

fusíveis próximos a subestações, a coordenação entre eles é muito difícil de se obter. Existem várias 

outras situações em que a coordenação não é possível. Em alguns casos, com correntes de falta de baixa 

intensidade, é muito difícil – podendo dizer até impossível - de se detectar a ocorrência de um curto-

circuito (SHORT, 2004). 

Um sistema de proteção deve ser destinado a reconhecer ou detectar certas anormalidades em 

sistemas que, se não detectadas, levariam seus equipamentos a danos ou o conduziriam a perdas 

prolongadas de serviço. O projeto e a especificação dos dispositivos de proteção são uma parte 

importante na elaboração do plano de proteção. Este deve ser projetado para resistir as operações 

rotineiras de emergências que acompanham mudanças de carga e operações de chaveamento 

(ANDERSON, 1999). 

Os sistemas de distribuição estão sujeitos a dois tipos de faltas elétricas a saber: faltas 

transitórias (temporárias) e faltas permanentes, sendo que a maioria das faltas são de natureza 

temporária. Em torno de 75 a 90% do número total de faltas são de origem temporária (GÖNEN, 2014). 

 Com isso, a primeira exigência na elaboração do projeto de proteção é saber lidar efetivamente 

com as faltas temporárias por meio de um reconhecimento, eliminação e religamento automático do 

circuito. Para se fazer isso é necessário um disjuntor com relé de sobrecorrente com religamento ou um 

religador. Em muitas aplicações, o religador é mais adequado, embora em grandes subestações onde as 

correntes de curto-circuito superam as características nominais dos religadores, os disjuntores sejam 

mais indicados. Sendo assim, a rápida eliminação de todas as faltas é a primeira exigência para a 

elaboração do projeto da proteção de um sistema radial de distribuição (ANDERSON, 1999). 
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A segunda exigência para a elaboração do protejo de proteção é isolar as faltas permanentes 

tal que: 1) o trecho do sistema a ser isolado seja o menor possível, de modo a minimizar o número de 

consumidores afetados pela falta; e 2) fácil localização da falta no trecho isolado. Isto restringirá a 

interrupção do serviço a um pequeno grupo de consumidores e permitirá uma rápida localização e reparo 

do problema.  

Faltas permanentes são aquelas que exigem a intervenção da equipe técnica com o objetivo de 

(1) substituir condutores rompidos, fusíveis fundidos ou qualquer outro aparelho danificado, (2) remover 

galhos de árvores das linhas e (3) efetuar o religamento manual do disjuntor ou religador para a 

restauração do serviço. Nesse caso, o número de consumidores afetados por essa falta é minimizado 

pela seleção e localização apropriada de dispositivos de proteção no alimentador principal, no ponto de 

ramificação de cada ramal e em localizações críticas de determinados ramais. As faltas permanentes em 

sistemas aéreos de distribuição são, geralmente, isoladas por meio de fusíveis. Geralmente, as únicas 

partes do sistema de distribuição que não são protegidas por fusíveis são o alimentador principal (é até 

aplicável, mas, não na saída da SE) e o alimentador de linha de interligação. A subestação é protegida 

das faltas no alimentador e nas linhas de interligação por disjuntores e/ou religadores localizados dentro 

da subestação (GÖNEN, 2014). 

Uma característica geral dos sistemas de proteção de linhas radiais é a possibilidade de se usar 

somente dispositivos de proteção sensíveis aos níveis de corrente. Equipamentos de medidas que 

discriminam distâncias e direção (direcional) não são utilizados. Portanto, os sistemas radiais sempre 

podem ser protegidos utilizando relés de sobrecorrente, religadores, seccionalizadores e fusíveis 

(ANDERSON, 1999). 

Além das duas principais exigências que devem ser tomadas para a proteção do sistema de 

distribuição descritas anteriormente, existem os objetivos secundários, ou seja: 

(1) proteger os aparelhos e/ou equipamentos dos consumidores; 

(2) proteger o sistema de distúrbios e interrupções desnecessárias; 

(3) desconectar linhas, transformadores e outros componentes sob falta. 

Por outro lado, em sistemas subterrâneos de distribuição, a maioria das faltas são de natureza 

permanente, desse modo, existe a necessidade de uma proteção diferenciada para esse tipo de sistema. 

Mesmo sendo menor o número de ocorrência destas faltas quando comparado ao sistema aéreo, essas 

podem afetar um grande número de consumidores.  Ao ocorrer uma falta num sistema subterrâneo de 

distribuição, a eliminação desta é realizada pela fusão/interrupção do fusível mais próximo do ponto de 

localização dela. Caso a falta ocorra no alimentador principal, ela é eliminada pelo disparo e 

desligamento do disjuntor do alimentador principal (GÖNEN, 2014). 

A Figura 2.8 mostra um esquema de proteção de um alimentador de distribuição. Nesta figura, 

cada transformador de distribuição possui um fusível que está localizado na sua entrada (lado primário). 
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Figura 2-8 - Esquema de Proteção de um alimentador de Distribuição (Adaptado de (ANDERSON, 1999)). 

A Figura 2.8 também mostra que é comum a prática de se instalar fusíveis no início de cada 

ramal ou na ramificação do circuito. O fusível deve suportar a corrente de carga esperada e coordenar 

com os fusíveis do transformador no lado de carga ou com outros dispositivos de proteção. Além do 

mais, é esperado que esses fusíveis ofereçam proteção até o final do trecho do ramal. Caso os fusíveis 

não eliminem as faltas, então um ou mais fusíveis podem ser instalados no ramal (GÖNEN, 2014). 

Também pela Figura 2.8, observa-se que um dispositivo de proteção A, podendo ser este um 

religador ou um disjuntor com relé de religamento, está localizado na subestação para garantir a proteção 

secundária ou de retaguarda. Ele elimina as faltas temporárias dentro de sua zona de proteção. No limite 

da zona de proteção, a mínima corrente de falta disponível, determinada por meio de cálculos, é igual 

ao menor valor da corrente (conhecida como corrente de pickup ou de disparo) capaz de operá-lo. 

Entretanto, uma corrente de falta além do limite dessa zona de proteção poderá não sensibilizar esse 

dispositivo. Sendo assim, essa situação pode exigir que um segundo dispositivo B, com uma corrente 

de pickup menor seja adicionado, como mostra a Figura 2.8. Os fatores que favorecem a escolha do 

dispositivo B como sendo um religador ao invés de um disjuntor são: (1) os custos do equipamento e da 

instalação e (2) a confiabilidade. Para efeito de comparação, um religador pode ser instalado em um 

ponto do sistema com um terço dos custos necessário caso a escolha fosse a de um disjuntor controlado 

por relés. Porém, os disjuntores fornecem uma capacidade maior de interrupção, nem sempre disponível 

nos religadores (GÖNEN, 2014). 

2.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Segundo (MACHOWSKI, BIALEK e BUMBY, 2009), nenhum elemento de um sistema 

elétrico de potência é completamente confiável e pode ser danificado por alguma falta interna, ou 
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externa, ao equipamento. Se o elemento danificado não for imediatamente desconectado, ele pode sofrer 

ainda mais danos e ser completamente destruído. Um elemento danificado também pode provocar 

distúrbios na operação de elementos vizinhos de modo a ameaçar a operação de todo o sistema elétrico 

e a continuidade do fornecimento de energia aos consumidores. O equipamento de proteção é, portanto, 

necessário para detectar uma falta e desconectar o elemento sob ação desta.           

A proteção contra sobrecargas em sistemas de distribuição é um ponto que deve ser muito bem 

estudado, pois, a queima de um transformador, além dos transtornos, é muito onerosa. As altas correntes 

de curto-circuito implicam em efeitos térmicos e dinâmicos sobre os equipamentos por ela percorridos. 

Os efeitos mecânicos cujas forças são proporcionais ao quadrado da corrente instantânea podem 

deformar condutores e romper materiais isolantes. Já os efeitos térmicos dizem respeito ao tempo de 

permanência da falta e ao valor eficaz da corrente, e também podem produzir um aquecimento excessivo 

nos materiais condutores e isolantes, com sua consequente deterioração (ELETROBRAS, 1982). 

Por outro lado, as correntes de curto-circuito de pequeno valor podem causar danos permanentes 

e/ou temporários a pessoas e animais, caso não sejam interrompidas. 

Para minimizar os efeitos produzidos pelas correntes de falta, é comum o uso dos seguintes 

equipamentos em sistemas de distribuição: disjuntores acionados por relés de sobrecorrente, 

religadores automáticos, fusíveis e seccionalizadores automáticos. 

 Fusíveis 

O Fusível é o dispositivo de proteção mais simples. Eles são instalados em série no ramal de 

serviço (ramal do alimentador). Se instalados de maneira adequada, suportam a corrente de carga 

nominal sem causar interrupção. Se a corrente do circuito exceder um valor especificado durante um 

certo tempo ou se ocorrer alguma condição de falta na rede elétrica, o fusível se funde em uma de suas 

partes que é especialmente projetada e dimensionada para essa finalidade, abrindo o circuito no qual 

está inserido o que, consequentemente, irá interromper a corrente (ANDERSON, 1999). 

Este dispositivo de sobrecorrente é formado por uma peça facilmente substituível, composta de 

um elemento sensível e demais partes, que completam o circuito entre os seus contatos (GIGUER, 1988). 

Os fusíveis de distribuição do tipo expulsão são de longe os tipos de dispositivos de proteção 

mais comumente aplicados em redes de distribuição (GÖNEN, 2014). Nesses fusíveis, a fusão do elo-

fusível causa aquecimento do tubo de fibra que o contém, o que, por sua vez, produz gases desionizantes 

capazes de extinguir o arco. Os fusíveis do tipo expulsão são classificados de acordo com a sua aparência 

externa e com seus métodos de operação, ou seja: (1) fusível fechado ou blindado, (2) fusíveis abertos 

e (3) fusíveis com elo-fusível aberto. 

A Figura 2.9 mostra, de forma mais detalhada, uma chave-fusível aberta de uma rede de 

distribuição que opera em 7 2 14 4kV, / ,  (GÖNEN, 2014). 
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As características nominais dos fusíveis de distribuição estão baseadas na capacidade de 

suportabilidade de corrente, na tensão nominal e máxima de projeto e na capacidade de interrupção. Em 

geral, os fusíveis são selecionados baseados nos seguintes critérios: 

a) No tipo de sistema para o qual eles são selecionados, por exemplo, em sistemas aéreos ou 

subterrâneos, ou em sistemas delta ou com estrela aterrada; 

b) Na tensão do sistema para o qual eles são selecionados; 

c) Na máxima corrente de falta disponível no ponto de aplicação; 

d) Na relação X
R

 no ponto de aplicação; 

e) Aumento de carga e necessidade de mudança nas condições de serviço. 

Apesar de serem selecionados com base na corrente nominal do alimentador, os fusíveis ainda 

têm que interromper as correntes assimétricas que estão, por sua vez, sujeitas às relações X
R

 do 

circuito. 

 

Figura 2-9 - Chave-Fusível tipo aberta instalada em poste das Redes de Distribuição a 7,2/14,4 kV. 

Os fusíveis destinados a serem usados em níveis de tensões de 600 V ou acima deste valor são 

denominados de fusíveis de potência, embora os padrões também façam a distinção entre chaves-fusíveis 

de distribuição e fusíveis de potência (ANDERSON, 1999). 

2.7.1.1 Chaves Fusíveis de Distribuição 
 

É um dispositivo destinado a proteção de ramais e equipamentos (transformadores e capacitores) 

contra sobrecorrentes em redes de distribuição, e o mais empregado em saídas de ramais, devido ao seu 

baixo custo (CPFL, 2003). Após uma operação, ele tem seu cartucho (porta-fusível) levado 

automaticamente a uma posição tal que assegura a distância de isolamento especificado sem que haja 

uma separação física entre o cartucho e a base, dando assim uma indicação visível de que o dispositivo 

operou. 

É constituído, na versão mais comum, de um corpo de porcelana com dimensões adequadas à 

tensão de isolamento e a tensão suportável de impulso, que no qual está articulado um tubo, normalmente 
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fabricado em fenolite ou fibra de vidro, que consiste num elemento fundamental que define a capacidade 

de interrupção da chave. Dentro desse tubo (cartucho) é instalado o elo-fusível. 

A Figura 2.10 mostra uma chave-fusível de distribuição indicando seus principais elementos. 
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Figura 2-10 - Chave Fusível Indicadora Unipolar ( (ABB, 2005)).  

As chaves-fusíveis são usadas principalmente na proteção dos alimentadores de circuitos de 

distribuição com tensões típicas de distribuição (até 35 kV) sendo usadas frequentemente em postes o 

que é comumente empregado em ramais de distribuição. Já os fusíveis de potência são destinados a 

serem usados em níveis de tensão de transmissão e subtransmissão sendo instalados em estações e 

subestações. Esses dispositivos de interrupção súbita, geralmente possuem um elo-fusível, onde uma 

parte ou um conjunto é substituível, principalmente o elemento condutor, o que requer que seja 

substituído manualmente depois de cada interrupção para restaurar a operacionalidade do circuito. 

Existem vários tipos de fusíveis, cada um com características próprias. Geralmente, os condutores (elos-

fusíveis) são fabricados em estanho ou prata em várias ligas ou combinações, com o intuito de se 

conseguir uma determinada característica de tempo-corrente (ANDERSON, 1999). 

A Figura 2.11 mostra várias aplicações dos fusíveis em circuitos de distribuição. 
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Figura 2-11- Aplicação de Fusíveis em Circuitos de Distribuição (Adaptado de (ANDERSON, 1999)). 
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As chaves-fusíveis de distribuição podem ser subdivididas dentro dos seguintes tipos 

(MCGRAW-EDISON): 

(a) Chave Fusível Fechada ou blindada; 

(b) Chave Fusível Aberta; 

(c) Chave Fusível Elo-Aberto; 

(d) Chave Fusível a Óleo; 

(e) Chave Fusível a Areia. 

A Figura 2.12 mostra os três primeiros tipos de chaves citadas acima.  

 

 

Figura 2-12 - Típicas Chaves Fusíveis de Distribuição (adaptado de (MCGRAW-EDISON)). 

As chaves a óleo são usadas principalmente em instalações subterrâneas e fechadas. Estas 

contêm os elementos do fusível envolvido ou imerso por óleo dentro de um tanque lacrado (GÖNEN, 

2014). Nessa chave, não existe nenhuma indicação externa da ocorrência ou não de operação. O tanque 

lacrado permite o uso dessa chave em situações onde existam umidade e condições ambientais 

corrosivas ou explosivas, em que a chave possa estar sujeita à submersão periódica, ou onde a exposição 

de partes elétricas “vivas” poderia ser perigosa. As chaves a óleo são projetadas para sistemas 

subterrâneos, cubículo, ou instalação em postes e podem ser usadas para aplicações tanto em recinto 

fechado quanto ao ar livre. O uso de óleo como meio dielétrico é devido a possibilidade de interrupção 

de correntes de falta relativamente altas se comparado à capacidade de interrupção de uma chave de 

distribuição que usa um fusível de tubo de fibra. As chaves-fusíveis a óleo também podem ser 

combinadas com fusíveis limitadores de corrente em um compartimento duplo. Elas fornecem operação 

sob carga e uma alta capacidade de interrupção (NAVAL, 1990) 

O fusível a areia é um tipo de fusível limitador de corrente que tem a prata como elemento 

condutor, envolto por areia. Assim, quando os condutores se derretem existe uma pequena quantidade 

de ar ionizado na areia. O arco, em contato com a areia fina, força a redução da corrente para zero. A 

areia, por sua vez, se derrete formando uma substância tipo líquido vítreo o que, consequentemente, 

resfria o elemento vaporizado (GIGUER, 1988). 
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2.7.1.2 Fusíveis de Potência 
 

Fusíveis de potência são empregados onde a tensão é maior ou igual a 34,5kV e/ou onde a 

necessidade de interrupção é maior do que a das chaves de distribuição disponíveis. Eles se diferenciam 

das chaves de distribuição no que se refere a: (1) maior característica nominal de interrupção, (2) 

maior intervalo nominal de corrente contínua, (3) é aplicável não somente em sistemas de 

distribuição como também em sistemas de transmissão e subtransmissão e (4) são projetados e 

construídos geralmente para serem empregados em subestações ao invés de postes. Um fusível de 

potência é constituído por um fusível e um porta-fusível. Seu elo-fusível é chamado de unidade 

recarregável. Em geral, eles são projetados e construídos como (1) tipo expulsão (ácido bórico ou 

outro material sólido), (2) tipo limitador de corrente (prata-areia) ou (3) tipo a óleo. Os fusíveis de 

potência são designados pela letra “E” (por exemplo, 200E ou 300E).  

2.7.1.3 Elos Fusíveis 
 

É uma parte do fusível que tem uma construção flexível destinado a manter a chave na posição 

fechada quando em funcionamento e provocar a sua abertura automática após a fusão do elemento 

fusível. É construído de modo que suas propriedades não sejam alteradas durante a passagem da corrente 

nominal e de fundir quando a corrente superar o limite máximo de não-fusão previsto. 

O elo-fusível de distribuição consiste de quatro partes básicas: 

(a) Botão de cobre estanhado:  tem a função de fixar o elo à parte superior do cartucho 

(b) Elemento Fusível: é a parte do elo que funde quando o dispositivo opera. 

Geralmente é constituído de estanho ou liga de estanho (também ligas de prata ou 

níquel-cromo). Suas dimensões e resistividade elétrica determinam os valores de 

correntes e tempos de fusão. Paralelo a ele é comum utilizar um fio de alta 

resistência mecânica e elétrica para evitar alongamento do elo devido aos esforços 

de tração (GIGUER, 1988). 

(c) Tubo em Fenolite: é constituído de fibra isolante que protege o elemento fusível 

contra danos mecânicos. Atua como estabilizador do tempo de fusão produzindo 

gases para interrupções do arco em pequenas sobrecorrentes (GIGUER, 1988). 

(d) Cordoalha de cobre Estanhado: responsável pela fixação do elo na parte inferior 

do cartucho (GIGUER, 1988). 

Cada parte descrita acima está identificada na Figura 2.13. 
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Figura 2-13 - Elo-fusível e suas principais partes (Adaptado de (COOPER, 2000) e (COOPER, 1999))  . 

 

O comprimento e a secção transversal do elo-fusível determinam a corrente e o tempo necessário 

para fundir o elo. Um elo-fusível construído com um elemento de um dado material, comprimento e 

secção transversal tem características nominais para suportar uma corrente de carga específica e fundir 

num determinado tempo quando sujeito a uma determinada corrente de falta (MCGRAW-EDISON). 

Para que o elo opere como um dispositivo de proteção é necessário que ele seja colocado em 

um cartucho (portador) e conectado em uma linha de distribuição. Quando uma falta ocorre, o elemento 

fusível é fundido pela alta corrente. Simultaneamente, devido à sua alta resistência, o fio que está em 

paralelo com o elo é aquecido e se separa. Nesse mesmo instante, se estabelece um arco através dele 

rompendo assim o elo. Devido ao arco fornecer meios para o fluxo corrente de falta, ele deve ser extinto 

rapidamente de forma a evitar danos a sistemas e equipamentos (MCGRAW-EDISON). 

2.7.1.4 Curvas Características Tempo-Corrente dos Elos Fusíveis 
 

As curvas características dos fusíveis geralmente são representadas num sistema de coordenadas 

“tempo x corrente” em escala log-log de maneira semelhante aos outros dispositivos de sobrecorrentes. 

Elas representam o tempo necessário para a fusão do elo em função da corrente passante. Tais curvas 

características representam curvas médias obtidas pelos fabricantes por meio de ensaios sob condições 

pré-determinadas. 

A curva característica completa de um fusível é composta dos seguintes elementos: 

(a) Curva “corrente x tempo mínimo de fusão” (Minimum Melting Time - MMT) 

A curva corrente x tempo mínimo de fusão de um fusível que, como o seu nome indica, relaciona 

a corrente que circula no fusível com tempo mínimo para o qual ele funde, ou “queima” (GIGUER, 

1988). 
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(b) Curva “corrente x tempo máximo de fusão” 

A curva corrente x tempo máximo de fusão de um fusível é obtida adicionando-se à curva 

corrente x tempo mínimo de fusão uma margem de tolerância (de fabricação) (GIGUER, 1988). 

(c) Curva “corrente x tempo total de interrupção ou extinção de arco” (Total 

Clearing Time - TCT) 

A uma corrente x tempo total de interrupção ou extinção de arco de um fusível é obtida 

adicionando-se à uma corrente x tempo máximo de fusão o tempo necessário para a completa extinção 

do arco (GIGUER, 1988). As relações entre o tempo mínimo de fusão e o tempo total de fusão são 

determinadas a partir de testes para coleta de dados característicos de tempo – corrente como está 

mostrado na Figura 2.14. A corrente está localizada no eixo horizontal, enquanto que o tempo está sobre 

o eixo vertical numa escala log-log. Essas curvas são ferramentas essenciais para a obtenção de uma 

coordenação adequada tanto entre os próprios elos-fusíveis quanto com os outros dispositivos de 

proteção em sistemas de distribuição (MCGRAW-EDISON). 

 

Figura 2-14- Curvas Típicas Tempo-Corrente de Elos Fusíveis Preferenciais (adaptado de (DELMAR, 2003)). 
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2.7.1.5 Características Nominais dos Elos Fusíveis 
 

Durante vários anos foi possível ter intercambialidade entre os elos-fusíveis de todos os tipos, 

mas devido às diferenças nas curvas características entre os diversos fabricantes, a intercambialidade 

elétrica começou a ser questionada (MCGRAW-EDISON). 

Em 1951, um estudo realizado pelas companhias Edison Electrical Institute (EEI), que 

representava as concessionárias, e a National Electrical Manufacturers Association (NEMA), que 

representava os fabricantes, visou estabelecer padronizações que especificaram as características 

nominais de correntes para os elos de chaves-fusíveis de distribuição como sendo os tipos preferenciais 

e não-preferenciais, bem como as características de suas curvas tempo x corrente com o objetivo de 

estabelecer uma intercambialidade para todos os fabricantes de elos de mesma característica nominal. 

A razão de se determinar essa classificação (preferenciais e não-preferenciais) está baseada no fato de 

que a sequência de ordenação das correntes nominais é ajustada de tal forma que o elo-fusível do tipo 

preferido protegerá o próximo elo-fusível maior e adjacente a ele. Isso também vale para os elos não-

preferenciais. As correntes nominais para os elos-fusíveis preferenciais são dadas por 6, 10, 15, 25, 40, 

65, 100, 140 e 200 A e para os não-preferenciais são dados por 8, 12, 20, 30, 50 e 80 A (GÖNEN, 2014). 

Além disso, os padrões também classificam os elos-fusíveis em tipo K com características 

rápidas e tipo T com características lentas. Os elos K e T de mesma bitola têm pontos idênticos de 300 

e/ou 600 segundos nas curvas tempo x corrente, apresentando, portanto, as mesmas características de 

sobrecarga. Entretanto, as curvas tempo x corrente divergem abaixo desses pontos. O elo K é mais rápido 

para correntes mais altas do que o elo T de mesma bitola. 

A diferença entre eles está no tempo relativo de fusão que é definido pela relação de rapidez. 

Para os elos-fusíveis do tipo K, a relação de rapidez é a relação de correntes para valores de tempo 

mínimo de fusão a 0,1 segundo, e 300 segundos para valores nominais de corrente que variam de 6 até 

100 A. Da mesma forma, para os elos-fusíveis do tipo T a relação de rapidez é a relação entre correntes 

com tempos mínimo de fusão de 0,1 segundo, e 600 segundos para valores nominais de corrente que 

variam de 140 até 200A (GIGUER, 1988). 

0 1

300 600

Corrente de Fusãoa s
lação

Corrente de Fusãoa s tipo K ou s tipoT

,
Re

( ) ( )
=                (2.3) 

Enquanto os elos rápidos (tipo K) têm relação de rapidez entre 6 e 8,1, os elos lentos (tipo T) 

têm relação de rapidez entre 10 e 13.  

Ambos os grupos preferenciais e não-preferenciais são séries completas e aceitáveis entre si. 

Assim, na implantação de elos com finalidade de proteção escolhe-se um grupo excluindo-se o outro. 

Isso porque, a mistura dos elos adjacentes de ambas as séries limita o intervalo de coordenação e, 

consequentemente, não possibilita a seletividade entre elos de ambas as séries. Como o número de elos 

preferenciais é superior ao número de elos não-preferenciais, adota-se normalmente os elos preferenciais 

em sistemas de distribuição (GIGUER, 1988). 
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Os fusíveis do tipo K e T admitem como sobrecarga 1,5 vezes os seus valores nominais, sem 

causar excesso de temperatura na chave-fusível. Essa capacidade de sobrecarga é muito importante em 

aplicações onde a coordenação limita a escolha da bitola do fusível (GIGUER, 1988). 

 

 Relé/Disjuntor 

Os relés são aplicados nos mais diferentes tipos de sistemas, e classificados em diferentes 

funções e características. O tratamento dado a esse dispositivo ao longo do trabalho será limitado ao 

relé de sobrecorrente, atuando sempre em conjunto a um disjuntor. A Figura 2.15 mostra a estrutura 

de ligação do conjunto Relé/Disjuntor (ANDERSON, 1999). 

Disjuntor

Relé

50 / 51

TC

 

Figura 2-15- Estrutura de Ligação entre Relé e Disjuntor. 

 

O relé de sobrecorrente é projetado para proteção contra altas correntes, sobrecarga ou curto-

circuito. Isto é, ele opera, ou dispara, sempre que a corrente passante por ele excede um valor de ajuste 

determinado por meio de cálculos e regras de aplicação. Este dispositivo é largamente utilizado em 

sistemas industriais e alimentadores de distribuição para proteção de circuitos. O relé de sobrecorrente 

é a função mais simples dos relés existentes. Para sua operação é necessária a medida de apenas uma 

grandeza elétrica: a corrente. Uma de suas características básicas é a sua não-direcionalidade. A medição 

de corrente não fornece nenhuma indicação de direção. Por isso, a sua aplicação em redes de 

distribuição, que por sua vez é sempre radial, é adequada devido à direção do fluxo da corrente ser 

sempre conhecida. 

Geralmente, as redes de distribuição são protegidas por relés de sobrecorrentes que usam 

características de sobrecorrente de tempo inverso. Uma característica de tempo x corrente inversa 

significa que o relé irá operar tão rápido possível quanto maior for a corrente passante por ele, ou seja, 

o tempo de operação é inversamente proporcional a intensidade da corrente.  

Os relés de sobrecorrente podem ser do tipo ação instantânea (função ANSI 50), temporizada 

(função ANSI 51) ou uma combinação de ambas as características e estão sempre ligados aos 

transformadores de corrente como mostra a Figura 2.15. A ação temporizada pode ser subdivida em 

Tempo Definido e Tempo Inverso. As curvas de tempo inverso podem ter diferentes inclinações 

(grupos) e são classificadas comumente como: Inversa, Muito Inversa e Extremamente Inversa. O 
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procedimento para analisar as unidades de fase e neutro do relé pode facilmente ser usado quando as 

características de operação dos relés forem definidas por expressões matemáticas ao invés de curvas 

inclinadas em escala log-log. Estas curvas obedecem às padronizações inseridas em normas de diversos 

países, e são: IEC, IEEE/ANSI e IAC (GERS, 2004). Estas normas definem, matematicamente, o tempo 

de operação do relé pela Equação (2.4). 

𝑡 =
𝑘𝛽

(
𝐼

𝐼𝑠
)
𝛼
−1
+ 𝐿                                                                                    (2.4) 

Onde: 𝑡 − tempo de operação do relé em segundos; 𝑘 − Time Dial Setting (TDS), ou multiplicador de 

tempo; 𝐼 −  nível de corrente de falta em Ampères; 𝐼𝑠 − corrente de ajuste (pickup) selecionada; 𝐿 −

 constante. 

As constantes 𝛼 e 𝛽 determinam a inclinação da curva característica do relé. Os valores de 𝛼, 𝛽 

e 𝐿 para vários tipos de curvas do relé de sobrecorrente fabricados sob padronizações ANSI/IEEE e IEC 

são dados na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2-1 - Constantes ANSI/IEEE e IEC padronizadas para o relé de sobrecorrente. 

Descrição da Curva Padrão 𝜶 𝜷 𝑳 

Moderadamente Inversa IEEE 0,02 0,0515 0,114 

Muito Inversa IEEE 2 19,61 0,491 

Extremamente Inversa IEEE 2 28,2 0,1217 

Inversa CO8 2 5,95 0,18 

Inversa de Tempo Curto CO2 0,02 0,0239 0,0169 

Inversa Padrão IEC 0,02 0,14 0 

Muito Inversa IEC 1 13,5 0 

Extremamente Inversa IEC 2 80 0 

Inversa de Longo Tempo UK 1 120 0 

 

Os ajustes dos relés devem levar em conta tanto à Proteção de Fase quanto a de Neutro. São 

dois os ajustes a serem considerados: (1) corrente (pickup) nas unidades 50/51. A unidade 50 deve operar 

instantaneamente e não deve atuar para a máximas correntes de sobrecarga e de desbalanço admissíveis; 

(2) TDS (Time Dial Setting) na unidade 51 é o multiplicador de tempo para a curva do relé. Estes ajustes 

permitem ao relé um tempo de disparo pré-determinado para uma corrente específica. Esse tempo é 

definido por uma função de tempo inverso (curva característica de tempo-corrente - TCC) cuja 

representação matemática reúne os ajustes de pickup e TDS. 

Neste trabalho, são adotados na subestação relés de tempo inverso. Neste tipo, não há escolha 

do tempo de atuação, mas sim, a de uma curva cujo tempo de operação é inversamente proporcional ao 

valor da sobrecorrente existente. A curva padrão escolhida foi a IEC – A (BS142), do tipo Inversa, do 

fabricante General Electric. A característica operacional ou TCC do relé pode ser representada pela 

Equação (2.5). Os parâmetros para o tipo padrão do referido fabricante estão na Tabela 2.2.  
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𝑡𝑜𝑝
𝑅𝑒𝑙é = 𝑇𝐷𝑆 × [

𝐴

(𝑀𝑃−𝑄)
] + 𝐵 × 𝑇𝐷𝑆 + 𝐾                                                        (2.5) 

 

Tabela 2-2 - Curva padrão IEC/BS142 do fabricante General Electric. 

Descrição da Curva Padrão A P Q B K 

Inversa IEC – A 0,14 0,02 1 0 0 

Muito Inversa IEC – B 13,5 1 1 0 0 

Extremamente Inversa IEC – C  80 2 1 0 0 

 

onde, 𝑡𝑜𝑝
𝑅𝑒𝑙é é o tempo de operação do relé e A, B, K, P e Q são as constantes cujos valores fornecem as 

características da curva selecionada do relé tipo Tempo Inverso, de acordo com (IEEE-C37.230TM, 

2007). TDS já descrito e M é multiplicador de ajuste sendo definido como a relação entre as correntes 

de operação e ajuste do relé (𝐼𝐴𝑗
51F 𝑜𝑢 51𝑁

), ou seja, (𝐼𝑂𝑝
𝑅𝑒𝑙é 𝐼𝐴𝑗

𝑅𝑒𝑙é⁄ ). Qualquer que seja a curva escolhida, 

ela apresentará uma equação diferente da formulação geral dada na Equação (2.4). Todavia, ela será 

equivalente à curva do tipo Inversa Padrão (tipo IEC), descrita na Tabela 2.1. 

Atualmente, os relés digitais são mais comumente usados em redes de distribuição sendo 

também chamados de relés microprocessados. Eles proporcionam melhorias técnicas e economias no 

custo sob vários aspectos. Uma delas é o uso de lógica programável para reduzir e simplificar a fiação. 

Os relés também fornecem proteção para falha de disjuntor e detecção do rompimento de fusível no lado 

de alta do transformador, sem nenhum ou com um custo mínimo adicional. Os relés têm funções de 

medição que reduzem ou eliminam a necessidade de medidores e transdutores no painel e fornecem 

informações de eventos remotos e da localização da falta para ajudar os operadores no restabelecimento 

do serviço de energia. Finalmente, os relés digitais reduzem os custos de manutenção fornecendo a 

função de auto-teste e uma alta confiabilidade. A Figura 2.16 mostra um tipo de relé digital de 

sobrecorrente. 

  

Figura 2-16 - Relé Digital de Sobrecorrente (PEXTRON, 2005). 

 

As principais vantagens dos relés digitais são (SHORT, 2004): 

 



51 

 

• Maior quantidade de Funções: Um único relé digital pode desempenhar as funções 

de vários relés eletromecânicos. Ele pode desempenhar tanto a proteção instantânea 

quanto a temporizada para as três fases e mais o neutro e realizar também as funções de 

religamento. Isto pode resultar numa considerável economia de espaço e custo. Caso o 

relé falhe, a proteção de retaguarda pode ser perdida. Uma opção para se fornecer uma 

proteção de retaguarda segura é usar dois relés digitais, para isso, ambos devem possuir 

os mesmos ajustes (SHORT, 2004). 

• Novos Esquemas de Proteção: Com os novos esquemas de proteção é possível 

fornecer uma proteção mais sensível e uma melhor coordenação com outros 

dispositivos. Dois bons exemplos para a proteção em redes de distribuição é a proteção 

de sequência negativa e a sequência de coordenação. Algoritmos avançados para a 

detecção de faltas com alta impedância também são possíveis (SHORT, 2004). 

• Outras Funções Auxiliares: Existem diversas outras funções que permitem que os 

relés digitais tenham um bom desempenho, tais como: algoritmos para localização de 

falta, registro de faltas e função de registro de qualidade de energia (SHORT, 2004). 

Os relés digitais não apresentam o sobre percurso como os relés eletromecânicos, e podem 

resetar instantaneamente ou podem resetar da mesma forma que os relés eletromecânicos (SHORT, 

2004). 

 

2.7.2.1 Disjuntores 
 

Os disjuntores são dispositivos de interrupção capazes de conduzir, interromper e religar um 

circuito sob todos os tipos de condições, isto é, condições de operação normal ou sob falta. A primeira 

tarefa de um disjuntor é extinguir um arco que se desenvolve devido à separação de seus contatos num 

dado meio de extinção, por exemplo, em ar, como é o caso dos disjuntores a ar; em óleo, como é o caso 

dos disjuntores a óleo; em SF6 ou no vácuo. Em alguns tipos, o arco é extinto por um sopro de ar 

comprimido, como é o caso dos disjuntores a sopro magnético. 

Os disjuntores são projetados e construídos com base na corrente simétrica e assimétrica em rms 

além do valor de crista (pico). Geralmente, os disjuntores usados em redes de distribuição têm um tempo 

de operação de interrupção de no mínimo 5 ciclos. De maneira geral, prefere-se disjuntores a religadores, 

devido a sua grande flexibilidade, exatidão e estética. Entretanto, eles são muito mais caros que os 

religadores (GÖNEN, 2014). 

 

 Religadores Automáticos 

Os religadores automáticos são considerados pelas concessionárias do mundo inteiro como um 

equipamento essencial para o fornecimento de energia elétrica em condições confiáveis e seguras. O 
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desenvolvimento dos religadores foi se acelerando na medida em que os inconvenientes e as limitações 

dos elos-fusíveis aumentavam os índices de interrupções. Sabe-se que os elos-fusíveis podem ocasionar 

interrupções prolongadas, embora desnecessárias, porque é incapaz de diferenciar entre uma falta 

permanente e uma falta temporária. Isso pode resultar em um elevado custo operacional devido ao envio 

de uma equipe de reparo para pontos muito distantes com o intuito de substituir um simples fusível 

queimado. Com isso, pode-se avaliar os altos gastos anuais decorrentes desses serviços. 

Considera-se ainda a perda de receita durante uma interrupção e os inconvenientes causados aos 

consumidores. Deve-se mencionar também que a seletividade entre os fusíveis é limitada, não 

permitindo dessa forma aplicações em esquemas automáticos ou manuais de controle remoto, 

como seccionamento remoto ou transferência de carga. 

O religador é um dispositivo ideal na medida em que interrompe as faltas transitórias, evitando 

queima de elos-fusíveis ou, se bem coordenado com elos – fusíveis, seccionando apenas o trecho sob 

defeito, permanecendo os demais energizados (GIGUER, 1988). 

Basicamente, ele é um dispositivo de proteção interruptor automático de defeitos, que abre 

e fecha seus contatos, repetidas vezes na eventualidade de uma falta no circuito por ele protegido. 

Possui características sofisticadas, podendo ser monofásico ou trifásico. Os interruptores propriamente 

ditos ficam submersos em óleo ou sob o vácuo ( (ELETROBRAS, 1982) e (GIGUER, 1988)). A 

operação de um religador não se limita apenas a sentir e interromper defeitos na linha e efetuar 

religamentos. Ele também é dotado de um mecanismo de temporização dupla.  

No instante em que o religador ‘sente’ uma condição de sobrecorrente na linha, a circulação 

dessa corrente é interrompida pela rápida abertura dos seus contatos. Os contatos são mantidos abertos 

durante determinado tempo (chamado de tempo de religamento) após o qual se fecham automaticamente 

para reenergização da linha. Se, no momento do fechamento dos contatos, a falta persistir, a sequência 

de abertura/fechamento é repetida até três vezes consecutivas e, no momento após a quarta abertura, os 

contatos ficam abertos e travados em definitivo sendo somente possível um fechamento manual. Isto 

proporciona mais tempo para eliminar defeitos permanentes e, sua combinação com as interrupções 

rápidas, permite coordenação efetiva com outros dispositivos de proteção existentes no sistema, tais 

como elos-fusíveis e seccionalizadores. 

 A característica de operação rápida reduz ao mínimo as possibilidades de danos ao sistema, 

evitando ao mesmo tempo a queima de fusíveis entre o local de defeito e o religador. O religamento dar-

se-á dentro de poucos segundos ou frações destes, o que representa uma interrupção mínima do serviço. 

As operações de um religador podem ser combinadas nas seguintes sequências: 

• Se for ajustado para quatro operações: 

1. Uma rápida e três lentas; 

2. Duas rápidas e duas lentas; 

3. Três rápidas e uma lenta; 

4. Todas rápidas; 
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5. Todas lentas. 

• Para qualquer número de operações menor que quatro em combinações similares de 

operações rápidas e temporizadas. 

A partir dessa característica de temporização dupla, pode-se coordenar o dispositivo com os 

fusíveis dos ramais de um alimentador ou outros dispositivos localizados a jusante. As aplicações de 

religadores com vistas a estabelecer proteção de sobrecorrente coordenada e seccionamento automático 

de linhas defeituosas são bastante numerosas.  

Considera-se que 80 a 95% das faltas existentes são temporárias. Portanto, a importância dos 

religadores aumenta sensivelmente caso se queira obter um ótimo custo x benefício (GIGUER, 1988). 

Neste trabalho, o religador escolhido possui TCC de tempo inverso obtida de (ABB, 2020). Os 

seus ajustes de Fase/Neutro são apresentados no item 2.9.4. A expressão matemática do modelo 

considerado para proteção de Fase/Neutro é dada pela Equação (2.6), obtida de (ABB, 2020). 

 

𝑡𝑜𝑝
𝑅𝐿𝐺 = 𝑇𝐷𝑆 × [

𝐴

(𝑀𝑃−𝐶)
+ 𝐵]                                                                      (2.6) 

onde, 𝑡𝑜𝑝
𝑅𝐿𝐺 é o tempo de operação do religador; A, B, C e P são as constantes cujos valores fornecem as 

características da curva selecionada do religador; TDS (Time Dial Setting) nas unidades de fase e neutro 

é o multiplicador de tempo para a curva do religador e M é multiplicador de ajuste e é definido como a 

relação entre as correntes de operação e ajuste do religador, ou seja, (𝐼𝑂𝑝
𝑅𝐿𝐺 𝐼𝐴𝑗

𝑅𝐿𝐺⁄ ).   

 

 Seccionalizador 

O seccionalizador é um dispositivo automático projetado para operar em série com um 

equipamento de retaguarda que pode ser um religador ou com o conjunto relé/disjuntor. Ele abre seus 

contatos quando o circuito é desenergizado por um outro dispositivo situado à montante e equipado com 

dispositivo para religamento automático. Este dispositivo é basicamente uma chave a óleo, monofásica 

ou trifásica, de controle hidráulico ou eletrônico que se assemelha pela aparência a um religador.  

Entretanto ele não interrompe a corrente de defeito. Cada vez que o seccionalizador opera por ocasião 

de uma sobrecorrente, ele é armado e preparado para a contagem que se inicia quando a corrente cai 

abaixo de determinado valor. Após um determinado número dessas ocorrências, que corresponde ao 

ajuste do número de contagens, o seccionalizador abre seus contatos e permanece na posição “aberto”, 

isolando o trecho sob falta. Dessa forma, um trecho sob condições de falta permanente pode ser isolado 

permanecendo o dispositivo de retaguarda e os demais trechos em situações normais de funcionamento. 

Ainda que o seccionalizador não interrompa a corrente de defeito, ele pode interromper uma 

corrente proporcional a sua corrente nominal e ser empregado como chave de desligamento para 

seccionamento manual sob carga. Embora este dispositivo seja utilizado em muitas concessionárias, ele 

não será usado neste trabalho. 
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2.8 FILOSOFIAS DE PROTEÇÃO  

Sabe-se que a proteção é a técnica de selecionar, coordenar e aplicar os vários equipamentos e 

dispositivos de proteção a um sistema elétrico de forma a guardar entre si uma determinada relação, tal 

que ao ocorrer uma anormalidade no sistema, esta possa ser isolada e removida sem que as outras partes 

do mesmo sejam afetadas (GIGUER, 1988). 

Em sistemas aéreos de distribuição, os esquemas de proteção devem atender aos seguintes 

aspectos: 

• Proteção de materiais e equipamentos contra danos causados por curtos-circuitos e 

sobrecargas; 

• Melhoria da confiabilidade dos circuitos de distribuição em consequência da 

possibilidade de restringir os efeitos de uma falta ao menor trecho possível do circuito, 

no menor tempo, diminuindo assim a potência envolvida e o número de consumidores 

atingidos; 

• Racionalização dos custos dos esquemas, que não devem exceder os benefícios 

decorrentes de sua utilização. 

Sabe-se ainda que os esquemas de proteção estão sob constante modificação e aperfeiçoamento. 

As mudanças dos tradicionais esquemas de proteção muitas vezes requerem a aquisição e instalação de 

equipamentos adicionais. 

A filosofia de proteção da distribuição muda com o passar do tempo e difere de uma 

concessionária para outra, algumas vezes, de uma área para outra dentro da mesma concessionária. 

Se um relé de proteção atende os requisitos de uma concessionária, pode não atender as exigências de 

outra.  Além disso, a introdução de modificações na fábrica para atender a diferentes concessionárias 

seria custosa, demorada e resultaria em relés que seriam um de cada tipo (SCHWEITZER, SCHEER e 

FELTIS, 1992). 

Com isso, torna-se necessário o uso de diferentes tipos de filosofias de proteção com 

objetivo de atender às exigências de cada concessionária. Alguns tipos de filosofias julgadas 

importantes são abordados nesse trabalho nos itens a seguir. 

 

 Fuse Saving e Fuse Blowing 

 

2.8.1.1 Fuse Saving 
 

É sempre esperado ter de um sistema de distribuição a seletividade entre dispositivos de 

religamento (disjuntor ou religador) do alimentador principal com os dispositivos a jusante. Entretanto, 

em algumas situações o dispositivo de religamento é ajustado para disparar para faltas além dos fusíveis 

dos ramais a jusante, como mostra a Figura 2.17, antes que o fusível queime. Essa prática é conhecida 
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como esquema Fuse Saving e pode reduzir os custos na substituição de fusíveis e minimizar o tempo 

estendido de desligamento que afeta os consumidores. Em outras palavras, o Fuse Saving é um esquema 

de proteção onde um disjuntor ou um religador é usado para operar antes que um fusível 

localizado em um ramal lateral opere (queime). 

Falta

Fusível Lateral

Disjuntor ou Religador

 

Figura 2-17 - Trecho de um Sistema de Distribuição (MULTILIN, 2004). 

Um fusível não tem a capacidade de religamento como um disjuntor com relés de religamento 

ou como um religador. O esquema Fuse Saving, geralmente, é implementado ou com um relé instantâneo 

que aciona um disjuntor, ou com a curva rápida de um religador. O disparo instantâneo é desabilitado 

depois da primeira atuação, em seguida o disjuntor ou religador religa, mas se a falta ainda persistir, o 

fusível se queima, embora todo o sistema de distribuição esteja coordenado. Devido à maioria das faltas 

serem de origem temporária, o Fuse Saving evita que os fusíveis, em ramais laterais, queimem deixando 

muitos consumidores sem energia. Como exemplo, verifica-se a Figura 2.18 na qual é mostrado um 

circuito de distribuição tendo como dispositivo de religamento disjuntores comandados por relés de 

sobrecorrente. 

Falta

I = 12000 A1

I  = 9000 A2

Disjuntor

F1, F2 e F3 – Fusíveis Laterais

F2

F3

F1

 

Figura 2-18- Esquema Fuse Saving (MULTILIN, 2004). 
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O gráfico da Figura 2.19 mostra que o fusível se fundirá antes que o disjuntor (que está com um 

ajuste baixo) opere para a corrente I2 no Fusível 1, comprometendo assim a aplicação do esquema. Neste 

caso o esquema não pode ser aplicado, tornando impraticável a habilitação desse ajuste no relé 

(MULTILIN, 2004). 

Entretanto, com um fusível de características diferentes ao anterior, a aplicação do esquema 

Fuse Saving torna-se possível, como mostram as curvas da Figura 2.20. Nesta figura, para a mesma 

corrente (I2) o disjuntor irá operar antes que o fusível queime, tornando assim possível a aplicação do 

esquema entre os dispositivos. 

Em muitas situações o esquema Fuse Saving pode não ser aplicável ou desejável e mesmo assim 

a proteção do alimentador principal manterá a coordenação com todos os dispositivos a jusante 

(MULTILIN, 2004). 

Curva de tempo total de interrupção do Fusível 1

100001000100 100000

Baixo ajuste 

instantâneo

Alto ajuste 

instantâneo

I (A)

T (s)

0,1

1000

10

100

1

I1I2

Curva temporizada do relé do Disjuntor 

Fusível se fundirá 

antes que o relé atue

 

Figura 2-19 - Curvas do fusível e do relé do disjuntor em que não há possibilidade do esquema Fuse Saving 

(MULTILIN, 2004). 

A principal desvantagem do Fuse Saving é que todos os consumidores do circuito sofrem uma 

interrupção momentânea para as faltas em ramais laterais, mesmo aqueles que não fazem parte do ramal 

sob falta (SHORT, 2004). 
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Figura 2-20- Curvas do Fusível e do relé do disjuntor em que há a possibilidade do esquema Fuse Saving 

(MULTILIN, 2004). 

2.8.1.2 Fuse Blowing 
 

Neste esquema os religadores são ajustados de forma atuar como retaguarda dos fusíveis que 

protegem os ramais. Isto é, ao ocorrer uma falta em um ramal, o fusível deverá fundir primeiro, 

eliminando assim o defeito. A vantagem deste esquema é o fato dos consumidores nos demais trechos 

da rede não serem desligados, mesmo que temporariamente, o que é um ponto importante para clientes 

industriais que possuem cargas sensíveis. Por outro lado, os consumidores do ramal interrompido 

permanecerão desligados por muito tempo, até que a concessionária substitua os elementos fusíveis. 

Segundo (SHORT, 2014), as concessionárias estão abandonando a filosofia fuse-saving cada 

vez mais em favor da fuse-blowing para melhorar a qualidade do fornecimento. 

 

 Relés Adaptativos 

A proteção adaptativa é uma filosofia que permite uma busca automática para ajustar várias 

funções de proteção de forma a manter o melhor desempenho do sistema elétrico. Isto significa que a 

característica de operação de um relé digital muda de acordo com as alterações nas condições de 

operação do sistema, mantendo-se assim a eficiência da proteção (COURY e GHERALDE, 1997). 
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Para que a filosofia de proteção adaptativa seja inteiramente eficaz, ela deve ser usada com relés 

numéricos. Esses relés, que estão se tornando cada vez mais comuns em sistemas de potência, possuem 

duas características importantes que são vitais ao conceito de proteção adaptativa: (1) suas funções são 

determinadas por meio de softwares e (2) eles possuem uma potencialidade de comunicação que pode 

ser usada para alterar o software em uso, em resposta a um outro software de um supervisório com um 

nível mais elevado ou sob comandos de um centro de controle remoto. Naturalmente, é necessário 

reconhecer que qualquer relé ou sistema de comunicação pode falhar em algum instante. Neste caso, os 

ajustes padronizados devem ser rapidamente restabelecidos (PHADKE, 1990). 

É interessante entender as razões do uso da proteção adaptativa nos atuais sistemas de potência. 

Hoje, sabe-se que as empresas de geração de energia estão submetendo-se a mudanças que afetam 

seriamente sua capacidade de expansão. A preocupação ambiental e os interesses econômicos estão 

criando dificuldades para a construção de novas linhas de transmissão ou novas unidades de geração. O 

efeito disso é a diminuição significativa dos limites de carregamento e estabilidade de sistemas, forçando 

a operação do sistema de energia nos modos e níveis para os quais o mesmo não havia sido planejado. 

Consequentemente, os critérios para a proteção tradicional e o desempenho do controle estão sendo 

mudados. Os limites de operação, aplicações da proteção e os esquemas de disparo, religamento e ajustes 

que por um longo tempo foram triviais, agora aos poucos estão deixando de ser aceitos. As 

circunstâncias incomuns podem modificar todo o conservadorismo da proteção e deixar o sistema da 

transmissão vulnerável aos desligamentos prolongados ou em cascata (PHADKE, 1990). 

O uso da proteção adaptativa é colocado em dúvida quando se trata de confiabilidade. Baseado 

em anos de conservadorismo, há uma relutância compreensível por parte de alguns engenheiros de 

proteção em aceitar a redução de suas ações no mecanismo fundamental de proteção de sistema. 

Tradicionalmente, a responsabilidade das aplicações e ajustes era confiada a um pequeno grupo de 

especialistas nessa área. 

Com isso, vem o primeiro questionamento: se ao relé for permitido o ato de mudar suas 

características automaticamente, quem será o responsável em garantir que esses novos ajustes são 

adequados? Se vários relés mudarem suas características, eles ainda poderão coordenar com outros 

dispositivos ou entre si mesmos? Tais sistemas irão disparar quando for necessário e irão se conter 

quando for preciso? Em outras palavras, os relés adaptativos são confiáveis? 

É importante nesse momento lembrar que confiabilidade denota a certeza da operação correta e 

segura sob todas as circunstâncias, isto é, ela mede o grau de certeza com que o equipamento satisfaz a 

função prevista, ou seja, é a habilidade do sistema de proteção atuar corretamente quando necessário 

(dependability) e não atuar indevidamente (segurança). Note que ao aumentar a dependability, diminui-

se a segurança e vice-versa. Muitas vezes, o disparo desnecessário é menos desagradável que uma falta 

sustentada.  

Mesmo a maioria daqueles que apoia o uso da proteção adaptativa sabe da importância e cuidado 

que se deve ter em relação à confiabilidade e responsabilidade nesse tipo de proteção. A proposta de 



59 

 

uma proteção adaptativa sempre leva em conta a possibilidade de falha de um hardware computacional, 

de um software ou de uma ligação de comunicação. Com um estudo de projeto adequado, um esquema 

de proteção adaptativa pode ser tão seguro quanto qualquer esquema convencional de proteção e 

fornecendo ainda uma melhor interação entre o estado atual do sistema de potência e seu sistema de 

proteção (PHADKE, 1990). 

 

2.9 COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE PARA SISTEMAS RADIAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO 

À medida que vai ocorrendo expansão dos sistemas elétricos, com circuitos mais extensos, 

maiores densidades de carga, níveis de curto-circuito mais elevados e consumidores cada vez mais 

exigentes, torna-se necessário o uso de técnicas aprimoradas com a finalidade de proteção dos circuitos 

primários de distribuição. 

Em épocas passadas, os principais alimentadores de redes de distribuição tinham como 

dispositivos de proteção apenas os disjuntores que eram colocados nas saídas das subestações, o que 

representava uma solução simples, e não levava em consideração o fator de confiabilidade no 

fornecimento de energia. 

Atualmente, a confiabilidade assume grande importância e por isso não pode ser desprezada. 

Daí a justificada preocupação do engenheiro de distribuição no sentido de que realmente se tenha altos 

índices de continuidade dos serviços. Para isso, o sistema de proteção deverá se constituir de diversos 

dispositivos cuidadosamente escolhidos e ajustados de tal modo a se obter fatores como segurança, 

confiabilidade, minimização dos efeitos de curtos-circuitos e economia. 

No estudo de um sistema de proteção, a coordenação dos dispositivos de proteção é a chave 

essencial para a manutenção da confiabilidade e integridade do sistema de distribuição. Entretanto, como 

saber quando um sistema de distribuição está coordenado? Para responder a essa questão, a primeira 

etapa é definir o termo coordenação (BUSSMANN, 2002).  

Segundo (CPFL, 2003), coordenação é definida como: o ato ou efeito de dispor dois ou mais 

dispositivos de proteção em série segundo certa ordem, de forma a atuarem em uma sequência de 

operação pré-estabelecida. 
Além disso, é necessário também entender uma outra definição importante de qualquer sistema 

de proteção: a seletividade. Segundo (GUIMARÃES, 1999), seletividade é definida como: a 

capacidade de discernimento entre regiões faltosas e sadias em um circuito e a tomada de decisão de 

modo a não interferir em zonas de proteção que não estejam sob sua responsabilidade, minimizando ao 

máximo, a parte a ser desconectada. 

Entretanto, pode-se ter uma definição que envolva as duas definições vistas anteriormente, 

conhecida como coordenação seletiva, que pode ser descrita como: coordenação seletiva é o ato de 

isolar um circuito sob falta do resto do sistema elétrico, eliminando assim a necessidade de 
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desligamentos. O circuito sob falta é isolado somente pela operação seletiva do dispositivo mais 

próximo do ponto de falta. 

Assim, pode-se considerar como princípios básicos de proteção a rápida eliminação dos efeitos 

decorrentes de faltas temporárias, a redução dos efeitos causados por faltas permanentes a uma menor 

área possível e de tal modo que os serviços possam ser restaurados no menor intervalo de tempo 

(GIGUER, 1988).  

Isto pode ser feito tanto por disjuntores com relés de sobrecorrente como por dispositivos de 

religamento (religadores). Na maioria das aplicações, a instalação do religador é mais adequada, 

entretanto, quando se trata de elevadas correntes de curto-circuito, o que ocorre em grandes subestações, 

a instalação dos disjuntores é mais indicada, devido a essas correntes superarem as características 

nominais dos religadores (ANDERSON, 1999). 

Os estudos de coordenação são necessários para verificar a habilidade dos dispositivos de 

proteção afim de se obter uma coordenação adequada. Os estudos de coordenação podem ser realizados 

manualmente ou pelo uso de programas computacionais. Independentemente do método a ser usado, o 

estudo deve ser usado para analisar as características dos dispositivos de proteção, identificar a 

coordenação em questão, determinar as consequências potenciais e identificar as soluções. No entanto, 

na maioria das vezes, esses estudos priorizam somente as curvas características (tempo x corrente) e os 

ajustes para os dispositivos de proteção, sem identificar, nem resolver, a questão de coordenação junto 

aos perigos em potencial (BUSSMANN, 2002).  

A falta de coordenação pode ser um sério perigo para instalações como hospitais, prédios 

públicos e governamentais, instalações esportivas, sistemas de emergência e um perigo em potencial às 

empresas industriais. 

 

 Coordenação de Dispositivos de Proteção 

Para que o sistema de proteção possua uma proteção tecnicamente eficaz, é necessário realizar 

uma cuidadosa coordenação entre os diversos dispositivos de proteção, ou seja: elos-fusíveis, 

religadores, e o conjunto relé-disjuntor. 

Para coordenar esses dispositivos, em geral, é preciso reunir os seguintes dados: 

• O diagrama unifilar do circuito de distribuição; 

• A localização dos dispositivos de proteção; 

• As curvas características tempo x corrente dos dispositivos de proteção com intuito de 

visualizar a coordenação entre eles; 

• As correntes de carga (sob condições normais e de emergência); 

• As correntes de falta (sob condições máximas e mínimas); 
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• Escolha do dispositivo de proteção para a subestação de distribuição com o intuito de 

proteger o transformador de qualquer falta que venha a ocorrer no circuito de 

distribuição; 

• Coordenar os dispositivos de proteção que estão fora da subestação ou no fim do 

circuito de distribuição com os outros dispositivos de proteção que estão na 

subestação; 

• Reconsiderar e, se preciso, mudar as localizações pré-estabelecidas dos dispositivos de 

proteção; 

• Reexaminar os dispositivos de proteção escolhidos com relação à capacidade de carga, 

à capacidade de ruptura e ao ajuste mínimo de pickup; 

• Desenhar o diagrama unifilar de forma a apresentar a configuração do circuito, valores 

máximos e mínimos de correntes de falta juntamente com as características nominais 

dos dispositivos de proteção empregados. 

Existem também alguns fatores adicionais que precisam ser considerados na coordenação de 

dispositivos de proteção, tais como: (1) as diferenças nas curvas características e a tolerância de 

fabricação, (2) condição de pré-carregamento dos dispositivos, (3) a temperatura ambiente e (4) o efeito 

do ciclo de religamento. Esses fatores afetam a margem de seletividade sob condições adversas 

(GÖNEN, 2014). 

Geralmente, esses dados não estão tão facilmente disponíveis e, por conseguinte, devem ser 

adquiridos por meio de diferentes fontes. Por exemplo, as curvas dos dispositivos de proteção são 

obtidas junto aos fabricantes, os valores de correntes de carga e de correntes de falta são obtidos por 

meio de softwares de fluxo de carga e de cálculo de correntes de curto-circuito (GÖNEN, 2014). 

Quando dois dispositivos de proteção alocados em série possuem características que fornecem 

uma sequência de operação específica, diz-se que esses dispositivos estão coordenados. Com isso, o 

dispositivo que é destinado a operar primeiro, com o objetivo de isolar a falta (ou interromper a corrente 

de falta) é definido como dispositivo protetor. Sendo este, geralmente, o dispositivo mais próximo da 

falta. O dispositivo que garante a proteção de retaguarda e que opera somente quando o dispositivo 

protetor falhar, é definido como dispositivo protegido. Os dispositivos coordenados adequadamente 

ajudam a: (1) eliminar interrupções de serviços devido às faltas temporárias, (2) minimizar a propagação 

da falta reduzindo o número de consumidores afetados e (3) localizar a falta minimizando o tempo de 

duração do desligamento.  

Neste trabalho, para todo e qualquer par existente de dispositivos de proteção em série, considera-se 

que o dispositivo protetor (mais próximo da falta) deverá operar primeiro que o dispositivo protegido 

(mais próximo da subestação) na ocorrência de falta a jusante do dispositivo protetor. Tal condição 

impõe a existência de uma margem mínima de tempo entre o tempo de operação do protetor com o 

tempo do protegido. Essa margem é conhecida como do Intervalo de Tempo de Coordenação (CTI – 
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coordination time interval) e servirá para qualquer combinação possível entre os dispositivos de 

proteção, à exceção do par de dispositivos fusível-fusível. Sua expressão é apresentada na Equação (2.7).  

𝐶𝑇𝐼 = 𝑡𝑝𝑔𝑑 − 𝑡𝑝𝑡𝑟                                                                                       (2.7) 

Onde 𝑡𝑝𝑔𝑑 é o tempo de operação do dispositivo protegido, 𝑡𝑝𝑡𝑟 é o tempo de operação do dispositivo 

protetor e 𝐶𝑇𝐼 é a margem mínima de coordenação para o par considerado. 

 

 Aplicação e Dimensionamento do Fusível 

A alocação adequada de um fusível requer o conhecimento das características do sistema e do 

equipamento a ser protegido. Para os fusíveis localizados no ramal com a finalidade de seccionamento, 

os seguintes fatores devem ser considerados (MCGRAW-EDISON): 

a. A seleção de um fusível fica condicionada à compatibilidade entre as características 

elétricas do seu ponto de instalação e às características elétricas próprias do fusível. Para 

tal, os seguintes critérios devem ser obedecidos: 

Tensão Nominal: A tensão nominal do fusível deve ser, no mínimo, aproximadamente igual 

à classe de tensão do sistema onde será instalado. 

Nível Básico de Isolamento (NBI): Deve ser compatível com a do sistema. 

Capacidade de Interrupção: Deve ser maior que a corrente de curto-circuito trifásica 

(simétrica e assimétrica) do ponto de instalação (CPFL, 2003). 

b. Na proteção de transformadores de distribuição, de modo geral, o fusível deve proteger o 

transformador. Para que essa proteção seja efetiva, os seguintes critérios devem ser 

obedecidos: 

1. O fusível deve operar para curtos-circuitos no transformador ou na rede secundária, 

eliminando a repercussão dessas faltas na rede primária. 

2. O fusível deve suportar continuamente, sem fundir, a sobrecarga que o transformador 

é capaz de admitir sem prejuízo de sua vida útil. 

3. O fusível poderá fundir no intervalo de 17 segundos, quando submetido a uma corrente 

de 250% e 300% da corrente nominal do transformador. 

4. O fusível deve suportar a corrente transitória de magnetização durante 0,1 segundos, 

que é estimada em 8 a 12 vezes do valor da corrente nominal dos transformadores de 

potência até 2000kVA. 

 

Nota. Nem sempre é possível atender, simultaneamente, às quatro condições supracitadas, 

o que poderá resultar na perda da proteção do transformador contra sobrecargas por meio 

de fusível. 
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c. Para a proteção de ramais, os critérios para o dimensionamento efetivo da corrente 

nominal do fusível são dados por:  

• A corrente nominal do fusível Equação (2.8) deve ser maior que a corrente de carga 

prevista para o horizonte de estudo (de 3 a 5 anos) (CPFL, 2003). 

 

𝐼𝑒𝑙𝑜 > 𝑓𝑐 × 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎                                                            (2.8) 

Onde: 

eloI é a corrente nominal do elo-fusível;   

cf é o fator de crescimento da carga, dado por: 

       𝑓𝑐 = (1 +
𝑥(%)

100
)
𝑛

                                                           (2.9)                      

Onde: 

( )%x  é o fator de crescimento percentual anual. 

n  é o número de anos para horizonte de estudo. 

argC aI  é a corrente de carga máxima atual passante no ponto de instalação, já levando-se 

em consideração as manobras. 

 

• A corrente nominal do fusível também deverá ser, no máximo, ¼ da corrente de curto-

circuito fase-terra mínimo (resistência de aterramento de 40 Ω) no fim do trecho, se 

possível, considerando também o fim do trecho para o qual ele é proteção de retaguarda. 

           𝐼𝑒𝑙𝑜 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛

4
                                                            (2.10) 

Onde: 

minccI FT  é a corrente de curto-circuito fase-terra mínima no fim do trecho. 

Com isso, a Equação (2.11) apresenta o intervalo de corrente para o ajuste do fusível: 

 

               𝑓𝑐 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 < 𝐼𝑒𝑙𝑜 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛

4
                                               (2.11)   

 

É bom ressaltar que os fusíveis K e T admitem como sobrecarga até 150% do valor de sua 

corrente nominal, sem causar excesso de temperatura ao fusível, por exemplo, um fusível de 10K poderá 

suportar uma sobrecarga em até 1,5 × 10, o que resulta em 15A (MCGRAW-EDISON). 

Essa capacidade de sobrecarga é muito importante em aplicações onde a coordenação limita a 

escolha da bitola (GIGUER, 1988). 
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 Coordenação Fusível-Fusível 

 

Quando dois ou mais fusíveis são aplicados a um sistema, o dispositivo mais próximo do lado 

da falta é conhecido como dispositivo protetor e mais próximo da subestação é conhecido como 

dispositivo protegido. Portanto, a condição para um fusível ser protetor ou protegido, em relação ao 

outro fusível considerado, dependerá de sua posição diante da carga e da subestação, como ilustra a 

Figura 2.21 (MCGRAW-EDISON). 

Subestação

Fusível
 protegido

Fusível 
protetor

Fusível 
protetor

Carga

Carga  

Figura 2-21- Definição dos dispositivos de proteção com relação a sua localização (adaptado de (MCGRAW-

EDISON)). 

Existem dois princípios básicos que devem ser levados em conta antes de se analisar de fato a 

coordenação entre fusíveis. 

• O dispositivo protetor deve eliminar uma falta, seja ela temporária ou permanente, antes 

que o dispositivo protegido (fusível) interrompa o circuito ou ocorra o desligamento 

(por religador ou disjuntor) do circuito. 

• Desligamentos causados por faltas permanentes devem se restringir a menor região 

possível e ser eliminados o mais rápido possível. 

 

Um exemplo simples da coordenação de um sistema está mostrado na Figura 2.22, onde a 

subestação recebe energia de uma linha de transmissão e a abaixa para um nível de tensão de 

distribuição. A energia então é entregue aos consumidores por transformadores de distribuição. 

Os dispositivos de proteção nessa ilustração estão localizados em pontos estratégicos para a 

coordenação. O dispositivo A está na subestação. Os dispositivos C e H estão no alimentador principal. 

O dispositivo B está em um ramal do alimentador principal. O dispositivo D está no lado primário do 

transformador de distribuição e os dispositivos E, F e G são fusíveis relacionados à carga no lado 

secundário do transformador de distribuição. Todos os dispositivos devem ter sido selecionados 

adequadamente para suportar a corrente de carga e responder de forma segura às correntes de falta. 

Com relação ao dispositivo H, o dispositivo C é o dispositivo protegido. Para uma falta no ponto 

1, o dispositivo C não deve abrir e o dispositivo H deve interromper a corrente de falta. Já em relação 

ao dispositivo A, o dispositivo C é o dispositivo protetor e deve interromper a corrente para uma falta 

permanente no ponto 2 antes que o dispositivo A opere desligando o circuito. O dispositivo B também 

é o dispositivo protetor para A e deve operar similarmente a C para uma falta no ponto 3. O dispositivo 

A só opera quando a falta ocorre entre os dispositivos A e C, tal como no ponto 4. Para uma falta no 
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ponto 5, o dispositivo D opera, excluindo esse trecho faltoso do sistema. Para uma sobrecarga no lado 

secundário do transformador de distribuição, no ponto 6, o dispositivo E deve interromper a corrente no 

trecho por ele protegido, permitindo desse modo que o transformador continue a alimentar os 

consumidores conectados a outros sub-ramais, protegidos por F e G, no seu lado secundário. 

 

Subestação

Carga Carga Carga

Religador

Transformador

de

Distribuição

4 2

3

1

5

6

B

A

C

D

H

E F G

 

Figura 2-22 - Exemplo típico de coordenação entre fusíveis de um sistema de distribuição (MCGRAW-

EDISON). 

Sabe-se que um fusível é destinado a fundir dentro de um tempo especificado para um dado 

valor de corrente de falta. As curvas características de um fusível são representadas por duas curvas, que 

são as curvas de tempo mínimo de fusão e de tempo total de fusão. A curva de tempo mínimo de fusão 

representa o tempo mínimo necessário para fundir o fusível, para uma dada corrente. A curva de tempo 

total representa o tempo total (máximo) necessário para fundir o fusível e extinguir o arco incluindo 

ainda a tolerância de fabricação, para uma dada corrente.  

Além disso, passa a ser considerada uma nova curva (que se origina devido a fusão parcial do 

fusível protegido). Isto é uma forma de garantir a seletividade entre os fusíveis, tendo a nova curva 75% 

dos tempos da curva mínima de fusão do fusível protegido (em azul) para um determinado intervalo de 

corrente. Esta curva está representada na Figura 2.23 pela linha tracejada em vermelho. 

De maneira geral, a coordenação entre fusíveis deve obedecer a um critério fundamental, que é: 

o fusível protegido deve coordenar com o fusível protetor para o valor da máxima corrente de curto-

circuito no ponto da instalação do fusível protetor. Em virtude de o curto-circuito fase-terra ser o mais 

frequente, e o valor fase-terra mínimo ser o mais provável de ocorrer, o fusível protegido, normalmente, 

é coordenado com o fusível protetor, para pelo menos o valor da corrente de curto-circuito fase-terra 

mínima no ponto de instalação do fusível protetor (ELETROBRAS, 1982). 
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Fonte Carga
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Protegido
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Figura 2-23 - Coordenação de fusíveis em série pelo método das curvas características (adaptado de (GERS, 

2004)). 

Obedecendo a esse critério, a coordenação Fusível-Fusível pode ser obtida por três métodos: 

1. Usando curvas características de fusíveis. 

2. Usando as Tabelas de coordenação preparadas pelos fabricantes de fusíveis. 

3. Usando a Regra Geral. 

No primeiro método, a coordenação de dois fusíveis conectados em série, como mostra a Figura 

2.23, é obtida pela comparação da curva de tempo total (TCT) do fusível protetor (fusível B em verde), 

com a curva a 75% dos tempos da curva de tempo mínimo de fusão (MMT) do fusível protegido (fusível 

A em azul). Nesse caso, é necessário que o tempo total do fusível protetor não exceda a 75% do tempo 

mínimo de fusão do fusível protegido, conforme Equação (2.12). 

𝑡𝑇𝐶𝑇
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑜𝑟 ≤ 0,75 × 𝑡𝑀𝑀𝑇

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜
                                                                   (2.12) 

onde, para uma dada corrente de operação, 𝑡𝑇𝐶𝑇
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑜𝑟 é o tempo total de interrupção do fusível protetor; 

𝑡𝑀𝑀𝑇
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

 é o tempo mínimo de fusão do fusível protegido. 

A margem percentual de 25% foi escolhida por levar em consideração algumas variáveis de 

operação, tais como pré-carregamento, temperatura ambiente e a fusão parcial do fusível devido a curta 

duração da corrente de falta. Naturalmente, se não houver nenhuma intersecção entre as duas curvas 
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mencionadas, é obtida uma coordenação completa em termos de seletividade. Entretanto, se houver 

algum ponto de intersecção entre as duas curvas, o valor da corrente associada a este ponto será o limite 

de uma coordenação parcial obtida (GÖNEN, 2014).  

No segundo método de coordenação é estabelecido o uso de tabelas de coordenação 

desenvolvidas pelos fabricantes dos fusíveis (GÖNEN, 2014). Este método é considerado o mais 

conveniente na coordenação entre fusíveis (MCGRAW-EDISON). Este será o método adotado neste 

trabalho. 

As Tabelas 2.3 e 2.4 foram desenvolvidas pela companhia General Electric para os fusíveis 

rápidos (K) e lentos (T). Essas tabelas mostram a máxima corrente de falta na qual a coordenação entre 

fusíveis é garantida. Neste caso, os fusíveis são tomados dois a dois, sendo as tabelas baseadas na 

margem de 25% descrita no primeiro método. Nesse caso, a determinação da curva de tempo total não 

é necessária já que o valor máximo da corrente de falta para uma determinada combinação de fusíveis 

em série é dado pelas tabelas (GÖNEN, 2014). 

Para ampliar a faixa de coordenação entre os fusíveis e reduzir ao mínimo os tipos de fusíveis 

utilizados, deve-se optar sempre que possível ou por elos preferenciais (6, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 140 

e 200K) ou pelos não-preferenciais (8, 12, 20, 30, 50 e 80K). Ambos os grupos preferenciais e não-

preferenciais são séries completas e aceitáveis entre si. Com isso, na implantação de elos com finalidade 

de proteção escolhe-se um grupo excluindo-se o outro. Isso porque não existe seletividade entre elos 

preferenciais e não-preferenciais adjacentes (GIGUER, 1988). 

Como o número de elos preferenciais é superior ao número de elos não-preferenciais, adota-se 

normalmente os elos preferenciais em sistemas de distribuição, porque aumenta a flexibilidade operativa 

(GIGUER, 1988). 

No terceiro critério, usam-se elos preferenciais do tipo T com elos preferenciais do tipo T ou 

vice-versa (não-preferenciais do tipo T com não-preferenciais do tipo T), ou elos não-preferenciais do 

tipo K com elos não-preferenciais do tipo K ou vice-versa (preferenciais do tipo K com preferenciais do 

tipo K). 

Pode-se usar esse método para os dois tipos de fusíveis mais empregados: K e T. A regra 

estabelece que: 

• Para os elos do tipo K, é prevista uma coordenação satisfatória entre fusíveis até uma 

corrente 13 vezes a nominal do fusível protetor, tanto entre os elos preferenciais 

adjacentes, quanto pelos elos não-preferenciais adjacentes. 

• Para os elos do tipo T, é prevista uma coordenação satisfatória entre fusíveis até uma 

corrente 24 vezes a nominal do fusível protetor, tanto entre os elos preferenciais 

adjacentes, como entre elos não-preferenciais adjacentes. 

Os critérios da regra geral revelam-se extremamente úteis em sistemas onde a corrente de carga 

e a corrente de falta decaem proporcionalmente à medida que os pontos de estudo para a coordenação 
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se afastam da subestação. É bom lembrar que, independentemente do método a ser usado, quando existir 

um elevado número de fusíveis em série, poderá ser impraticável a coordenação seletiva do sistema. 

Nesse caso, deve ser reduzida a quantidade de fusíveis em série ou, se possível, instalar um religador ou 

seccionalizador. Também, não se deve usar fusíveis do tipo H para proteção de circuitos primários, 

reservando este tipo de fusível somente para a proteção de transformadores de distribuição. 

 

Tabela 2-3- Coordenação entre fusíveis do tipo K (MCGRAW-EDISON). 

Elo 

Protetor B 

(amperes) 

Elo Protegido A (amperes) 

8K 10K 12K 15K 20K 25K 30K 40K 50K 65K 80K 100K 140K 200K 

Máxima corrente de falta em B, que protegerá A 

6K  190 350 510 650 840 1060 1340 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

8K   210 440 650 840 1060 1340 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

10K    300 540 840 1060 1340 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

12K     320 710 1050 1340 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

15K      430 870 1340 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

20K       500 1100 1700 2200 2800 3900 5800 9200 

25K        660 1350 2200 2800 3900 5800 9200 

30K         850 1700 2800 3900 5800 9200 

40K          1100 2200 3900 5800 9200 

50K           1450 3500 5800 9200 

65K            2400 5800 9200 

80K             4500 9200 

100K             2000 9100 

140K              4000 

 

Tabela 2-4 - Coordenação entre fusíveis do tipo T (MCGRAW-EDISON). 

Elo 

Protetor B 

(amperes) 

Elo Protegido A (amperes) 

8T 10T 12T 15T 20T 25T 30T 40T 50T 65T 80T 100T 140T 200T 

Máxima corrente de falta em B, que protegerá A 

6T  360 680 920 1200 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

8T   375 800 1200 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

10T    530 1100 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

12T     680 1280 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

15T      730 1700 2500 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

20T       990 2100 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

25T        1400 2600 4100 5000 6100 9700 15200 

30T         1500 3100 5000 6100 9700 15200 

40T          1700 3800 6100 9700 15200 

50T           1750 4400 9700 15200 

65T            2200 9700 15200 

80T             7200 15200 

100T             4000 13800 

140T              7500 
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 Aplicação e Dimensionamento do Religador 

Os religadores podem ser aplicados em qualquer lugar do sistema de distribuição. Os locais que 

são mais indicados para instalação são (MCGRAW-EDISON): 

• Em subestações, como dispositivo de proteção do alimentador principal; 

• Nos alimentadores, a uma determinada distância da subestação, com o objetivo de 

seccionamento ao longo dos alimentadores e assim prevenir desligamentos de um 

alimentador inteiro na ocorrência de faltas permanentes localizadas próximas do final 

do alimentador; 

• Em ramificações estratégicas do alimentador principal para protegê-lo de interrupções 

e desligamentos devido às faltas nos ramais. 

Para a instalação adequada de um religador, seis fatores devem ser levados em consideração 

(MCGRAW-EDISON): 

1. Tensão do sistema; 

2. Máxima corrente de falta disponível no ponto de instalação do religador; 

3. Máxima corrente de carga; 

4. Mínima corrente de falta dentro da zona de proteção do religador; 

5. Sensibilidade para correntes de falta à terra; 

6. A coordenação com outros dispositivos de proteção estando o religador tanto do lado 

da fonte quanto do lado da carga. 

O religador deverá ter uma tensão nominal maior ou igual que a tensão do local do sistema onde 

ele se encontra instalado. A máxima corrente de curto-circuito simétrica no local de instalação deverá 

estar disponível ou, pode ser calculada. A capacidade de interrupção do religador deverá ser maior ou 

igual a essa máxima corrente de curto-circuito. A corrente nominal do religador deverá ser maior ou 

igual que a corrente de carga passante por ele, convenientemente medida ou avaliada na situação de 

maior carga do circuito, incluindo manobras usuais, devendo assim, sempre que possível, prever futuros 

aumentos de carga. O religador deve ser sensível às mínimas correntes de curto-circuito incluindo, 

sempre que possível, os trechos a serem adicionados por ocasião de manobras. 

A coordenação com outros dispositivos de proteção (tanto a montante quanto a jusante) torna-

se importante quando os quatro primeiros fatores de aplicação são satisfeitos. É de vital importância que 

se faça uma seleção adequada de temporizações e sequências de operação do religador para garantir que 

durante uma falta, a área desligada fique restrita a menor secção possível do sistema (MCGRAW-

EDISON). 

O religador possui uma característica de temporização lenta e outra rápida. Uma sequência 

completa (quando a falta for permanente) de operação do religador para o desligamento definitivo do 

trecho protegido por ele está mostrada na Figura 2.24. As primeiras interrupções (uma ou mais) da 

corrente de falta são denominadas de rápidas ou instantâneas, não possuindo assim intenção alguma de 
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atraso no tempo de operação. As interrupções restantes, denominadas de temporizadas, possuem adição 

de atraso de tempo e que, dependendo da situação, podem levar o religador a um desligamento 

definitivo. Se a falta for permanente, as operações temporizadas permitem que o dispositivo mais 

próximo da falta interrompa a corrente de falta, limitando assim a área desligada (MCGRAW-EDISON). 

Religador 
desligado

Corrente de Carga

Corrente de Falta

Início da corrente
 de Falta

Operações Rápidas
(Contatos fechados)

Intervalos de Religamento 
(Contatos abertos)

Operações Temporizadas
(Contatos fechados)

(Contatos
 Abertos)

Tempo

 

Figura 2-24- Sequência completa de operação do Religador ( (MCGRAW-EDISON)). 

As faltas envolvendo o neutro são geralmente menos severas do que as faltas bifásicas e 

trifásicas. Entretanto, é estimado que, em termos de probabilidade de ocorrência, de cada 5 faltas, 4 

envolvem faltas à terra. Além disso, as faltas fase-terra ocorrem seis ou sete vezes com mais frequência 

do que os outros dois tipos possíveis de faltas que envolvem a terra (MCGRAW-EDISON). 

As faltas à terra podem ser detectadas tanto por sistemas aterrados quanto pelos não-aterrados. 

Entretanto, o circuito pode não ser retirado imediatamente de serviço. Se o sistema for trifásico e possuir 

uma impedância de aterramento baixa, a falta à terra pode produzir uma corrente de falta considerável, 

tendo a magnitude variações da ordem do valor da corrente de carga normal podendo ir até a múltiplos 

desse valor de corrente.  Geralmente, as faltas dessa natureza são detectadas e eliminadas em menos de 

um ou alguns segundos a fim de prevenir ou minimizar os danos aos equipamentos (MCGRAW-

EDISON). 

Os religadores instalados em subestações e ao ar livre devem ser ajustados de modo a atender 

aos seguintes critérios: 

1. Ajuste de Disparo de Fase. A corrente mínima de disparo de fase do religador deve ser 

menor que a corrente mínima de falta fase-fase dentro da zona de proteção deste, 

incluindo sempre que possível, os trechos a serem adicionados; e deve ser maior ou 

igual à máxima corrente de carga incluindo manobras usuais no ponto de instalação do 

religador multiplicado por um fator K, prevendo futuros aumento de carga, conforme 

Equação (2.13). 

𝑓𝑐 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 < 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝𝑭 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝐹

𝐹𝑆
                                              (2.13) 

Onde: 



71 

 

pickupFI  é a corrente de pickup de fase do religador; 

cf  é o mesmo fator dado na Equação (2.9); 

argC aI  é a corrente de carga máxima atual passante no ponto de instalação, já levando-se 

em consideração as manobras; 

2ccI FF é o curto-circuito bifásico do trecho protegido pelo religador (CPFL, 2003); 

FS é um fator de segurança usado no ajuste de relés de fase que será visto posteriormente. 

 

2. Ajuste de Disparo de Neutro. A corrente mínima de disparo de neutro do religador 

deve ser menor que a menor corrente de falta fase-terra mínima, dentro da zona de 

proteção deste, e deve ser maior que a máxima corrente de desbalanço para o neutro.  

  𝐼𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 < 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝𝑵 < 𝐼𝑐𝑐𝐹𝑡𝑚𝑖𝑛                                                (2.14) 

Onde: 

desbalançoI  é a máxima corrente de desequilíbrio admitido pela empresa; 

pickupNI  é a corrente de disparo (pickup) de neutro do religador; 

minccI Ft é a corrente de curto-circuito fase-terra mínima do trecho protegido pelo religador. 

 

3. Curvas características de tempo corrente (Fase e Neutro). Esta característica deve ser 

escolhida de modo a atender aos seguintes requisitos: 

• A curva de operação do religador, para toda a faixa de valores de curto-circuito, 

deve estar sempre abaixo da curva de recozimento de condutores e capacidade de 

equipamentos do circuito; 

• A curva escolhida deve permitir a coordenação com os equipamentos de proteção a 

montante e a jusante. 

 

4. Sequência de Operação. A sequência de operação deve ser definida de modo a permitir 

a coordenação seletiva dos equipamentos de proteção ao longo do circuito. 

 

5. Tempo de Religamento. Deve ser ajustado de modo a permitir a coordenação com os 

equipamentos de proteção situados a montante e a jusante, cuja operação dependa desse 

tempo. 

A aplicação de religadores num sistema de distribuição é assegurada se os seguintes princípios 

de coordenação forem considerados: 
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• O dispositivo do lado da carga deve eliminar uma falta permanente ou temporária antes 

que o dispositivo do lado da fonte interrompa (caso seja um fusível) ou desligue (caso 

seja um religador ou disjuntor) o circuito; 

• Desligamentos causados por faltas permanentes devem ser restringidos a menor secção 

possível do sistema. 

A priori, esses princípios influenciam a seleção de curvas e sequências de operação dos 

dispositivos que se encontram tanto no lado da fonte quanto no lado de carga no sistema de distribuição. 

O posicionamento e o número de dispositivos de proteção usados para restringir os desligamentos à 

menor secção possível de um alimentador são restritos ao uso prático de cada concessionária 

(MCGRAW-EDISON). 

 Coordenação Religador-Fusível 

A coordenação entre um religador e um fusível (mais próximo da carga) pode ser obtida usando 

métodos baseados em curvas características ajustadas por um fator multiplicativo K. A primeira abertura 

do religador permite que cerca de 80% das faltas temporárias sejam eliminadas e na segunda, em torno 

de 10%. Se a falta ainda persistir, o que caracteriza uma falta permanente, o fusível se funde antes da 

terceira abertura do religador, interrompendo assim a falta permanente (MCGRAW-EDISON). 

Como visto anteriormente, um religador convencional é dotado de dois tipos de curva: uma 

curva rápida e uma família de curvas temporizadas, como mostra a Figura 2.25.  

Na maioria das vezes existe uma única curva rápida de fase, nessa situação, não há nenhuma 

escolha a ser feita. Entretanto, existem alguns religadores que possuem várias curvas rápidas. Neste 

caso, sempre que possível, escolhe-se a mais rápida entre elas, porque isso irá permitir uma região de 

coordenação maior com os elos-fusíveis (CPFL, 2003). 

Alguns religadores possuem poucas curvas temporizadas, enquanto que outros possuem uma 

gama muito variada de curvas. Entretanto, qualquer que seja o caso, deve-se dar preferência para a curva 

lenta mais próxima de curva rápida, desde que isso não prejudique a coordenação e a seletividade com 

os outros dispositivos (CPFL, 2003). 

Na Figura 2.25 para um religador ajustado em quatro operações (duas rápidas e duas lentas), a 

curva A representa a primeira e a segunda operação, a curva B, a terceira e quarta operação, 

respectivamente, para esse religador (GÖNEN, 2014). 

Para que se consiga obter a proteção contra faltas permanentes, os fusíveis devem ser instalados 

nas entradas e ao longo dos ramais do alimentador principal. O uso de um religador como proteção de 

retaguarda contra faltas temporárias pode eliminar muitos desligamentos desnecessários, que ocorreriam 

caso fossem utilizados somente os fusíveis. Nesse caso, o religador, como dispositivo de retaguarda, 

pode ser instalado tanto na subestação, geralmente com a sequência de uma operação rápida e duas 

temporizadas, ou em ramais laterais do alimentador principal, com duas operações rápidas e duas 

temporizadas (GÖNEN, 2014). 
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Figura 2-25- Típicas curvas características do religador (adaptado de (GÖNEN, 2014)). 

 

O religador é ajustado para disparar no caso de uma falta temporária antes que qualquer fusível 

possa fundir, religando em seguida o circuito. Entretanto, se a falta for permanente, ela é eliminada pela 

fusão do fusível antes que o religador possa operar na sua sequência temporizada depois de ter operado 

em uma ou duas sequências rápidas (GÖNEN, 2014). 

A coordenação é obtida em menor sucesso quando a sequência de operações do religador é 

ajustada em uma operação rápida e três temporizadas. Nessa sequência, cerca de 80% das faltas são 

eliminadas na primeira abertura, mas, geralmente, essa sequência é usada com a inclusão de um 

seccionalizador em algum ponto intermediário entre o religador e o fusível (MCGRAW-EDISON). 

A Figura 2.26 mostra um trecho de um sistema de distribuição em que o religador é instalado a 

montante do fusível. A figura também mostra a superposição das curvas do fusível C com as do 

religador. Se houver uma falta temporária além do ponto de instalação do fusível C, a operação rápida 

do religador protegerá o fusível de qualquer dano. Isto pode ser observado na figura pelo fato da curva 

rápida A do religador estar abaixo da curva do fusível para correntes menores desde o ponto de 

intersecção representado por Ib. 

Entretanto, se a falta além do fusível C for permanente, o fusível elimina a falta enquanto o 

religador caminha para a nova sequência de operação (temporizada B). Na figura, isto pode ser 

observado pelo fato que a curva temporizada do religador estar acima da curva de tempo total do fusível 

para correntes maiores do que Ia. A distância entre os pontos de intersecção Ia e Ib é o intervalo de 

coordenação entre o fusível e o religador. 
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Figura 2-26 - Superposição de curvas características do Religador e Fusível (GÖNEN, 2014). 

É preciso que, na coordenação entre as operações de disparo do religador e as curvas de tempo 

total do fusível, seja possível evitar que este último sofra danos durante as operações instantâneas do 

religador. Para isso é necessário que se leve em conta outros fatores relevantes tais como: pré-

carregamento, temperatura ambiente, tolerância nas curvas, aquecimento e resfriamento dos fusíveis 

durante a(s) operação rápida(s) do religador. Isto, consequentemente, irá tornar o intervalo de 

coordenação mais estreito. 

O método exposto na Figura 2.26 não leva em consideração tais fatores. Assim, torna-se 

necessário a inclusão desses fatores para que se assegure a integridade do fusível durante as operações 

instantâneas do religador (MCGRAW-EDISON). 

Para isso, existem duas regras que viabilizam o uso de fusíveis como dispositivo protetor e 

religadores como dispositivo protegido, ou seja: 

1. Para todos os valores possíveis de correntes de falta no trecho protegido pelo fusível, 

o tempo mínimo de fusão do fusível deve ser maior que o tempo de abertura do 

religador na curva rápida de operação multiplicada pelo fator K, fator este característico 

do religador. Esses fatores de multiplicação permitem uma adaptação no tempo entre 

o tempo de operação do religador na curva rápida e o tempo mínimo de fusão do elo-

fusível de forma a prevenir os elos-fusíveis de danos e fadigas. A magnitude desses 

fatores varia com o número de operações rápidas e com o tempo de religamento do 

religador como mostra a Tabela 2.5. Note que para os valores de religamento mais 
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curtos mostrados na referida tabela, menos tempo terá o fusível para se resfriar e, 

portanto, maior será o fator multiplicativo. 

2. Para todos os valores possíveis de correntes de falta no trecho protegido pelo fusível, 

o tempo total de fusão do fusível deverá ser menor que o tempo de abertura do religador 

na curva temporizada.  

O intervalo de coordenação entre religador e fusível descrito pelas regras acima fixa novas 

extremidades do intervalo de coordenação como mostra a Figura 2.27. A Regra 1 estabelece a máxima 

corrente de coordenação, enquanto que a Regra 2 estabelece a mínima corrente de coordenação. A 

corrente máxima de coordenação é aquela obtida da intersecção entre e curva de tempo mínimo de fusão 

do fusível com a curva rápida do religador deslocada do fator K. A corrente mínima de coordenação é 

aquela obtida pela intersecção da curva do tempo total de fusão do elo-fusível com a curva temporizada 

do religador. Quando não houver intersecção entre da curva de tempo total de fusão do fusível com a 

curva temporizada do religador, a corrente mínima de intersecção será a corrente de disparo de fase do 

religador (MCGRAW-EDISON). 

Tabela 2-5- Fator multiplicativo para sequências em função do número de operações do religador com o 

fusível no lado da carga (ELETROBRAS, 1982). 

Tempo de 

Religamento em 

ciclos 

Fator Multiplicativo K 

Uma Operação Rápida Duas Operações Rápidas 

25-30     1,2 1,8 

60     1,2 1,35 

90     1,2 1,35 

120     1,2 1,35 

 

Novo Região 

de 

Coordenação

 Ib  Corrente (A)Ia

T
e

m
p

o
 (

s
)

K x Curva A 

Curva A  Instantânea do Religador

Curva de tempo mínimo do Fusível 

Curva B  Temporizada do Religador

Curva de tempo total do Fusível 

Curva A Instantânea do Religador 

multiplicada pelo fator K

 Ic  

 

Figura 2-27- Coordenação Religador – Fusível (Corrigida para aquecimento e resfriamento)(adaptado de 

(GÖNEN, 2014)). 
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Portanto, para a combinação Religador - Fusível, o fusível atua como protetor e o religador 

como protegido. As TCCs do religador são ajustadas por um fator multiplicativo K, na sua curva rápida, 

e na consideração de uma margem mínima de coordenação (CTI) entre a sua curva lenta e a curva TCT 

do Fusível. Os critérios de coordenação são válidos para proteção de Fase/Neutro usando o esquema o 

Fuse-Saving de acordo com (GERS, 2004). As duas regras que viabilizam o uso deste arranjo são 

resumidas nas Equações (2.15) e (2.16), isto é 

 

𝑀𝑀𝑇 < 𝛫 × 𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑎

                                                             (2.15) 

𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐿𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑇𝐶𝑇 < 𝐶𝑇𝐼                                                                          (2.16) 

onde  K é o fator multiplicativo;  tReligador
Rápida

 é o tempo de operação do religador na curva rápida; MMT 

e TCT já descritas; CTI é o intervalo mínimo de tempo de coordenação; tReligador
Lenta  é o tempo de operação 

do religador na curva lenta. 

Os critérios de coordenação de fase são válidos também para a coordenação do neutro. 

Entretanto, em alguns casos, a coordenação de neutro torna-se difícil tendo em vista os valores reduzidos 

das correntes de curto-circuito apresentadas, sobretudo, pelos sistemas não-efetivamente aterrados 

(ELETROBRAS, 1982). 

 

 Coordenação Relé-Fusível 

A coordenação entre um relé e um fusível é um tanto similar a coordenação Religador-Fusível. 

Em geral, os intervalos de religamento dos disjuntores são maiores que os do religador. Com isso, 

quando um fusível é usado como dispositivo protegido ou de retaguarda, não haverá a necessidade de 

se compensar os efeitos de aquecimento e resfriamento (GÖNEN, 2014).  

Entretanto, em redes de distribuição, não é usual a aplicação de fusíveis a montante de relés, ou 

seja, não é comum ter o fusível como dispositivos protegido. Com isso, neste trabalho, será analisado 

somente o caso de coordenação Relé-Fusível, estando o fusível no lado da carga. 

Neste arranjo de dispositivos, é necessário que o fusível (protetor) interrompa a falta antes que 

o relé (protegido) atue. Para isso, é necessário haver uma margem mínima (CTI) de tempo entre as 

curvas de tempo total do fusível (TCT) do fusível e a do relé, conforme Figura 2.29. Essa margem irá 

garantir a seletividade para todo o intervalo de coordenação de Fase/Neutro, conforme Equação (2.17) 

 

𝑡𝑅𝑒𝑙é − 𝑡𝑓𝑢𝑠í𝑣𝑒𝑙
𝑇𝐶𝑇 > 𝐶𝑇𝐼                                                                        (2.17) 

onde 𝑡𝑅𝑒𝑙é é o tempo de operação do relé; tfusível
TCT  é o tempo total de fusão do fusível e CTI é o intervalo 

mínimo de tempo de coordenação para o par de dispositivos. 

Na consideração de relés numéricos (GERS, 2004), onde não há sobrepercurso, a margem 

mínima (CTI) considerada é de 0,2 segundos. Segundo (MARDEGAN, 2012), é importante dizer que, 
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nesse caso, o CTI leva em consideração apenas o tempo (em ciclos) de interrupção do disjuntor, a 

tolerância do fabricante/erro e algum fator de segurança. A Figura 2.28 ilustra o caso para coordenação 

Relé-Fusível. 

Subestação

Disjuntor

Relé
50 / 51

TC

Carga

Fusível

 

Figura 2-28 - Coordenação Relé-Fusível (Fusível no lado da carga). 

Em sua atuação instantânea, o relé deverá eliminar as faltas antes que o fusível queime. Por 

outro lado, o fusível tem que eliminar a falta antes que o relé opere na sua curva temporizada. Portanto, 

é necessário que a curva característica do relé esteja sempre acima da curva de tempo total de fusão do 

fusível para todos os valores de corrente na posição do fusível, conforme Figura 2.29. 

Entretanto, em muitas concessionárias tais como: CPFL e Grupo Equatorial, as características 

de operação dos disjuntores não permitem que estes tenham uma sequência de operação de maneira a 

evitar a queima do fusível, mesmo para faltas de natureza temporária (CPFL, 2003) e (GRUPO REDE, 

1998). Em virtude disso, este trabalho se preocupará apenas com a seletividade entre o relé e o fusível. 
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Figura 2-29 - Curvas características para a coordenação de relé e fusível (Fusível no lado da carga). 
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2.9.6.1 Coordenação e Ajustes do Relé de Sobrecorrente da Subestação 

de Distribuição 
 

A proteção relé/disjuntor do alimentador que parte da subestação é realizada por meio de relés 

de sobrecorrente de fase e neutro, com unidades temporizadas e instantâneas. Essas unidades podem ser 

ajustadas segundo dois modelos: 

 

2.9.6.1.1 Coordenação Relé-Fusível – MODELO 1 

As unidades temporizada e instantânea cobrem toda a zona para a qual o disjuntor é proteção de 

retaguarda, ou seja, até o ponto C da Figura 2.30. É necessário o emprego do relé de religamento com 

bloqueio da unidade instantânea, após a primeira tentativa de religamento (ELETROBRAS, 1982). 

Sequência de Operação. Esse modelo de ajuste permite coordenar os relés da subestação com 

os equipamentos instalados em pontos situados dentro da zona de proteção na qual o disjuntor é proteção 

de retaguarda, conforme indica a Figura 2.30. 

Para faltas no trecho BC, a unidade instantânea de fase ou de neutro irá operar desligando o 

disjuntor antes de fundir o fusível. Após a primeira tentativa de religamento a unidade instantânea do 

relé de sobrecorrente será bloqueada. Se a falta for eliminada, a alimentação será restabelecida. 

Entretanto, se a falta persistir, o relé de sobrecorrente irá operar na unidade temporizada, a qual possui 

tempo de operação superior ao tempo total de fusão do fusível, onde ocorrerá a fusão do fusível seguida 

do desligamento do trecho BC sob falta (ELETROBRAS, 1982).  

Subestação

Disjuntor

Relé

50 / 51

TC
Fusível

A
Carga

B C

Zona na qual o disjuntor é proteção de retaguarda ou equipamento protegido

 

Figura 2-30 - Alcance dos relés do disjuntor da subestação, considerando o MODELO 1 (ELETROBRAS, 1982). 
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Figura 2-31 - Coordenação Relé-Fusível para o caso do MODELO 1 (ELETROBRAS, 1982). 

 

É válido observar que, na consideração dos ajustes nas unidades instantânea e temporizada na 

proteção de toda a zona, ocorrerá um número elevado de operações do disjuntor. Isso fará com que seja 

necessário trocar frequentemente o óleo do disjuntor (GIGUER, 1988). 

Ajuste de Unidade Temporizada. Para que a unidade temporizada não opere para a corrente de 

carga e que, ao mesmo tempo, seja sensível às faltas até o ponto C da Figura 2.30, será necessário o 

seguinte intervalo de ajuste: 

Relé de Fase temporizado: 

 

𝐾∅ × 𝐼∅ < 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 𝑓𝑎𝑠𝑒 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝐼 × 𝐹𝑆⁄                                   (2.18) 

Onde: 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝐹𝑚𝑖𝑛 → Menor valor de curto-circuito fase-fase em trechos onde o relé é proteção de 

retaguarda, o que na Figura 2.30 é a corrente no ponto C; 

𝐹𝐼 → é o fator de início da curva do relé definido pelo fabricante; 

𝐹𝑆 → é um fator de segurança que leva em consideração erros envolvidos no cálculo das 

correntes de curto-circuito, erros da RTC e erros do relé; 

𝐾∅  → é o fator de segurança determinado pela empresa; 

𝐼∅ → é a corrente máxima de carga em A, incluindo manobras. 
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Para (ELETROBRAS, 1982) e (GERS, 2004), a seletividade estará assegurada quando a curva 

característica de tempo do relé de fase/neutro, a partir de seu ajuste, estiver de, no mínimo, 0,2 segundos 

acima da curva de tempo total do fusível (TCT) para toda faixa de coordenação. Ou seja, quando CTI 

mínimo for de 0,2s para todo o intervalo de coordenação do par Relé-Fusível. 

O relé de neutro deve ter o seguinte intervalo de ajuste: 

         𝐾𝑛 × 𝐼𝑛 < 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 <
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛

𝐹𝐼 × 𝐹𝑆⁄                                   (2.19) 

𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛→ Menor valor de curto-circuito fase-terra mínimo no trecho onde o relé é proteção 

de retaguarda; 

𝐹𝐼 → é o fator de início da curva do relé definido pelo fabricante; 

𝐹𝑆 → é um fator de segurança que leva em consideração erros envolvidos no cálculo das 

correntes de curto-circuito, erros da RTC e erros do relé; 

𝐾𝑛 → Fator de segurança determinado pela empresa; 

𝐼𝑛  → Máxima corrente de desbalanço de fase com retorno pelo neutro em A.  

É válido observar que no caso de sistemas a três fios, em virtude da inexistência da corrente de 

desbalanço de fase para neutro, o ajuste de disparo (pickup) de neutro deverá ser o menor possível 

(ELETROBRAS, 1982). 

Ajuste de Unidade Instantânea. 

O relé de fase instantâneo deve ter o seguinte intervalo de ajuste: 

  𝐾∅ × 𝐼∅ < 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡â𝑛𝑒𝑜 <  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝐼𝑐𝑐𝐹𝐹  𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜  

                                                 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑙é é 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎        (2.20) 

Onde 𝐾∅ e 𝐼∅ têm a mesma definição dada no caso do relé temporizado de fase. 

Como a unidade instantânea deve ser sensível aos valores assimétricos das correntes de curto-

circuito bifásico e trifásico, e mantendo o ajuste instantâneo menor que os valores simétricos dos curtos 

bifásicos e trifásicos, obtém-se a operação de unidade instantânea para faltas nesse trecho (GIGUER, 

1988). 

Quando o limite inferior, 𝐾∅ × 𝐼∅, for menor que a corrente transitória de magnetização (
tmI ) 

dos transformadores do alimentador, o ajuste da unidade instantânea deverá ser maior que 
tmI  

(ELETROBRAS, 1982). 

Para o relé de neutro instantâneo, o intervalo de ajuste será: 

      𝐾𝑛 × 𝐼𝑛 < 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡â𝑛𝑒𝑜 <  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛  𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜  

                                                 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑙é é 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎                     (2.21) 

Onde 𝐾𝑛 e 𝐼𝑛 são os mesmos já definidos para o relé temporizado de neutro. 

Quando o limite inferior (𝐾𝑛 × 𝐼𝑛) for menor que a corrente transitória de magnetização 

(monofásico fase-neutro) dos alimentadores (𝐼𝑡𝑚), o ajuste da unidade instantânea deverá ser maior 

que 𝐼𝑡𝑚. 
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2.9.6.1.2 Coordenação Relé-Fusível – MODELO 2 

 

A unidade temporizada cobre a zona para a qual o disjuntor é proteção de retaguarda (até o 

ponto C da Figura 2.32) e a unidade instantânea cobre somente a zona na qual o disjuntor é proteção 

primária (até o ponto B da Figura 2.32).  

Subestação

Disjuntor

Relé

50 / 51

TC

Fusível

A
Carga

B C

Zona na qual o disjuntor é proteção primária ou equipamento protetor

Zona na qual o disjuntor é proteção de retaguarda ou equipamento 

protegido  

Figura 2-32 - Alcance dos relés do disjuntor de saída da subestação, considerando o modelo 2 (ELETROBRAS, 

1982). 

Sequência de Operações. Para faltas no trecho BC, o fusível irá se fundir antes de operar o relé 

da subestação, conforme Figura 2.33. 

Curva de tempo total do Fusível 

Corrente (A)

T
e
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 (

s
)

Curva de tempo mínimo de fusão do Fusível 

Curva temporizada do Relé

In
s

ta
n

tâ
n

e
a

I
Ponto B

I
Ponto A

I
Ponto C

 

Figura 2-33 - Coordenação Relé – Fusível para o caso do modelo 2 (ELETROBRAS, 1982). 

 

Ajuste da Unidade Temporizada.  
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Relé de Fase. 

O ajuste da unidade temporizada do relé de fase é análogo ao indicado no modelo 1. 

Relé de Neutro. 

O ajuste da unidade temporizada do relé de neutro é análogo ao indicado no modelo 1. 

Ajuste de Unidade Instantânea.  

Relé de Fase. 

Iinstantânea – a unidade instantânea de fase deverá ser um pouco maior que o valor assimétrico da 

máxima corrente de curto-circuito (no caso trifásico) do trecho no qual o disjuntor é proteção de 

retaguarda, que corresponde à corrente do ponto B da Figura 2.32  (GIGUER, 1988). 

Quando a Iinstantânea for menor que a corrente transitória de magnetização dos transformadores do 

alimentador (𝐼𝑡𝑚), o ajuste da instantânea deverá ser um pouco maior do que 𝐼𝑡𝑚, visto que a unidade 

instantânea não deverá atuar para a corrente de magnetização dos transformadores instalados no 

alimentador, sob pena de o disjuntor atuar desnecessariamente (ELETROBRAS, 1982) e (CPFL, 2003). 

Relé de Neutro. 

Iinstantânea – pouco maior do que o valor assimétrico da máxima corrente de curto-circuito fase-

terra do trecho no qual o disjuntor é proteção de retaguarda, que corresponde à corrente 𝐼𝑐𝑐
𝐹𝑇 do ponto B 

da Figura 2.32. 

 

 Coordenação Relé – Religador 

A coordenação entre um relé e um religador ocorre mais comumente quando o conjunto 

relé/disjuntor é instalado na subestação, funcionando assim como um dispositivo de retaguarda, sendo 

o religador instalado nas proximidades da carga. Para esse arranjo, tem-se o relé como dispositivo 

protegido e o religador como dispositivo protetor (MCGRAW-EDISON). 

Na ocorrência de um curto-circuito, o religador deve interromper a falta antes que o relé atue. 

Para isso, deve haver uma margem mínima (CTI) de tempo entre as curvas do religador e a do relé. Essa 

margem irá garantir a seletividade para todo o intervalo de coordenação de Fase/Neutro, conforme 

Equação (2.22). 

𝑡𝑅𝑒𝑙é − 𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐿𝑒𝑛𝑡𝑎 > 𝐶𝑇𝐼                                                                    (2.22) 

onde 𝑡𝑅𝑒𝑙é é o tempo de operação do relé; tReligador
Lenta  é o tempo de operação do religador na curva lenta 

e CTI é a margem mínima de tempo de coordenação para o par de dispositivos. 

Quando um religador estiver instalado dentro da zona de proteção de um relé, como mostra a 

Figura 2.34, deve-se garantir que os relés de fase ou neutro, que comandam o disjuntor, não operem 

durante a sequência de operação do religador, até que a falta seja eliminada, ou, até que o religador 

bloqueie. Para se evitar a operação do disjuntor, deve-se escolher as curvas de operação dos relés após 

a definição das curvas de operação de fase e neutro do religador, levando em conta a adição dos tempos 

de religamento do religador e de rearme dos relés (CPFL, 2003). 
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Em (GERS, 2004), no que se refere aos critérios para a coordenação e seletividade entre os 

referidos dispositivos, é considerada a diferença mínima (CTI) de 0,2 segundos (fator de garantia) entre 

as curvas dos relés de fase e neutro com relação às curvas do religado. 

Quando o relé for do tipo eletromecânico, um fator crucial na coordenação entre os dispositivos 

é o tempo de rearme do relé de sobrecorrente durante a sequência de disparos e religamento do religador. 

Isso porque o relé eletromecânico inicia um movimento em direção aos contatos de disparo durante a 

operação do religador. Se o tempo de rearme do relé não for ajustado adequadamente, ele  pode acumular 

movimento na direção de disparo, como consequência de sucessivas operações do religador, podendo 

resultar em um falso disparo do disjuntor (GÖNEN, 2014). 

A Figura 2.34 mostra o esquema de coordenação entre um relé e um religador. 

Subestação

Disjuntor

Relé
50 / 51

TC

Carga

Religador

Zona de proteção do Relé

Zona de proteção do Religador  

Figura 2-34 - Alcance dos relés associados ao disjuntor de saída da subestação e do religador (ELETROBRAS, 

1982). 

Para a coordenação Relé-Religador, devem ser considerados os seguintes aspectos 

(ELETROBRAS, 1982): 

• O avanço do relé durante o tempo de operação do religador; 

• O rearme do relé durante o tempo de religamento do religador; 

• A corrente de ajuste/disparo (pickup) da unidade instantânea do relé de neutro deve ser 

maior que o valor assimétrico da máxima corrente de curto-circuito fase-terra, no ponto 

de instalação do religador (ELETROBRAS, 1982); 

• A corrente de ajuste/disparo (pickup) do religador deverá ser menor que a corrente de 

ajuste dos relés de fase e neutro (CPFL, 2003); 

• Para qualquer curto-circuito dentro da zona de proteção do religador, os tempos de 

operação deste, em suas curvas temporizadas de fase e neutro, devem ser menores que 

o tempo de atuação dos relés das unidades temporizadas de fase e neutro, 

respectivamente (ELETROBRAS, 1982). 
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Figura 2-35 - Coordenação Relé-Religador (GÖNEN, 2014). 

Para realizar o estudo de seletividade, deve-se: traçar, em um mesmo gráfico, a curva do 

religador correspondente ao tipo de ajuste escolhido e a curva do relé. A seletividade estará assegurada 

caso a curva do religador fique abaixo da curva do relé, em toda a faixa limitada pelas correntes de 

curto-circuito máxima e mínima, na zona em que o religador for proteção primária e o relé for proteção 

de retaguarda (ELETROBRAS, 1982). 

Em geral, os religadores são colocados no fim da zona de proteção do relé. As características 

nominais de cada religador deverão ser de tal forma que possam suportar a corrente de carga. Os mesmos 

devem ser capazes de interromper a corrente de curto-circuito no ponto onde estão instalados, além de 

possuir uma característica de interrupção suficiente para aquela posição e coordenar com o relé e com 

os dispositivos do lado da carga. Se por ventura houver perda de coordenação com algum dispositivo 

do lado da carga, poder-se-á aumentar os ajustes do religador (GÖNEN, 2014). 

 

 Coordenação Religador – Religador 

Os religadores eletrônicos oferecem uma família de curvas características e uma grande 

variedade de características de operação. As curvas características podem ser selecionadas para se obter 

o melhor uso da temporização rápida e lenta. Essa característica está disponível em todos os religadores 

que, por sua vez, podem ser programados de modo a terem em sua(s) primeira(s) sequência(s), uma (ou 

duas) operação rápida seguida de operações temporizadas (MCGRAW-EDISON). O ponto de partida 

de uma curva em particular é influenciado pelo valor mínimo de disparo programado no religador. Isto 
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é, a curva passa a existir a partir do ponto da corrente mínima de disparo. Com uma família de curvas e 

vários valores disponíveis de correntes de disparo (pickup), as características de um religador eletrônico 

podem ser adaptadas e se enquadrar às necessidades de qualquer coordenação específica (MCGRAW-

EDISON). 

As curvas características dos religadores são um tanto similares às curvas dos relés de tempo 

inverso. Se os religadores a serem usados possuírem um mecanismo de temporização similar aos relés 

ou fusíveis de proteção, não só suas curvas características serão similares como também serão 

essencialmente paralelas. Isso tende a simplificar a coordenação (MCGRAW-EDISON). Para que sejam 

coordenados, algumas considerações devem ser estabelecidas, ou seja: níveis de corrente de disparo para 

faltas entre fases e faltas à terra, escolha de curvas características, sequência de operação, intervalos de 

religamento e a aplicação de acessórios (MCGRAW-EDISON). 

Depois de ter estabelecido as tensões nominais, as capacidades de interrupção e as capacidades 

nominais dos religadores a serem utilizados, deve-se determinar as curvas características e os ajustes 

mínimos de disparos. Nos religadores eletrônicos, o ajuste mínimo de disparo escolhido não altera a 

capacidade máxima nominal do religador. 

Todos os métodos de coordenação Religador-Religador são baseados na suposição de que, na 

base de 60 ciclos, dois religadores em série com curvas características (tempo x corrente) separadas em 

menos de 2 ciclos (0,033 segundos) irão operar sempre simultaneamente, se separados em 2 e 12 ciclos 

(0,2 segundos) poderão operar simultaneamente, mas, se separados mais que 12 ciclos não irão operar 

simultaneamente. Com isso, o CTI mínimo para a coordenação do par de dispositivos religador-religador 

deve ser maior ou igual a 0,2 segundos. 

Com isso, para o par de dispositivos religador-religador, a coordenação poderá ser obtida 

ajustando-se o disparo de fase e terra (neutro) do religador protetor a valores inferiores ao do religador 

protegido. Da mesma forma, as curvas características rápidas e lentas do religador protetor deverão ser, 

sempre que possíveis, inferiores as do religador protegido. O atendimento desse critério garante a 

coordenação do par (GIGUER, 1988). 

Portanto, a diretriz geral para a coordenação de religadores eletrônicos é coordená-los por meio 

dos ajustes mínimos de disparo e pela a diferença mínima de tempo (CTI) entre suas curvas 

características (tempo x corrente). Isto é, para faltas temporárias, o religador protetor coordenará com o 

religador protegido sempre que o seu número de operações na curva rápida for maior ou igual que o 

número de operações na curva rápida do protegido. Para faltas permanentes, o religador protetor deve 

eliminar a falta antes do protegido sob a margem de CTI, conforme Equação (2.23). Os mesmos critérios 

serão adotados para a proteção de neutro. 

 

𝑡𝑅𝐿𝐺
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

− 𝑡𝑅𝐿𝐺
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑜𝑟 > 𝐶𝑇𝐼                                                                          (2.23) 
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onde tRLG
Protegido

 é o tempo de operação do religador protegido, e tRLG
Protetor, do protetor. O CTI é o 

intervalo de tempo de coordenação entre os religadores protegido e protetor.  

Com isso, para um dado sistema de distribuição, para haver proteção contra faltas temporárias 

entre um religador localizado mais próximo da subestação (religador protegido), e um religador próximo 

a uma carga (religador protetor), o religador protegido deve, sempre que possível, ter em seu ajuste pelo 

menos uma operação na curva rápida. O religador protetor coordenará com o religador protegido sempre 

que o seu número de operações na curva rápida for maior ou igual do que o número de operações na 

curva rápida do religador protegido. Para faltas permanentes, as curvas temporizadas devem ser 

escolhidas de forma que o religador protetor elimine a falta permanente sem que o religador protegido 

atue em seguida. Os disparos simultâneos entre os religadores podem ser evitados pela seleção adequada 

de curvas e pelo uso do acessório de sequência de coordenação. 
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3 O PROBLEMA DA RESTAURAÇÃO EM SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Uma tarefa essencial na operação dos sistemas de energia é a Restauração após um 

desligamento não programado. O processo de restauração devolve ao sistema a normalidade 

operacional, logo após a perda da funcionalidade de um único ou de um conjunto de componentes que 

compõe o sistema elétrico. No geral, a restauração é um processo de tomada de decisão em que o 

operador executa um conjunto de ações que, progressivamente, atenuam a ausência de serviço. Essas 

ações tem como objetivo geral minimizar o impacto do desligamento no consumidor final sem 

comprometer a segurança e a operacionalidade do sistema (SUN, WANG, et al., 2009). 

Pesquisas em restauração de sistemas de energia tem atraído cada vez mais a atenção de 

pesquisadores da área, o que possibilitou a realização de grandes feitos nos últimos anos. Apesar disso, 

ainda há um longo caminho a percorrer visando a busca do auto-restabelecimento automático (Self-

Healing), em grandes sistemas elétricos, devido à sua extrema complexidade (YUTIAN LIU, 2016). 

Um adequado plano de restauração pode efetivamente mitigar os impactos ao consumidor, à 

economia e ao próprio sistema elétrico. A continuidade e o aprofundamento em investigações científicas 

visando à restauração do sistema de energia de forma rápida e efetiva, após interrupções, são de vital 

importância, visto ser este um processo cuja solução é bastante complicada. Para isso, muitos fatores 

precisam ser considerados como a inclusão do status operacional do sistema, a disponibilidade de 

equipamentos, o tempo de restauração e a taxa de sucesso da operação. Além de necessitar não apenas 

de uma grande quantidade de análise e verificação, o processo de restauração ainda precisa ser 

submetido às adequadas tomadas de decisões pela equipe de despacho. De maneira geral, tal processo 

pode ser visto como uma questão de otimização multiobjetiva, multi-estágio, multi-variável e de multi-

restrição, e está cheio de não-linearidades e incertezas. Além do mais, sua descrição pode ser encarada 

como uma tomada de decisão semi-estruturada típica e de difícil obtenção de solução única e completa 

(YUTIAN LIU, 2016). 

Os objetivos essenciais deste processo são permitir que o sistema de distribuição da rede retorne 

às condições normais com segurança e rapidez, minimizar as perdas elétricas e o tempo de restauração 

e diminuir os impactos adversos causados na sociedade da qual faz parte. Muitos métodos e tecnologias 

não-estruturadas e um sistema pericial orientado a objetos têm sido empregados na elaboração de 

esquemas de restauração para atender aos objetivos acima, mas, o estabelecimento e manutenção de 

uma base de conhecimento de restaurações ocorridas anteriormente continua sendo um obstáculo. 

(YUTIAN LIU, 2016) 

Para (YUTIAN LIU, 2016) o termo restauração tem como finalidade fundamental, para 

qualquer processo de restauração, suprir a energia aos consumidores (cargas) afetados por desligamentos 

o mais rápido possível, já que o tempo é a variável mais importante no processo de restabelecimento da 

energia elétrica. 
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As faltas transitórias são associadas às linhas aéreas e estão sob o controle de dispositivos de 

religamento (por exemplo, religadores). Os elementos sobrecarregados (ou danificados) da rede não 

podem voltar a operar normalmente sem antes eliminar a causa do problema. Isso pode durar várias 

horas, já que várias ações poderão ser tomadas. O primeiro passo é o diagnóstico de faltas. Os dados 

disponíveis no centro de controle sobre o status da rede e alarmes, normalmente obtidos pelo sistema 

SCADA, têm de ser processados e interpretados. Atualmente, a tecnologia de informação fornece ações 

de controle com dispositivos automáticos de ponta e acesso a um sistema com suporte para essa 

finalidade. Em alguns casos, a decisão final só deve ser tomada após algumas inspeções no campo. No 

caso de haver um elemento sob falta na rede, sua localização é de vital importância após o diagnóstico 

do problema. Além disso, tal ação ainda pode envolver mais investigações no campo. Este elemento tem 

de ser isolado de modo que os outros elementos adjacentes possam tanto repará-lo quanto, talvez, 

reenergizá-lo. Com isso, uma solução de restauração deve ser encontrada e implementada visando a 

reenergização do maior número possível de clientes sem energia, até que o sistema volte ao seu estado 

normal de operação. As redes radiais de energia permitem uma economia substancial no número de 

dispositivos de proteção. Todavia, a característica radial faz com que a atuação dos dispositivos de 

proteção, em decorrência de faltas permanentes, possa vir a retirar de serviço não somente o trecho sob 

falta, mas também, uma considerável região sã, que geralmente é desligada em função do elemento a 

montante sob falta. Depois de o trecho em falta ter sido isolado, a parte da sã da rede que fora desligada 

pode ser restabelecida, por meio do religamento dos mesmos disjuntores que atuaram. Não havendo 

possibilidade disto, a restauração pode ser realizada pelo reencaminhamento desta região à outra rede 

adjacente que esteja em plenas condições operacionais de recebê-la. Isso dependerá, principalmente, da 

capacidade de reserva de carga de tais redes próximas à região sã da rede afetada (SUDHAKAR e 

SRINIVAS, 2010). 

Em outras épocas, a fim de apoiar os operadores em ações de emergência, cenários de ações de 

emergência para casos particulares eram discutidos preeliminarmente pelas concessionárias de 

distribuição. Entretanto, esse procedimento apresentava como grande desvantagem a dificuldade de lidar 

com um grande números de possíveis condições de falta ou de sobrecarga de interesse. 

Em (ADIB e KAFKA, 1991) são indicadas as razões que, em épocas passadas, causaram os 

principais distúrbios em sistemas de energia e o papel crítico desempenhado pelo operador na 

restauração do sistema. Dentre elas estão o balanço de reativos, a ocorrência de transitório de tensões 

em chaveamentos, o balanço de carga e geração, a localização de faltas, a avaliação do status de 

chaveamento e a rejeição de carga local. Em (ADIBI e MILANICZ, 1995) também foi discutida a 

importância da ação operacional da equipe na obtenção da correta sequência de chaveamento durante a 

execução do plano de restauração sob a pressão de uma emergência real. 

Uma generalização abrangente da análise do problema de restauração pode ser apresentada na 

Figura 3.1. Nela, são indicados quatro estágios gerais de operação do sistema de distribuição. No estado 

de operação normal, a reconfiguração de rede pode ser realizada para melhorar a eficiência da operação 
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com o intuito da minimizar perdas e de balancear a carga. O estágio de pré-desligamento é o momento 

em que o sistema opera fora de suas restrições operacionais. Como por exemplo, a sobrecarga de algum 

elemento da rede. A consequência operacional disso é sua remoção pela atuação dos dispositivos de 

proteção envolvidos. Iniciada a situação, ações preventivas são necessárias para que o sistema volte ao 

seu estado normal de operação (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010). 

 

Operação

Normal

Estágio em 

Restauração

Estágio de Pré-

Desligamento

Estágio de 

Desligamento

 

Figura 3-1 - Estágios de Operação do Sistema (Adaptado de (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010) ). 

Observa-se ainda que algumas das ações no estágio de pré-desligamento têm as características 

de reconfigurações com intuito de obtenção de restauração na rede elétrica. A figura também indica que 

o sistema pode se manter em estágio desligado em razão da saída de algum de seus elementos devido à 

ocorrência de sobrecarga ou falta. Desse modo, tal elemento não poderá retornar à operação antes que a 

causa de seu desligamento seja eliminada. Feito isso, haverá o retorno da rede à normalidade 

operacional. Do contrário, a restauração levará o sistema ao estágio restaurativo e garantirá o melhor 

serviço possível no fornecimento de energia aos consumidores, utilizando, para isso, os elementos 

remanescentes da rede. A eliminação da causa da interrupção permite o retorno do sistema ao estado 

normal de operação. Caso ocorra um novo desligamento, durante o estágio restaurativo, o sistema volta 

ao seu estágio de desligamento. Alguns autores consideram como estado de emergência os estágios de 

desligamento e pré-desligamento (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010). 

No ato da restauração, um outro cuidado a ser levado em conta é garantir que não ocorra outros 

desligamentos durante a implementação da solução escolhida. Esta é uma questão de particular 

importância, porque durante o período de restauração, as exigências operacionais da nova topologia da 

rede tornam-se mais severas à medida que a rede é condicionada a operar no limite de sua capacidade, 

em razão do recebimento de carga extra. Com isso, a possibilidade de o sistema continuar a operar dentro 

das restrições é bastante reduzida devido a algum elemento da rede, possivelmente o principal, sair de 

operação caso sua capacidade de reserva esteja sendo utilizada ao máximo em relação à operação normal 

do sistema (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010). 

Além disso, constata-se que, devido a sua natureza, os objetivos operacionais durante uma 

emergência afetam as restrições do sistema e não se mantêm os mesmos em relação ao regime normal 

de operação. Objetivos como minimização de perdas elétricas ou balanceamento de carga geralmente 

são desprezados durante o processo de restauração. As restrições de tensão podem ser relaxadas até certo 

ponto, ou mesmo desprezadas. Há também uma tendência a relaxar restrições de carga, mas isso seria 
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um dos obstáculos práticos no que se refere aos ajustes da proteção contra sobrecarga (SUDHAKAR e 

SRINIVAS, 2010). 

Alimentadores e transformadores sobrecarregados são prejudiciais aos referidos elementos de 

rede, em particular a sua isolação, pois pode danificá-los ou, no mínimo, acelerar seu envelhecimento. 

O nível de sobrecarga desses elementos, que não tem influência significativa em sua vida útil, irá 

depender da duração desta (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010).  

De acordo com (ADIBI e MILANICZ, 1999), o tempo de restauração gira em torno de 4 a 14 

horas. Nesse período, o nível de sobrecarga não pode ser muito alto sem haver consequências danosas. 

Tal circunstância, para algumas concessionárias, é usada como critério de ajuste de dispositivos de 

proteção de sobrecorrente. Entretanto, este critério de ajuste é amplamente afetado pela reenergização 

de cargas a frio (Could Load Pickup), fatores climáticos e práticas da concessionária. Em muitos países, 

é permitido o carregamento elevado de elementos da rede durante estações de baixas temperaturas 

(SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010).  

 

3.1 Restauração das Redes de Distribuição 

A restauração de sistemas de distribuição, também chamada de restauração de serviço, tem sido 

muito explorada nos últimos anos. Grande parte desse esforço foi para incorporar ferramentas de apoio 

aos planos de restauração de redes de distribuição para auxiliar os operadores em tomadas de decisão e 

melhorar a árdua tarefa da realização da restauração de serviço (SUN, WANG, et al., 2009).   

Para (AOKI, NARA, et al., 1989), é fundamental que o alimentador principal da rede de 

distribuição seja dividido estrategicamente em secções de carga por meio da alocação adequada de 

chaves de seccionamento (chaves normalmente fechadas). Da mesma forma, também é necessário que 

este alimentador tenha conexões com outros alimentadores de suporte (adjacentes). Isso é feito via 

chaves TIE (chaves normalmente abertas). Com isso, seja para repartição ou retomada de carga, a 

principal finalidade das chaves de seccionamento é a obtenção, em nível operacional, de isolamento e 

de restauração de cargas durante uma falta ou manutenção da rede. A atuação operacional de um 

determinado conjunto destas chaves propicia a realização adequada do serviço de restauração, já que a 

reenergização satisfatória das cargas em regiões isoladas e desligadas depende do uso adequado de uma 

combinação de chaves TIE e de seccionamento. Feito isso, as cargas desligadas são transferidas a 

alimentadores adjacentes (ou de suporte) para retomada de serviço. 

Toda rede de distribuição está sujeita às condições anormais de operação como curtos-circuitos, 

sobrecargas e falhas de equipamentos. Outras, tais como descargas atmosféricas, galhos de árvores que 

tocam os condutores, falhas de isoladores e interferências tanto humanas como de animais no sistema, 

são geralmente os principais causadores da atuação dos dispositivos de proteção que deixarão alguns 

(ou vários) consumidores sem energia. Na condição de falta permanente, o sistema passa do estado de 

funcionamento normal para o de restaurativo, conforme ilustra a Figura 3.2. Os estados operacionais de 
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um sistema podem ser definidos como: 1) Normal, quando as demandas de cargas e as restrições 

operativas do sistema estão sendo satisfeitas; 2) Emergencial, quando as restrições operativas não estão 

sendo satisfeitas, e 3) Restaurativo, quando houver uma interrupção parcial ou total do fornecimento de 

energia. Os índices de confiabilidade do sistema estão relacionados com o tempo de operação da rede 

em cada um dos estados supracitados (ROMERO, 2009). 

 

Estado Normal

Estado Anormal
Estado 

Restaurativo

Estado de Ação
Estado de 

Interrupção

𝒙 > 𝑿𝒎 𝒙 < 𝑿𝒎 
Restrições de 

Operação

𝒕 < 𝑻𝒎 

𝒕 > 𝑻𝒎 

𝒕 > 𝟎 

 

Figura 3-2 - Estados de Operação de um Sistema Elétrico adaptado de (ANDERSON, 1999). 

A pesquisa de (MORELATO e MONTICELLI, 1989) mostra que todo e qualquer sistema de 

distribuição é projetado para operar sempre com as duas seguintes restrições: restrições de carga e 

restrições operacionais. Isto sugere que a rede de distribuição deve atender ao cliente com limites 

operacionais (tensão e corrente) aceitáveis. Entretanto, o estado operacional do sistema pode 

experimentar condições elétricas extremas e inesperadas, onde determinadas partes das referidas 

restrições não estarão em condições operacionais permissíveis.  A Figura 3.2 ilustra os referidos estados 

operacionais, onde observa-se que sistema opera num estado normal quando todas as cargas operarem 

normalmente sem violar os limites emergenciais. Do contrário (por exemplo, devido a uma falta ou 

curto-circuito), o sistema entra em estado de emergência. Todavia, na condição em que ocorra a 

interrupção do serviço (parte da rede elétrica for desconectada para isolar uma região com falha), o 

sistema de distribuição é dito estar em estado de restauração. 

 A Figura 3.3 é uma outra forma de se ilustrar a situação operacional do sistema. Ela mostra 

algumas das possíveis transições entre os estados operacionais previamente definidos. Parte dessas 

transições são involuntárias devido ao fato de não serem comandadas por controle centralizado. Esta 

categoria inclui eventos como faltas e variações de carga, bem como ações de controle local (como a 

operação da proteção pela atuação de religadores).  

Na transição Normal-Normal (estado normal), quando os limites de emergência forem 

satisfeitos, há a possibilidade dos limites operacionais serem violados. Se assim for, a situação pode ser 

corrigida através da reconfiguração do sistema. Neste caso, o objetivo é encontrar um ponto de operação 

de forma que que os limites normais de operação voltem a ser satisfatórios (Além dos limites de 
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emergência serem mais amplos). Mesmo quando todos os limites operacionais forem satisfeitos, pode-

se tentar melhorar a condição de funcionamento do sistema. A minimização das perdas ou equilíbrio das 

cargas realocadas a alimentadores receptores resultantes da reconfiguração da rede é um exemplo disso. 

Em ambos os casos, teremos transições dentro do estado normal. 

 

Estado Normal
Estado 

Restaurativo

RESTAURAÇÃO VIA RELIGADOR

(condição de Falta Temporária;

Ação de Controle Local )

RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

CONTROLE DE VOLT/VAR
(Controle Centralizado)

ISOLAÇÃO DA FALTA

RESTAURAÇÃO DO SERVIÇO

(Controle Centralizado)

FALTA     OU
CURTO - CIRCUITO Estado de 

Emergência

REPARAÇÃO DAS ZONAS (Controle Centralizado)

SECCIONAMENTO DO BARRAMENTO DA SUBESTAÇÃO (Ação de Controle Local)

ELIMINAÇÃO DA FALTA

(Condição de Falta Permanente; 

Ação de Controle Local)

 

Figura 3-3 - Estados de Operação de um Sistema de Distribuição (MORELATO e MONTICELLI, 1989). 

 

A transição Normal-Emergência acontece no ato da ocorrência uma falta na rede elétrica 

(como no alimentador principal). A corrente resultante, de alta magnitude, deve ser rapidamente 

eliminada para evitar danos aos equipamentos envolvidos. Caso a falta seja de natureza temporária, o 

processo de religamento, por meio de religadores, faz com que o sistema de distribuição possa vir a 

voltar ao seu estado normal, o que caracteriza a transição Emergência-Normal. Entretanto, se a falta 

for de natureza permantente, haverá a abertura definitiva do religador à montante do local desta. Esta 

ação faz com que a referida falta seja definitivamente eliminada. Todavia, o sistema entra num estado 

de restauração por deixar todas as cargas a jusante do local da falta sem serviço. Isso caracteriza a 

transição Emergência-Restauração.  

A transição Restauração-Normal, ou seja, de o sistema de distribuição voltar ao estado normal 

de operação, dependerá do local da ocorrência de falta, que poderá ser fora ou dentro da subestação. No 

primeiro caso, a zona de falta é reenergizada após o reparo (localização e identificação da falta). No 

segundo, é realizado o seccionamento do barramento da subestação. 

O último tipo de transição, Restauração-Restauração, ocorre sempre que houver, 

preeliminarmente, a localização e identificação da falta existente. Em seguida, uma restauração parcial 

do serviço pode ser realizada pela operação do relé/religador do próprio alimentador envolvido. Já o 

restabelecimento a outras regiões do alimentador afetadas pela falta pode ser feito pela reconfiguração 

da rede (uso de chaves TIE). Enquanto a toda a zona sob falta não for reparada, a rede elétrica 

permanecerá em estado restaurativo.   
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Parte das transições descritas anteriormente são chamadas transições involuntárias. Elas são 

causadas por faltas ou variações de carga, e seguem ações de controle local (eliminação de faltas). As 

outras são chamadas voluntárias e são realizadas por meio do centro de controle de distribuição 

(automaticamente ou não). A automação dos centros de controle de distribuição dependerá do 

desenvolvimento de algoritmos que analizem e sintetizem estratégias de controle centralizadas. 

No geral, a restauração do sistema de energia elétrica consiste em buscar a melhor topologia 

para a rede de forma a restaurar o maior número possível de cargas fora de serviço com o uso do menor 

número possível de chaveamentos no menor tempo. Os limites de operação devem ser respeitados, ou 

seja: a manutenção da radialidade da rede; os limites das capacidades de cargas dos alimentadores e de 

subestações não devem ser violados; as magnitudes da tensão de cada seção devem estar dentro dos 

limites permitidos pela agência reguladora - ANEEL. Portanto, o problema de restauração é resolvido 

visando minimizar as ações de controle e chaveamento, diminuir os custos de interrupção e manter a 

qualidade do fornecimento de energia aos consumidores. Este processo faz parte de uma busca constante 

por parte das empresas concessionárias para alcançar a satisfação do cliente e à adequação das 

concessionárias às regras das agências reguladoras de controle de duração e frequência de interrupção 

(ROMERO, 2009). 

Com isso, vários são os benefícios a serem obtidos pela rapidez da restauração do serviço de 

energia. Em outras épocas, a restauração era um procedimento comumente prático e habitual, onde os 

operadores tentavam restabeler a energia às áreas desligadas da maneira mais rápida possível. Nesse 

período, a restauração era realizada por etapas, principalmente na forma manual, com base em diretrizes 

pré-estabelecidas e procedimentos operacionais corriqueiros. Neste processo, o objetivo principal, como 

já mencionado, era restaurar o maior número possível de cargas (isto é, minimizar cargas em áreas fora 

de serviço). A tranferência destas a outros alimentadores de suporte, sem violar restrições operacionais 

e de engenharia, era realizado também por  meio de reconfigurações de rede. 

Os autores de (SUDHAKAR e SRINIVAS, 2010) realizaram um levantamento sobre pequisas, 

formulações matemáticas e outros trabalhos sobre o problema da restauração de energia em redes 

elétricas ocorridas nos últimos 35 anos. Para isso, utilizaram cerca de 150 artigos publicados. No que se 

refere à restauração de serviço de redes de distribuição, o estudo do problema foi formulado de maneira 

simples e que envolve maximização e minimização cujas funções mais exploradas nos trabalhos são: 

1. Maximizar a energia restaurada para as áreas isoladas; 
2. Maximizar a capacidate total de transferência; 
3. Minimizar as perdas da rede resultante; 
4. Minimizar o número de operações de chaveamentos; 
5. Minimizar o tempo de duração do processo de restauração. 

Sujeito às seguintes restrições: 

1. Limites de tensão; 
2. Limites de corrente; 
3. Radialidade; 
4. Consumidores Prioritários; 
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5. Restrições de Carga; 
6. Tempo de chaveamento; 
7. Rapidez para encontrar a solução de restauração; 
8. Interface Homem-máquina; 
9. Custo da restauração; 
10.  Confiabilidade; 
11.  Viabilidade; 
12.  Capacidade de linha; 
13.  Balanço de Potência entre Carga e geração. 

 

Diante disso, a restauração das redes elétricas é, na maioria das vezes, formulada como um 

problema de otimização combinatorial Multi-Objetivo e Multi-Restritivo não sendo sua resolução uma 

tarefa simples. Como todo processo operacional, a restauração possui características intrínsecas que 

permite facilmente sua identificação. Os pesquisadores constataram que, no início do período citado, a 

forma de resolução do problema era obtida via sistemas do tipo especialista e baseado em 

conhecimento (auxílio computacional à tomada de decisão da equipe técncia baseada em 

conhecimentos adquiridos por experiência prática adquirida pela experiência e vivência de situações de 

pouca e/ou muita frequência, etc). Somente a partir de 1993, o uso de algoritmos não-tradicionais passou 

a fazer parte do rol de possíveis soluções para o problema da restauração (SUDHAKAR e SRINIVAS, 

2010). 

Atualmente, as características gerais do processo, como rapidez e minimização de cargas 

desligadas, ainda permanecem como ‘cláusula pétrea’ no processo de restauração. Além disso, no 

crescente mercado competitivo, as distribuidoras de energia elétrica têm enfrentado muitos desafios 

relacionados a objetivos de melhoria tanto de qualidade como de confiabilidade do serviço de 

fornecimento de energia elétrica. Isso faz com que a entrega ao consumidor do produto energia obedeça 

a padrões específicos cujo fornecimento sempre seja na forma contínua, com tensão mais constante 

possível e dentro de limites padronizados, sem conteúdo harmônico, com mínimas perdas de potência 

ativa e com máxima margem de segurança em termos de estabilidade de tensão (MANSOUR, 2009).  

A característica radial da maioria dos sistemas de distribuição simplifica a operação e proteção 

destes. Porém, diminui sua confiabilidade em relação à continuidade de serviço, que é geralmente 

avaliada por empresas de distribuição, a partir de ocorrências no sistema de distribuição (MANSOUR, 

2009). 

Por fim, outra característica marcante do processo de restauração em redes radiais de 

distribuição é sua forma de realização. Basicamente, é um procedimento orientado pela escolha de um 

conjunto de manobras de dispositivos chaveáveis (NA e NF, telecomandados ou manuais), conhecido 

como plano de manobras ou de contingência. Tal procedimento implica numa modificação temporária 

da configuração da rede e deve ser executado em caráter emergencial para resolver situações de faltas 

que tenham resultado em desligamentos de cargas ou áreas de maior abrangência. A restauração pode 

ocorrer de modo supervisionado parcial ou integralmente, a partir do centro de controle e operação da 
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distribuidora. Ao contrário da reconfiguração, a restauração deve ser realizada necessariamente após a 

ocorrência de uma falta que tenha provocado anomalias na operação do sistema. Nestes casos, a escolha 

do plano de contingência não deve violar restrições técnicas, ainda que temporariamente, se o sistema 

de distribuição não for capaz de tolerá-las (BARBOSA, 2012). 

 

3.2 Procedimento Convencional para Restabelecimento de Energia Elétrica 

O procedimento para restauração via otimização determina o plano de contingência para a 

reparação do sistema, após a ocorrência e isolamento de uma falta, sem que ocorram violações das 

restrições operacionais. A solução obtida deve ser aplicada imediatamente, visto que a duração de 

interrupção é um fator decisivo para a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia. 

Este processo transfere cargas que estão em áreas fora do serviço para os alimentadores vizinhos 

de suporte por meio do controle ON-OFF (comutação) das chaves alocadas em diferentes e estratégicos 

pontos do sistema de distribuição. A questão emergencial exige rapidez operacional tanto na obtenção 

como na implementação do plano de manobra. Isto corresponde a um tempo mínimo em sua execução, 

o que equivale ao manuseio do menor número possível de operações de comutação das chaves. Isso 

sugere que, para que a restauração seja realizada num tempo mínimo, também mínimo de ser o número 

de chaves usadas para sua realização. Já que tempo gasto no processo acompanha proporcionalmente o 

número de operações de comutação das respectivas chaves. Em épocas anteriores, apenas as chaves 

controladas manualmente (CCM) eram usadas em um sistema de distribuição. Recentemente, algumas 

chaves manuais foram substituídas por chaves de controle automático (CCA). Contudo, na maior parte 

dos sistemas de distribuição de energia do mundo, as chaves manuais ainda não foram completamente 

substituídas pelas automáticas. Ambos os tipos de interruptores existem em quase todos os sistemas de 

distribuição de energia, sendo que os seus tempos de operação são diferentes (YODENDRA KUMAR, 

2008). Neste trabalho serão considerados apenas as chaves automáticas como interruptores que atuarão 

no processo de restauração de serviço. 

Além do mais, os procedimentos convencionais geralmente são estabelecidos antes que 

qualquer situação de emergência ocorra. Com isso, pode-se adotar abordagens heurísticas, que reflitam 

a experiência dos operadores da concessionária para solucionar o problema. Além disso, o tamanho e as 

características específicas dos sistemas de energia reais impedem a definição de uma metodologia 

universal. O plano de restauração é definido passo a passo, com base em diretrizes pré-definidas e 

procedimentos operacionais, às vezes explorando ferramentas de suporte à decisão, que é um recurso 

extremamente valioso para auxiliar os operadores do sistema. Resumidamente, o procedimento de 

restauração é focado na preparação, reiniciação, reenerzização da rede para reconstruir o sistema de 

distribuição (KEYHANI e MARWALI, 2011). 

Por fim, os cálculos no processo de busca de uma topologia ótima para restauração de serviço 

podem ser baseados numa análise simplificada do fluxo de carga, independente da escolha do tipo de 
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representação das cargas na rede elétrica: tipo nó (barra) ou tipo setor (conjunto de barras e linhas sem 

a presença de chaves seccionadoras). 

 

3.3 Esquemas de Restauração durante contingência para Redes de Distribuição 

 

Os esquemas de restauração de energia podem ser classificados em quatro tipos: Tempo real, 

Curta Duração, Rejeição Mínima de Carga e Esquemas Modelados Pré-Estabelecidos de Restauração 

de Energia (LIU, 2016). A seguir, uma  breve descrição de cada um deles. 

 

 Restauração de Serviço em Tempo Real 

Na operação em tempo real são executadas rotineiramente as manobras planejadas para o 

período, e, em caso de contingências, os procedimentos e/ou instruções para recomposição do sistema 

são seguidos. Estas instruções são elaboradas em etapa anterior e são baseadas em estudos de fluxo de 

carga aplicados em diversas configurações da rede. Entretanto, em muitas situações não previstas 

durante as etapas de pré-operação, a experiência do operador é fundamental para a recomposição do 

sistema em tempo adequado. A execução de grande parte das manobras dos equipamentos seccionáveis 

é realizada a partir de centros de controle de distribuição (COD). Nestes centros, o estado de grande 

parte das chaves instaladas na rede, assim como valores de corrente e tensão do sistema, é continuamente 

monitorado pela equipe de operadores para que seu restabelecimento seja imediato diante de toda e 

qualquer anomalia ocorrida na rede (NETO, 2016).  

Para a restauração do serviço em tempo real é necessário que a rede elétrica seja automatizada 

por meio de funções de controle e monitoramento. O seu esquema de controle é estabelecido com base 

nas cargas das regiões atingidas um pouco antes do momento de localização e isolamento da falta. Nele, 

não há necessidade de ocorrer rejeição de carga por sobrecarga. Caso contrário, não seria considerado 

como um esquema de restauração de serviço em tempo real (LIU, 2016). 

Por ser considerada um desafio em tempo real, a restauração nesse nível necessita de estratégias 

rápidas para reduzir o inconveniente ao consumidor durante a ocorrência das interrupções. (N.D.R. 

SARMA, 1994). 

Atualmente, a realização da restauração em tempo real se justifica pelo fato de, gradualmente, 

a rede elétrica de distribuição se tornar cada vez mais observável em tempo real e em termos de 

disponibilidade de dados históricos. Com isso, a estimação de estados começa a fazer sentido e os 

resultados das funções automatizadas na rede se tornam progressivamente mais úteis. Como resultado, 

a maioria dos algoritmos que tradicionalmente eram desenvolvidos para investigar e focar as regiões de 

transmissão, precisam agora ser adaptados, ajustados, ou até mesmo, reprojetados para lidar com as 

redes de distribuição e suas características intríncecas: um número muito maior de informação de 
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elementos e barras contidas nos sistemas de gerenciamento de distribuição e com uma topologia mais 

restrita e diferente (GUILLERMO BRAVO, 2012). 

 

  Restauração de Serviço de Curta Duração 

O esquema de controle para restauração de serviço de curta duração é produzido com base na 

abrangência da maior parte possível das regiões afetadas da rede durante o período de reparo.  Nesse 

esquema, não há a necessidade de ocorrer rejeição de carga por sobrecarga. Caso contrário, tal esquema 

não é considerado um esquema de restauração de serviço de curta duração. Como citado anteriormente, 

o esquema de restauração do serviço em tempo real não garante evitar a sobrecarga na rede antes que o 

modo de operação normal seja restabelecido, uma vez que as cargas podem variar durante o período de 

reparo. Assim, a restauração do serviço de curta duração tem a vantagem de evitar a sobrecarga. Vale 

ressaltar que o comportamento de uma única carga é aleatório e não pode ser satisfatoriamente previsto, 

mas uma dada regularidade é apresentada por um grupo de cargas. Quanto maior o número de cargas 

num dado grupo, mais forte é a regularidade apresentada por este. Assim, sugere-se que a previsão de 

carga não deva ser realizada para regiões muito pequenas. Na verdade, o número de nós de ação não é 

muito prático, portanto, uma região de ação, geralmente pode conter um número razoável de cargas. A 

função objetivo, as condições de restrição, o espaço da solução e a busca por abordagens da restauração 

de serviço de curta duração são as mesmas que as usadas para a restauração em tempo real, sendo a 

primeira muito mais restrita que a segunda. Em outras palavras, pode-se obter um esquema de 

restauração em tempo real, mesmo que o esquema de restauração de curta duração não seja factível 

(LIU, 2016). 

 Restauração de Serviço com Mínima Rejeição de Carga 

Por definição, o esquema de rejeição (ou descarte) de cargas, do inglês Load Shedding, aplicado 

em sistemas elétricos de potência consiste na eliminação seletiva de cargas excedentes, ou não 

prioritárias, com o intuito de restabelecer o balanço de potência entre geração e consumo. Isso deve 

ocorrer logo após a ocorrência de alguma anomalia ou realização do controle de demanda de forma que 

a energia ativa de uma unidade consumidora fique dentro de valores limites pré-estabelecidos (SALES, 

2012). 

A rejeição de carga devido à sobrecarga não é considerada quando se trata de esquemas de 

restauração em tempo real e de curta duração. Em alguns casos, na ocorrência de uma falta, haverá queda 

de tensão numa dada barra ou transformador, assim como em alguma região de uma linha de 

transmissão. Diante disso, é necessário descartar o restabelecimento para algumas cargas para que se 

restabeleça uma maior quantidade possível de outras cargas desligadas. Tal função é realizada pelo 

referido esquema com a mínima rejeição possível de carga (LIU, 2016).  
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Em (LIU, 2016) há uma metologia exemplificada onde os autores apresentam um exemplo 

numérico junto à técnica de busca em Lista Tabu utilizada para esclarecer a ideia da restauração com 

rejeição mínima de carga. 

 Restauração de Serviço com Modelos/Esquemas Pré-Estabelecidos 

Nesse tipo de restauração considera-se de antemão esquemas (modelos) pré-estabelecidos pela 

concessionária para lidar com situações de contigências adversas na rede elétrica sem exigir um início 

imediato do processo de estabelecimento. Em (LIU, 2016) foram apresentados 2 tipos de esquemas 

usados para restauração: i) Redes Multi-Seccionadas e Multi-Ligadas; ii) Redes Múltiplos 

Fornecimentos com um Alimentador de Retaguarda. 

3.3.4.1 Redes Multi-Seccionadas e Multi-Ligadas 
 

As características de um grupo modelado na forma Redes Multi-Seccionadas e Multi-Ligadas 

são apresentadas a seguir: 

• Um alimentador é dividido em várias secções cujo somatório das cargas distribuídas é 

praticamente o mesmo que nas outras secções; 

• Cada secção do alimentador subdividido (seccionado) é conectada a um único 

alimentador adjacente e diferente; 

• A corrente nominal de cada alimentador envolvido no grupo tem preferencialmente o 

mesmo valor.  

Para a formação do referido grupo, há a necessidade de haver pelo menos três alimentadores na 

respectiva rede. Alguns exemplos de redes elétricas cuja formação caracteriza o grupo modelado do 

tipo dois-seccionados e dois-ligados estão ilustrados na Figura 3.4(a),(b) e (c). Nesta figura, cada uma 

das três redes possui a formação do grupo de duas regiões seccionadas com outras duas interligadas 

envolvendo cada um dos seus alimentadores. Caso se deseje a formação de um grupo do tipo três-

seccionados e três-ligados, há a necessidade de se ter pelo menos 4 alimentadores, conforme ilustra os 

exemplos da Figura 3.5.  

(a) Rede com dois-seccionados e dois-ligados de Três Alimentadores. (b) Rede com dois-seccionados e dois-ligados de Quatro Alimentadores.

SE
1

SE
4

SE
2

1
ch

6
ch

2
ch

8
ch

7
ch

4
ch

5
ch

SE
5

SE
3

10
ch

3
ch

9
ch

SE
1

SE
2

SE
3

1
ch

5
ch

2
ch

7
ch

8
ch

6
ch

3
ch

4
ch

SE
4

SE
1

SE
2

SE
3

1
ch

4
ch

2
ch

6
ch

3
ch

5
ch

(c) Rede com dois-seccionados e dois-ligados de Cinco Alimentadores.

NA - Chave Normalmente Aberta

NF - Chave Normalmente Fechada

 

Figura 3-4 - Típicas Redes a Dois-Seccionados e Dois-Ligados (LIU, 2016). 
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(b) Rede com três-seccionados e três-ligados de Quatro Alimentadores.
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Figura 3-5 - Típicas Redes a Três-Seccionados e Três-Ligados (LIU, 2016). 

Na forma geral, para uma rede com M-seccionados e M-Ligados, a taxa de utilização da rede é 

melhorada pela redução da capacidade de reserva pelo critério N-1. Na ocorrência de uma falta num 

dado ponto da rede, regiões do alimentador a jusante deste ponto são divididas em várias secções, onde 

cada uma destas pode ser restaurada por um alimentador adjacente e apto a receber a carga da referida 

secção.  

Assim, a capacidade disponível para recebimento de carga em cada alimentador adjacente é 

estimada em aproximadamente 1 𝑀⁄  da potência nominal do alimentador sob falta até atingir o critério 

𝑁 − 1 . Se a potência nominal de cada alimentador for a mesma, então a rede M-seccionada e M-ligada 

terá uma taxa máxima de utilização de 𝑀 (𝑀 + 1)⁄  conforme Tabela 3.1. Vale ressaltar que uma rede 

em loop (anel) com dois alimentadores pode ser considerada como uma rede 1-seccionada e 1-ligada 

com a taxa de utilização de 1 2⁄ = 0,5. 

Na Tabela 3.1 pode ser visto que as taxas de utilização das várias redes com múltiplos 

seccinamentos e ligações são muito superiores que a da rede em loop. Para se valer da vantagem de uma 

alta taxa de utilização, o esquema de restauração de serviço modelado deve ser seguido. 

O esquema de restauração de serviço modelado de uma rede de três-seccionados e três-ligados 

é usado como um exemplo na Figura 3.6. Nele, o alimentador da subestação SE1 pode ser dividido em 

até três secções pela operação das chaves A e B. As três secções resultantes da subdivisão do alimentador 

de SE1 são conectadas aos alimentadores cujas subestações são SE2, SE3 e SE4 por meio das chaves C, 

D e E, respectivamente, conforme ilustra a Figura 3.6(a). 
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Tabela 3-1 - Máximas taxas de Utilização de Redes Multi-Seccionadas e Multi-Ligadas. 

Tipos Máxima Taxa de Utilização 

Rede 1-seccionada e 1 Ligada 50% 

Rede 2-seccionada e 2 Ligada 67% 

Rede 3-seccionada e 3 Ligada 75% 

Rede 4-seccionada e 4 Ligada 80% 

Rede 5-seccionada e 5 Ligada 83% 

Rede 6-seccionada e 6 Ligada 86% 
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Figura 3-6 - Esquema de Restauração Modelado de uma Rede 3-seccionada e 3-Ligada. 

 

Se ocorrer uma falta na região entre as chaves B e C, as outras duas regiões, ou seja, regiões 

entre as chaves SE1, A e D; e A, B e E são restauradas por meio de SE1, conforme Figura 3.6(b). Caso 
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a falta ocorra na região A, B e E, a região SE1, A e D é restaurada por SE1;enquanto que a outra, B e C, 

será por SE2, conforme ilustra a Figura 3.6.(c).  Se a falta ocorrer na região SE1, A e D, a região A, B e 

E, será restaurada por SE4, enquanto que B e C, por SE2, conforme ilustra a Figura 3.6.(d). No da falta 

ocorrer na subestação SE1, a região SE1, A e D será restaurada por SE3, já a região A, E e B, por SE4, e 

B e C por SE2, conforme a Figura 3.6.(e).      

 

3.3.4.2 Esquemas de Redes de Múltiplas Subestações com Alimentador de 

Retaguarda. 
 

As características de esquema de múltiplos alimentadores com um de reserva são as seguintes: 

• O grupo de alimentadores é conectado a um barramento em comum; 

• No modo normal de operação, o alimentador de retaguarda (reserva) permanece inativo 

junto a outros alimentadores e pode suportar a carga nominal de cada um deles desde 

que tal carga não supere a sua capacidade nominal;   

• A corrente nominal de cada alimentador é a mesma.  

Nas Figuras 3.7 (a) e (b) são ilustradas duas redes elétricas com múltiplos alimentadores cada. 

A primeira possui dois alimentadores em operação e um de retaguarda, a outra, três alimentadores em 

operação e um de retaguarda.  

Em ambos os casos, existe um alimentador ocioso enquanto os restantes operam normalmente 

sob carga nominal. No geral, uma rede elétrica de M-Alimentadores com um de retaguarda pode ter uma 

taxa máxima de utilização de 𝑀 (𝑀 + 1)⁄  segundo Tabela 3.2. 

Na Figura 3.8 é apresentada uma rede que não atende à exigência do esquema Rede de 2 

Alimentadores em operação com um de reserva (retaguarda), porque não há alimentador de 

retaguarda. Esta figura mostra que a corrente nominal de cada um dos três alimentadores é igual a 600 

A. O exemplo sugere que, caso a corrente de carga do alimentador de SE3 seja de 200 A, o máximo 

carregamento possível dos outros dois alimentadores seria de 400 A. Do contrário, o critério N-1 não 

seria satisfeito. Portanto, a máxima taxa de utilização é baixa e corresponde a 56%, o que é muito menor 

do que se o esquema fosse o de rede de dois alimentadores com um de retaguarda. 

O esquema, que apresenta uma rede com dois (três) alimentadores em operação com um 

adicional de retaguarda, é exemplificado nas Figuras 3.9 (a), (b), (c) e (d). De Figura 3.9 (a), observa-se 

que, no ato da ocorrência de uma falta em um dos três alimentadores em operação, o alimentador de 

retaguarda atenderá às regiões à jusante da falta. Enquanto que as regiões à montante serão restauradas 

pela subestação do alimentador sob falta. 

Sendo a falta na região entre as chaves A4 e A5, a proteção de SE1 atua para eliminar a falta, 

conforme a Figura 3.9 (a). 
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Figura 3-7 - Típicas Redes de Múltiplas Alimentadores com um de Retaguarda. 

 

Tabela 3-2 - Máximas taxas de Utilização de Redes Multi-Seccionadas e Multi-Ligadas. 

Tipos Máxima Taxa de Utilização 

Rede de 2 Alimentadores com um de Retaguarda 67% 

Rede de 3 Alimentadores com um de Retaguarda 75% 

Rede de 4 Alimentadores com um de Retaguarda 80% 

Rede de 5 Alimentadores com um de Retaguarda 83% 

Rede de 6 Alimentadores com um de Retaguarda 86% 
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Figura 3-8 - Rede de dois Alimentadores com um de reserva sem a Alimentador de retaguarda. 

 

A aberturas das chaves A4 e A5, via controle remoto, isola a região sob falta, conforme Figura 

3.9 (b). Em seguida, o disjuntor de SE1 é fechado automaticamente para restaurar a região a montante 

do ponto de falta, como mostra a Figura 3.9(c). O fechamento da chave A8 restaura a região a montante 

da região de falta, conforme a Figura 3.9(d).  Nas situações em que o carregamento do alimentador de 

SE1 sob falta (local entre as chaves A4 e A5) for um tanto ‘leve’, a região a jusante desta pode ser 

restaurada por SE2, mesmo quando o uso apropriado desse esquema de restauração for pelo alimentador 

de retaguarda. 
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Figura 3-9 - Esquema de Restauração Modelada de Três Alimentadores com um de Retaguarda. 
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3.4 Etapas do Processo de Restabelecimento de Energia 

Na ocorrência de um curto-circuito em um determinado ponto da rede, a atuação da proteção a 

montante mais próxima do defeito retira uma região inteira de carga a jusante deste. A partir deste 

momento, deve ser iniciado o processo de restauração do sistema (YAZHOU JIANG, 2016). 

Geralmente, o restabelecimento de uma rede de porte médio ou grande é caracterizado por uma grande 

sequência de eventos com difícil tomadas de decisão. Inicialmente, o sistema de alarme indica que parte 

do sistema de distribuição encontra-se sem serviço. Os alarmes são emitidos via softwares que estão 

conectados ao sistema SCADA. Além disso, os alarmes podem ser auxiliados por um conjunto de 

informações provenientes de um sistema de atendimento às reclamações dos consumidores, caso 

existam, (NETO, 2011). Ademais, também podem ser detectados pelos operadores da concessionária 

responsável por meio do monitoramento da demanda das subestações. Portanto, este é o primeiro passo 

para a restauração de qualquer sistema de distribuição de energia elétrica: identificar a região afetada 

pela falta. Isto é, reconhecer o conjunto de cargas que foi desenergizado pela atuação dos dispositivos 

de proteção a montante do defeito. A próxima etapa é identificar a localização exata do ponto de 

falta, ou uma região aproximada, onde ocorreu o defeito e isolá-lo do restante da região afetada pela 

falta. Para isso, pode-se, novamente, utilizar algum software dedicado e interligado ao sistema SCADA 

para estimar o local da falta (NETO, 2011). Outra maneira seria realizar uma busca ao longo da rede de 

distribuição por meio de uma inspeção visual para localizar o ponto de defeito. Este processo é 

denominado localização de faltas. A última etapa do problema consiste em, conhecendo a seção ou 

região que deve ser isolada, apresentar uma ou mais planos de restabelecimento ao operador do 

sistema de distribuição que restaure o maior número possível de consumidores, ou cargas, 

afetadas pela falta o mais rápido possível. De posse do plano de manobras, o operador poderá optar 

por realiza-lo remotamente, caso a rede de distribuição contenha dispositivos de seccionamento 

telecomandados. Outra forma de operar o plano seria pelo uso de uma Unidade Terminal Remota, ou, 

ainda, coordenar as manobras a serem executadas em campo. Esta última etapa é realizada com auxílio 

de uma ferramenta computacional devido ao grande número de cálculos e/ou processos iterativos 

envolvidos, e genericamente denominada na literatura por restauração. Na Figura 3.10 são ilustradas 

todas as etapas envolvidas no problema de restauração de redes (NETO, 2011)..  

RestabelecimentoIdentificação/IsolamentoIdentificação

Interrupção

 
Figura 3-10 - Etapas do Problemas de Restauração de Redes. 

Os tempos envolvidos em cada etapa do processo de restauração estão, proporcionalmente, em 

consonância com a Figura 3.10. Isto é, a etapa que normalmente necessita de um menor tempo está 

relacionada com a identificação da região afetada, e os mais demorados, com a localização, isolamento 



106 

 

e o restabelecimento do sistema. Nesta última etapa são concentrados os maiores esforços para a 

solução do problema, devido às complexas tomadas de decisões envolvidas na análise minuciosa das 

restrições do problema. Isso porque, caso não sejam avaliadas cuidadosamente, podem culminar na 

interrupção do fornecimento de outras regiões do sistema não afetadas pela falta, ou até mesmo na 

interrupção de todo o sistema. Além disso, há a possibilidade de ocorrer graves prejuízos tanto em 

recursos materiais quanto danos às pessoas, caso alguma ação errada ou imprudente seja realizada.  

Portanto, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão diante de complexos cenários, em 

situações reais e interrupções imprevistas, ou contribuir para a elaboração do planejamento da operação 

dos sistemas de distribuição, este trabalho é destinado a solucionar a terceira etapa do problema de 

restauração. Isto é, a partir do conhecimento da região atingida pela falta permanente, o método 

apresentará ao operador um plano para o restabelecimento do sistema de forma que garanta durante o 

período sob estado restaurativo: i) atendimento às restrições de operação do sistema elétrico; ii) 

minimização do número de consumidores sem serviço; iii) minimização do número de chaveamentos 

(menor tempo possível) e iv) Garantia de proteção: não atuar desnecessariamente e não deixar de atuar 

quando necessário. Além de garantir, minimamente, uma coordenação satisfatória para a maioria dos 

pares existentes de dispositivo de proteção da rede elétrica. 
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4 REPRESENTAÇÃO NÓ-PROFUNDIDADE E SEUS OPERADORES 

PARA SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

De acordo com (DELBEM, CARVALHO e BRETAS, 2005) a estrutura de dados utilizada para 

representar um sistema de Distribuição Radial (SDR) é um fator crucial ao desempenho de Algoritmos 

Evolutivos (AEs) aplicados tanto à reconfiguração quanto à restauração de redes de distribuição de 

energia. Com o objetivo de garantir a eficiência computacional para a metodologia proposta neste 

trabalho, a topologia elétrica dos SDR será representada por meio de uma estrutura de dados denominada 

Representação Nó-Profundidade (RNP) (SANCHES, 2013). A RNP é uma estrutura apropriada para 

representar problemas combinatórios cujas soluções são grafos do tipo árvore. Essa nova codificação 

pode ser aplicada junto a um AE, no qual visam solucionar o problema da restauração de um SDR que 

pode ser representado por meio de grafos (MARQUES, 2013). Com isso, a codificação da RNP é 

realizada como uma lista contendo os nós da árvore (barras/setores) e suas respectivas profundidades 

em relação à raiz (subestação) (PRADO, 2013) 

A estrutura da RNP foi desenvolvida por (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004) e baseia-se 

nos conceitos de caminho e profundidade de nó em um grafo (árvore). Tal estrutura é uma ferramenta 

útil para a representação de SDR devido às suas características: possibilita a codificação eficiente das 

topologias radiais de sistemas grandes e os seus operadores geram grafos acíclicos e conexos, 

respeitando a restrição de radialidade dos SDR (PERALTA, 2015).   

 

4.1 Conceitos Básicos da Teorias de Grafos 

Uma diversidade de problemas que, convenientemente descritos, pode ser representada por meio 

de diagramas que consistem em um conjunto de pontos e linhas que conectam alguns desses pontos. Um 

exemplo disso é o SDR que, basicamente, consiste de um conjunto de barras e de ramos que se 

interconectam, onde cada barra ou setor pode ser representado por um ponto, e as conexões entre as 

mesmas podem ser representadas por linhas. O bom entendimento matemático desse tipo de problema 

leva-nos ao conceito de grafo (MANSOUR, 2009). 

Segundo (MANSOUR, 2009) e (DELBEM, 2002) um grafo 𝐺 consiste de um conjunto finito 

de pontos, denominados de nós 𝑁(𝐺), interligados ou não por linhas, denominadas de arestas 𝐸(𝐺) cuja 

representação matemática é dada por 𝐺 = (𝑁, 𝐸). Se 𝑢 e 𝑣 são dois nós de um grafo, e se o par 𝑢 é uma 

aresta denotada por 𝑒, diz-se que 𝑒 conecta 𝑢 e 𝑣, como pode ser visto na Figura 4.1. Neste caso, a aresta 

𝑢, 𝑣 é dita incidente ao nó 𝑢 e ao nó 𝑣. 

A ordem de um grafo 𝐺 é dada pelo número de elementos do conjunto finito 𝑁(𝐺), ou seja, 

pelo número de nós de 𝐺, e o número de arestas deste indica seu tamanho 𝑁(𝐸). Assim, a ordem do 

grafo da Figura 4.1 é 4 e seu tamanho é 4. O grau de um nó é dado pelo número de arestas que lhe são 

incidentes (MARQUES, 2013). A Tabela 4.1 apresenta o grau de cada nó do grafo da Figura 4.1.  
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U Z

V W

e

 

Figura 4-1 - Exemplo de um Grafo. 

 

Tabela 4-1 - Grau de cada um dos nós do Grafo da Figura 5.1. 

Nó Grau 

W 1 

U 2 

V 2 

Z 3 

 

Dado um grafo 𝐺, uma sequência de arestas {𝑠0, 𝑠1}, {𝑠1, 𝑠2},… , {𝑠𝑚−2, 𝑠𝑚−1}, {𝑠𝑚−1, 𝑠𝑚}, em 

que todas as arestas são distintas, é chamada de caminho. Isto é, um caminho é uma sequência de nós, 

tal que de cada um dos nós exista uma única aresta distinta para o nó seguinte. Além disso, se os nós 

𝑠0, 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑚−1 e 𝑠𝑚 são distintos, nenhum dos nós se repete, então o caminho é chamado de cadeia 

ou caminho simples. O comprimento é o número de arestas que o caminho usa. Se somente os nós 𝑠0 e 

𝑠𝑚 forem iguais, o caminho é chamado de ciclo (MANSOUR, 2009). 

Da Figura 4.1, tem-se: 

• Exemplo de um caminho: {𝜔, 𝑧}, {𝑧, 𝑢}  𝑒 {𝑢, 𝑣}; 

• Exemplo de uma cadeia: {𝑢, 𝑣}, {𝑣, 𝑧}  𝑒 {𝑧, 𝜔}; 

• Exemplo de um ciclo: {𝑢, 𝑣}, {𝑣, 𝑧}  𝑒 {𝑧, 𝑢}. 
 

Um par de nós de um grafo é um par conexo, se existir um caminho entre esses nós. Outrossim, 

um grafo conexo é um grafo no qual todos os pares de nós são um par conexo. Um subgrafo de um 

grafo 𝐺 é um grafo formado por alguns dos nós e arestas de 𝐺. Um grafo acíclico é um grafo sem ciclos. 

Uma árvore é um grafo acíclico e conexo. Uma subárvore é um subgrafo de uma árvore. Uma floresta 

é um grafo formado por um conjunto de árvores. Nó raiz é um nó de uma árvore tomado como referência 

e que pode ter grau maior ou igual a um. Nós terminais são os nós de uma árvore que possuem grau 

igual a um, exceto se for o nó raiz. A profundidade de um nó em uma árvore é o número de arestas do 

caminho formado entre este nó e o nó raiz (MARQUES, 2013). 

 

4.2 Representação de SDR por meio de Grafos 

Uma diversidade de problemas da engenharia e ciências tais como circuitos elétricos, 

roteamento de computadores e sistemas de distribuição radial pode ser representada por meio de 
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diagramas que consistem em um conjunto de pontos e linhas que conectam alguns desses pontos 

(MANSOUR, 2009) e (SANCHES, 2013).  

Além disso, segundo (LUCCHESI, 1979), para tratar o problema de restabelecimento de energia 

em um SDR, deve-se primeiramente definir a maneira de representar computacionalmente o sistema 

elétrico em questão. Para isso, utiliza-se a teoria dos grafos. Os SDRs, assim como em outros tipos de 

problemas, podem utilizar a referida teoria como ferramenta para sua representação matemática 

(PERALTA, 2015).  

De acordo com (PEREIRA, 2014), é difícil haver uma forma para representação computacional 

da topologia de um SDR que não seja a da teoria dos grafos. A modelagem via grafos oferece vantagens 

para a verificação e a manutenção da radialidade da rede, durante o processo de otimização, requisito 

fundamental para o funcionamento de qualquer algoritmo evolutivo utilizado na reconfiguração, 

restauração e expansão de redes de distribuição. A representação por meio de grafos também permite 

uma melhor visualização da complexidade que é a representação dos sistemas de distribuição radiais 

(PRADO, 2013).  

A Figura 4.2 mostra um exemplo de um típico SDR constituído essencialmente por um conjunto 

de barras (de carga e de subestações), de chaves seccionadoras, de trechos de linhas e de subestações. 

Observa-se que o SDR apresenta características semelhantes àqueles presentes nas redes reais de energia 

elétrica de distribuição. A figura também indica a existência de 27 barras (incluindo as barras 1, 2 e 3 

das subestações), 24 chaves NF, 20 chaves NA, 3 alimentadores e 3 subestações.     

Para uma melhor compreensão da representação computacional de um SDR por meio de grafo, 

considera-se que, inicialmente, um SDR pode ser visto como um conjunto de alimentadores, cada um 

composto por um ou mais setores (Setor: conjunto de barras e linhas sem a presença de chaves 

seccionadoras). Cada alimentador pode ser representado por meio de uma árvore de grafo, onde os nós 

representam os setores (ou barras), as arestas (linhas conectando os nós do grafo) equivalem às chaves 

seccionadoras e as barras das subestações são tidas como nós raízes das árvores (BORGES, 2013). 

Desse modo, um SDR composto por vários alimentadores pode ser representado como uma floresta de 

grafo, formada por várias árvores (MARQUES, 2013). Com isso, a Figura 4.3 ilustra a representação 

em grafo do SDR da Figura 4.2, na qual as arestas em linha cheia e em linha tracejada representam, 

respectivamente, as chaves NFs e as chaves NAs.  As barras 1, 2 e 3 são raízes das árvores, 

respectivamente, e representam as barras das 3 subestações da rede elétrica. 
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SE

  Subestação

Chave NF

Chave NA

1 a 3 : Barras das Subestações

4 a 27: Barras de Carga

Legenda:

SE
1 SE

2

SE
3

1 4 5 6

10 11 12

16 17 18

22 23 24

7 8 9

13 14 15

2

19 20 21

325 26 27

 

Figura 4-2 Exemplo de SDR Típico. 

 

1 4 5 6 7 8 9 2

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 3
 

Figura 4-3 Representação em Grafo do SDR da Figura 5.2 (Figura reproduzida de (SANTOS, 2009)). 

 

4.3 Representação Nó-Profundidade - RNP 

A Representação Nó-Profundidade (RNP), proposta por (DELBEM, CARVALHO, et al., 

2004), é uma codificação de dados abstrata com o objetivo de representar computacionalmente árvores 

de grafo. Ela se baseia nos conceitos de nó e profundidade de nó em um grafo acíclico e conexo (árvore) 

(SANCHES, 2013). A RNP é, basicamente, composta por uma lista linear contendo os nós da árvore, e 

suas respectivas profundidades. Tal lista é formada por pares (𝑛𝑥 , 𝑝𝑥), onde 𝑛𝑥 representa o nó da árvore 

e 𝑝𝑥, sua profundidade. A ordem em que os pares são dispostos na lista é importante (MANSOUR, 

2009). 

Computacionalmente, essa lista é formada por uma matriz de dimensão 2 𝑥 𝑛, onde 𝑛 é o 

número de nós de uma determinada árvore. De tal forma que, cada par (𝑛𝑥, 𝑝𝑥) é armazenado em uma 



111 

 

determinada coluna da matriz, onde  𝑝𝑥  𝑒 𝑛𝑥 são armazenados na primeira e na segunda linha 

respectivamente Figura 4.4b. Para armazenar o nó e sua respectiva profundidade na RNP, é utilizado 

um algoritmo de busca em profundidade (THOMAS H. CORMEN, 2002). Desta maneira, ao iniciar a 

busca a partir do nó raiz da árvore, é produzida uma lista de pares (𝑛𝑥, 𝑝𝑥) em uma sequência apropriada 

enquanto um nó 𝑛𝑥 é visitado. 

Para o melhor entendimento de como uma árvore é armazenada na RNP, será realizada uma 

análise da Figura 4.4b, que apresenta a RNP para a árvore geradora representada pelo grafo da Figura 

4.4a. Inicialmente, é armazenado o nó raiz da árvore (nó A), com profundidade igual a 0. Logo, realiza-

se uma busca em profundidade na árvore, por meio dos ramos conectados ao nó raiz, para armazenar os 

demais nós juntamente com suas respectivas profundidades, as quais são calculadas em relação ao nó 

raiz (SANCHES, 2013). 

S G H

R F I L

A C D E J K

B Q P O N M

 =
0 1 2 3 4 3 4 5

A C D R S E F G H J

5 4

I L K M N O P Q B

5 6 5 6 4 5 6 1 1Profundidade

Nó

(a) Grafo

(b) Representação Nó-Profundidade
 

Figura 4-4 Exemplo de um Grafo e sua RNP. 

 

A codificação para uma floresta é composta pela união das codificações de todas as árvores da 

mesma. Assim, a estrutura de dados da floresta pode ser facilmente implementada utilizando uma lista 

de ponteiros, onde cada ponteiro indica a RNP de uma árvore da floresta (SANCHES, 2013).  

 

 Operadores da RNP  

Para facilitar a manipulação da floresta armazenada em RNPs, dois operadores bastante 

similares foram criados, chamados de PAO (do inglês, Preserve Ancestor Operator) e CAO (do inglês, 

Change Ancestor Operator) (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004). Ambos os operadores geram uma 

floresta 𝐹′ de um grafo 𝐺 quando esses são aplicados a outra floresta 𝐹 de 𝐺.  
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Os dois operadores funcionam de forma similar ao transferir uma subárvore (árvore podada) de 

uma árvore origem 𝑇𝑑𝑒 para uma árvore destino 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎. Entretanto, no uso do operador PAO, a raiz da 

subárvore podada será a raiz dessa subárvore em  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎. Para o operador CAO, um novo nó (diferente 

da raiz) é escolhido para ser a nova raiz da subárvore em  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004).  

O operador PAO requer a definição prévia de dois nós: o nó de poda 𝑝 na árvore  𝑇𝑑𝑒, que indica 

a raiz da subárvore que será podada; e o nó adjacente 𝑎, que é o nó da árvore  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎, onde a subárvore 

será inserida. Além desses dois nós, o operador CAO requer ainda o nó 𝑟, que será a nova raiz da 

subárvore que será transferida.  

 

4.3.1.1 Operador PAO 
 

Para descrição do operador PAO, considera-se que a RNP foi desenvolvida usando listas 

encadeadas e que os nós 𝑝 e 𝑎 sejam previamente determinados. Considera-se que a RNP é 

implementada usando matrizes. Pode-se assumir que os índices 𝑝(𝑖𝑝) e 𝑎(𝑖𝑎) nos vetores 𝑇𝑑𝑒 e 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎, 

respectivamente, são conhecidos, conforme ilustrado na Figura 4.5. 

Para ilustrar o funcionamento dos operadores, utiliza-se do grafo da Figura 4.3, onde as árvores 

𝑇1 e 𝑇3 foram selecionadas como árvores 𝑇𝑑𝑒 e 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎, respectivamente. Os nós 𝒑 e 𝒂 são, 

respectivamente, 16 e 17. O operador PAO pode ser descrito pelos seguintes passos (ver Figura 4.5). 

1. Determinam-se as posições (𝑖𝑝, 𝑖ℓ) dos índices na árvore 𝑇𝑑𝑒, correspondente à subárvore 

enraizada no nó 𝒑. Conhecido 𝑖𝑝, é necessário encontrar apenas 𝑖ℓ, que corresponde ao índice 

do último nó na subárvore que tem o nó 𝒑 como raiz. O conjunto (𝑖𝑝, 𝑖ℓ) correspondente ao 

nó 𝑝, em 𝑖𝑝, e consecutivos nós 𝑥 na segunda linha da matriz 𝑇𝑑𝑒, tal que, 𝑖𝑥 > 𝑖𝑝 e  𝑝𝑥 >

𝑝𝑝(entre as linhas tracejadas em vermelho na Figura 4.5a), 𝑝𝑥 é a profundidade do nó 𝑥 e 𝑝𝑝 

é a profundidade do nó 𝑝;   

 

2. Copia-se os dados do conjunto (𝑖𝑝, 𝑖ℓ), da árvore 𝑇𝑑𝑒, em uma matriz temporária 

𝑇𝑡𝑚𝑝(contendo os dados da subárvore que está sendo transferida), conforme Figura 4.5b. A 

profundidade de cada nó 𝑥, do conjunto (𝑖𝑝, 𝑖ℓ), é atualizada utilizando a seguinte equação: 

𝑝𝑥 = 𝑝𝑥 − 𝑝𝑝 + 𝑝𝑎 + 1, onde 𝑝𝑥 , 𝑝𝑝 𝑒 𝑝𝑎 são as profundidades dos nós 𝑥, 𝒑 𝑒 𝒂, 

respectivamente; 

 

3. Cria-se a matriz 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎, contendo os nós de 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 e inserindo depois a matriz 𝑇𝑡𝑚𝑝  na 

posição 𝑖𝑎 + 1 de  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎, conforme Figura 4.5c; 

 

4. Constrói-se uma matriz 𝑇′𝑑𝑒 que possua os nós de 𝑇𝑑𝑒, mas sem os de 𝑇𝑡𝑚𝑝, de acordo com 

Figura 4.5c; 

 

5. Atualiza-se a floresta. Ou seja, deve-se fazer com que a estrutura de dados, que antes 

apontava para 𝑇𝑑𝑒 e 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎, agora aponte para árvores 𝑇′𝑑𝑒 e 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎, respectivamente.            
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Figura 4-5 – Ilustração dos passos do Operador PAO. 
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4.3.1.2 Operador CAO 
 

Da mesma forma como o operador PAO, o CAO também produz uma floresta 𝐹′ de um grafo 

𝐺 quando aplicado à outra floresta 𝐹 de 𝐺. Dessa forma, tal operador tem sua operação caracterizada 

pela transferência de uma subárvore de uma árvore 𝑇𝑑𝑒, com uma nova raiz, para outra árvore 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 da 

mesma floresta. A nova raiz pode ser qualquer nó da subárvore, contanto que este seja diferente da raiz 

original (BORGES, 2013).  

Para a descrição de CAO, considera-se que um conjunto de nós seja previamente determinado: 

o nó de poda 𝒑, o novo nó raiz 𝒓 e o nó adjacente 𝒂. Os nós 𝒑 e 𝒓 pertencem à árvore 𝑇𝑑𝑒, e o nó 𝑎, à  

𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎. As diferenças entre os operadores estão nos passos 2 e 3 do procedimento do operador PAO. Isto 

é, a formação da subárvore cortada e o armazenamento da mesma na matriz temporária  𝑇𝑡𝑚𝑝 são 

diferentes. Na sequência, são descritos os passos 2 e 3 para o operador CAO (SANCHES, 2013). As 

Figuras 4.6a, 4.6b, 4.6c e 4.6d ilustram um exemplo desses passos para as mesmas árvores usadas na 

explicação do operador PAO, ilustrado na Figura 4.5.  

O procedimento da cópia da subárvore, para o operador CAO, pode ser dividida em dois passos: 

o primeiro é similar ao passo 2 do operador PAO, com a diferença de que, no operador CAO, troca-se o 

índice 𝑖𝑝 por 𝑖𝑟. 

No segundo passo, considera-se os nós de 𝑟 até 𝑝 de 𝑇𝑑𝑒, isto é 𝑟0, 𝑟1𝑟2, … , 𝑟𝑛, onde 𝑟0 = 𝑟 𝑒 𝑟𝑛 =

𝑝, como raízes de subárvores (destacados na Figura 4.6a). Em seguida, o algoritmo deve copiar a 

subárvore enraizada em 𝑟𝑖 (𝑖 = 1,2,… , 𝑛), sem a subárvore enraizada em 𝑟𝑖−1(ver Figura 4.6b) e 

armazenar o resultado das subárvores na matriz temporária 𝑇𝑡𝑚𝑝2 (ver Figura 4.6c). Após isso, o 

operador CAO cria a matriz 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎, que contém os nós de 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 e recebe em seguida a matriz 𝑇𝑡𝑚𝑝2 na 

posição de  𝑖𝑎 + 1 de  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 . Ou seja, cria-se uma nova árvore que conecta a subárvore na árvore 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎 

(ver Figura 4.6d) (MANSOUR, 2009).   

 Observe que, no terceiro passo do operador PAO, cria-se a 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎 a partir de 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 e 𝑇𝑡𝑚𝑝. No 

operador CAO, cria-se a matriz a 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎 partir de 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 e 𝑇𝑡𝑚𝑝2 (SANCHES, 2013).    

A seguir, um exemplo de aplicação do operador CAO é apresentado. As árvores  𝑇𝑑𝑒 e 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎 

são as mesmas utilizadas pelo operador PAO na seção anterior. Os nós 𝑝 e 𝑟 são 26 e 18, 

respectivamente. As profundidades das Figuras 4.6b e 4.6c são relativas ao nó 12 escolhido como 

adjacente (nó 𝑎).    
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Figura 4-6 Ilustração dos Passos do Operador CAO. 
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 Definição dos Nós (Vértices) p, r e a 

 

Segundo (SANTOS, 2009), a proposta dos operadores PAO/CAO requer um conjunto especial 

de nós para gerar uma floresta 𝐹′ de 𝐺 baseada em outra floresta 𝐹 de 𝐺.  

O algoritmo para determinação eficiente dos nós (vértices) 𝒑, 𝒓 e 𝒂 utiliza duas estruturas 

auxiliares: a matriz 𝚷𝒙 e o 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝝅. A matriz 𝚷𝒙contém a identificação do vértice, sua posição na 

estrutura RNP, sua floresta e sua árvore. Sempre que um vértice tem sua posição alterada pelos 

operadores PAO e CAO, uma nova coluna com as informações atualizadas é inserida na matriz 𝚷𝒙. O 

𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝜋 armazena, em cada posição, o ancestral da floresta representada naquela posição (SANCHES, 

2013).  

Para o operador PAO, esse conjunto pode ser eficientemente obtido pela seguinte estratégia: 

 

1. Selecione aleatoriamente um índice de uma árvore em 𝐹 e, para esta árvore, selecione 

aleatoriamente o índice de um nó que não seja raiz, chamado de nó poda 𝒑; 

 

2. Selecione aleatoriamente um nó adjacente (enxerto) 𝒂. Se 𝒂 ∉ 𝑇𝑑𝑒, determine a posição em 

𝐹 utilizando o 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝜋 e a matriz Π𝑥; caso contrário, selecione aleatoriamente outro 𝒂 ou 

retorne ao passo 1. 

 

Já para o operador CAO, a estratégia para a determinação de 𝒑, 𝒓 e 𝒂 obedece às seguintes 

etapas: 

1. Selecione aleatoriamente um índice de uma árvore em 𝐹 e, para esta árvore, selecione 

aleatoriamente o índice de um nó que não seja raiz. Nomeie-o de nó poda 𝒑; 

 

2. Determine o conjunto de nós na subárvore que tenha o nó 𝒑 como raiz (faixa da RNP de 𝑖𝑝 −

 𝑖ℓ ver passo 1 do operador PAO). Escolha aleatoriamente um índice desse conjunto para ser 

o novo nó raiz 𝒓; 

 

3. Selecione aleatoriamente um nó adjacente a 𝒓 (utiliza os nós da lista de adjacências de 𝐺). 

Nomeie-o de nó adjacente 𝒂. Se 𝑎 ∉  𝑇𝑑𝑒, determine a posição em 𝐹 utilizando o 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝜋 e 

a matriz Π𝑥, do contrário, selecione outro 𝒂 ou retorne ao passo 1. 

 

 Localização de um nó (Vértice) na RNP 

De acordo com (SANTOS, 2009) , a posição de um nó 𝐹 pode ser eficientemente determinada 

usando matrizes Π𝑥 e um 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝜋. Cada nó 𝑥 de 𝐺 possui uma matriz Π𝑥 correspondente. Para a floresta 

original 𝐹0 de 𝐺, Π𝑥 é a matriz de uma coluna: 

∏𝑥 = [

0
𝑖0
𝑗0
𝑘0

], 
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Sendo 𝑖0 o índice da árvore 𝑇𝑖0 que contém 𝑥, 𝑗0 é o índice correspondente a 𝑥 no 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑇𝑖0 e 𝑘0 é a 

profundidade de 𝑥 na árvore 𝑇𝑖0. 

Considere que uma floresta 𝐹𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 seja gerada a partir de outra floresta 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 e que 𝑥 

pertença à subárvore que será transferida para uma nova árvore 𝐹𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. Consequentemente, 𝑥 terá 

uma posição em  𝐹𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  que será diferente da posição que tinha em 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 . Com a finalidade de 

armazenar essa modificação, insere-se uma nova coluna em Π𝑥 com os valores dos índices 

correspondentes a essa nova posição. A matriz modificada resulta em: 
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A atualização da posição é executada para todos os nós da subárvore 𝑇𝑡𝑚𝑝, para os nós com 

índices maiores que 𝑖ℓ na árvore 𝑇𝑑𝑒 e para os nós de 𝑇′𝑝𝑎𝑟𝑎 a partir da posição 𝑖𝑎.  

Na primeira linha de Π𝑥 é armazenado um identificador de floresta que teve o nó (vértice) 𝑥 

alterado para uma nova posição. O último predecessor 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 de  𝐹𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 pode ser determinado a 

partir do 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝜋 (vetor que armazena a ancestralidade) (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004). Assim, 

para localizar a posição de um nó 𝑥 em 𝐹𝑖 chamado de 𝐹𝑘, com 𝑘 < 𝑖, e consequentemente, busca-se 𝐹𝑘 

em Π𝑥. Caso a busca novamente retornar um valor nulo, o processo recomeça buscando o predecessor 

de 𝐹𝑘 até que seja encontrada uma coluna para o nó 𝑥 em alguma floresta. A busca em Π𝑥 pode ser 

realizada usando um método de busca para o conjunto de dados ordenados como, por exemplo, a busca 

binária (THOMAS H. CORMEN, 2002). Uma vez identificada a coluna com o predecessor do nó 

(vértice), é necessário somente ler os índices armazenados na referida coluna. 
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5 AEMO EM TABELA PARA RESTAURAÇÃO DE SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

5.1 Algoritmos Evolutivos 

Os Algoritmos Evolutivos (AEs) são estratégias de buscas estocásticas eficientes inspirados nos 

princípios da Teoria de Darwin. Isto é, são algoritmos computacionais baseados em princípios que são 

encontrados na evolução dos sistemas biológicos. Os AEs receberam maior atenção dos pesquisadores 

após a proposta dos Algoritmos Genéticos (AGs) por John Holland (HAYES - ROTH, 1975) e a 

popularização dos mesmos por meio dos trabalhos de David Goldberg (GOLDBERG, 1989). Eles 

tentam abstrair e imitar mecanismos evolutivos para resolução de problemas que requerem adaptação, 

busca e otimização. Também, podem ser vistos como técnicas de Computação Bioinspirada 

(TEUSCHER, 2003) ou Computação Natural (BALLARD, 1999). Tais áreas de pesquisa abordam uma 

série de técnicas computacionais fundamentadas em conceitos Biológicos. As técnicas evolutivas 

apresentam definições cujas origens estão em diversos campos da Biologia, em especial, em ideias 

evolucionistas e na Genética (MANSOUR, 2009) e (SANTOS, 2009). 

Desde os anos 70 várias metodologias de resolução foram propostas. A maioria pertencente a 

uma destas três classes: Algoritmos Genéticos, Programação Evolutiva e Estratégias Evolutivas. Em 

analogia ao processo da evolução natural, as soluções candidatas são denominadas indivíduos, também 

referidos na literatura como cromossomos, cadeia de valores de parâmetros ou cadeias binárias (DEB, 

2001). Uma das características principais destas técnicas é o uso de um conjunto de soluções candidatas 

(população), que é manipulado em cada iteração de modo a melhorar a aptidão média dos indivíduos 

que formam essa população em relação ao ambiente em que se encontram.  Os indivíduos da população 

são avaliados e as soluções com maior aptidão são selecionadas para a reprodução formando uma nova 

geração. Com o decorrer das gerações, as soluções mais adequadas acabam dominando a população, 

resultando em um aumento na qualidade das soluções (SANCHES, 2013). 

Abaixo são apresentados os conceitos associados a estas técnicas e sua relação com a metáfora 

inspiradora da evolução natural: 

Indivíduos: representam organismos genéticos que farão parte do processo evolutivo; 

Seleção: os indivíduos mais adaptados sobrevivem e se perpetuam; 

Recombinação: é o mecanismo natural para que uma espécie seja perpetuada, o qual 

compreende a transferência de material genético dos ancestrais para seus descendentes; 

Mutação: é uma modificação aleatória do material genético dos indivíduos. Em outras palavras, 

é a alteração de pequenas percentagens nos bits dos cromossomos, sendo uma outra forma do algoritmo 

genético explorar a região de busca. Este operador pode introduzir características que não dependem da 

população original aumentando a diversidade da população, podendo evitar que o algoritmo convirja 

prematuramente. 
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Os AEs apresentam algumas vantagens em relação a outras técnicas de busca e otimização, a 

saber (Santos, 2009):  (i) trabalham em paralelo com um conjunto de soluções, em contraste com vários 

outros métodos de busca e otimização que analisam apenas uma solução para o problema a cada iteração; 

(ii) não requerem o conhecimento prévio das características do problema e não dependem de certas 

propriedades da função objetivo tais como convexidade ou diferenciabilidade;  (iii) são guiados pela 

aptidão dos indivíduos, avaliados por uma função adequação; (iv) a estrutura do AE possui certa 

independência do tipo de problema que está sendo resolvido; (v) possuem maior capacidade de escapar 

de ótimos locais; (vi) resolvem problemas com modelos matemáticos complexos de modo simples;  (vii) 

apresentam fácil acoplamento com outras técnicas (hibridização) ou aplicações.  Por esses motivos, os 

AEs são aptos a resolver um amplo campo de problemas, dentre estes, não lineares, descontínuos, 

discretos, multivariáveis e de otimização combinatorial de grande escala, como é o caso dos problemas 

de reconfiguração e de restauração de redes (Santos, 2009). 

 

5.2 O Problema de Otimização Multiobjetivo 

A tarefa de encontrar uma ou várias soluções que minimize (ou maximize) um ou mais 

objetivos específicos, e que satisfaça, quando existir, às restrições de um determinado problema é 

chamada otimização (J. BRANKE, 2008). De forma geral, um problema de otimização pode ser 

dividido em diferentes categorias, dependendo do tipo de variáveis de decisão, uma ou algumas 

funções objetivo e restrições (RIBEIRA, 2014). Elas são (DIWEKAR, 2008): 

 

• Programação Linear (LP - Linear Programming). As funções objetivo e restrições são 

lineares. Os parâmetros são escalares e contínuos; 

• Programação Não Linear (NLP - Non Linear Programming). As funções objetivo e 

restrições não são lineares. Os parâmetros são escalares e contínuos; 

• Programação Inteira (IP - Integer Programming). Os parâmetros são escalares e inteiros; 

• Programação Inteira e Linear (MILP - Mixed Integer Linear Programming). As 

funções objetivo e restrições são lineares. Os parâmetros são escalares, alguns deles são 

inteiros e outros são variáveis contínuas; 

• Programação Inteira e Não Linear (MINLP – Mixed Integer Nonlinear Programming). 

Um problema de programação não linear envolvendo parâmetros inteiros e contínuos; 

• Otimização discreta. Problemas envolvendo parâmetros discretos (inteiros). O que 

inclui: IP, MILP e MINLP; 

• Controle otimizado. Os parâmetros são vetores; 

• Programação estocástica, ou otimização estocástica. Também conhecida como 

otimização sob incerteza. Existe a presença de variáveis aleatórias nas funções objetivo 
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e/ou parâmetros de entrada. Todas as categorias citadas podem ser implementadas de 

maneira estocástica; 

• Otimização Multi-Objetivo. Problemas envolvendo mais que um objetivo. Todas as 

categorias citadas podem contemplar múltiplos objetivos. 

Em (SANCHES, 2013) afirma-se que muitos problemas reais envolvem a otimização de vários 

objetivos ao mesmo tempo que, em geral, são conflitantes. Isto caracteriza um Problema de Otimização 

Multi-Objetivo (MOOP, do inglês Multi-Objective Optimization Problem). Um MOOP possui um 

conjunto de funções objetivo a serem otimizadas (maximizar ou minimizar). Além disso, possui 

restrições que devem ser satisfeitas para que uma solução seja factível ao problema. O enunciado geral 

de um MOOP é o seguinte (DEB, 2001): 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 
𝑜𝑢

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟
} 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

{
 
 

 
 
𝑓𝑚(𝑥),                             𝑚 = 1,2, … , 𝑁𝑜𝑏𝑗 ,

𝑔𝑗(𝑥) ≤ 0,                      𝑗 = 1,2,… , 𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠,

ℎ𝑘(𝑥) = 0,                     𝑘 = 1,2, … ,𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢,

𝑥𝑖
(𝑖𝑛𝑓)

≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖
(𝑠𝑢𝑝)

,     𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑣𝑎𝑟,   

                                             (5.1) 

 

onde 𝑥 é um vetor de 𝑁𝑣𝑎𝑟 variáveis de decisão, 𝑥 =  (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁𝑣𝑎𝑟)
𝑇
, também denominado de solução. 

Os valores 𝑥𝑖
(inf)

 𝑒 𝑥𝑖
(sup)

 representam os limites inferior e superior, respectivamente, para a variável 𝑥𝑖. 

Esses limites definem o espaço de variáveis de decisão ou espaço de decisão 𝑆𝑑𝑒𝑐. As  𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠 

desigualdades (𝑔𝑗) e as  𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢 igualdades (ℎ𝑘) são chamadas de funções de restrição. Uma solução 𝑥 

factível satisfaz as  𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢 + 𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠 funções de restrição e os  2𝑁𝑣𝑎𝑟limites. Caso contrário, a solução não 

será factível. O conjunto de todas as soluções factíveis formam a região factível ou espaço de busca 

𝑆𝑓𝑎𝑐𝑡. 

Cada função 𝑓𝑚(𝑥) pode ser maximizada ou minimizada. Porém, para trabalhar com os 

Algoritmos de Otimização, é necessário converter todas as funções para serem apenas de maximização 

ou minimização. O vetor de funções objetivo 𝑓(𝑥) = [𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥),… , 𝑓𝑁𝑜𝑏𝑗(𝑥)] compõe um espaço 

multidimensional chamado espaço de objetivos 𝑆𝑜𝑏𝑗 . Para cada solução 𝑥, no espaço de decisão, existe 

uma 𝑓(𝑥) em 𝑆𝑜𝑏𝑗.  Esta é uma diferença fundamental em relação à otimização de objetivos simples, 

cujo espaço de objetivos é unidimensional. 

 

5.3 Algoritmos Evolutivos para Otimização Multiobjetivo 

(BORGES, 2013) afirma que, dentre as meta-heurísticas utilizadas atualmente, os AEs 

mostram-se mais promissores para o tratamento de MOOP, em razão de apresentarem as seguintes 

características:  

1. Trabalham com mais de uma função simultaneamente;  

2. Não necessitam de informações adicionais;  
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3. São robustos para escapar de ótimos locais.  

 

A primeira implementação de AEs para problemas de otimização Multi-Objetivo foi proposta 

por (SCHAFFER, 1985). Desde então, uma variedade de Algoritmos Evolutivos MultiObjetivos 

(AEMOs) tem sido apresentada com base nas ideias apresentadas no artigo pioneiro. A principal 

diferença entre AEMOs e AEs tradicionais é o operador de seleção, dado que a comparação entre as 

duas soluções é efetuada com base no conceito de dominância de Pareto (MANSOUR, 2009). 

De acordo com (DEB, 2001), os AEMOs podem ser classificados como Elitistas (modelos que 

utilizam alguma forma de elitismo) e Não Elitistas (modelos que não empregam forma alguma de 

elitismo em suas gerações) (MARQUES, 2013). 

 Com o objetivo de estender a aplicação de AEs para MOOPs, (GOLDBERG, 1989) propôs 

diversas abordagens. Dentre elas, há uma que utiliza um procedimento para ordenação de soluções 

baseado no conceito de dominância. Neste método, o valor de fitness para uma solução i é proporcional 

ao número de soluções que i domina. Desta forma, as soluções não dominadas são enfatizadas obtendo 

maior quantidade de cópias na lista de reprodução. Para manter a diversidade das soluções, Goldberg 

sugeriu o emprego de um método de compartilhamento que permite levar em conta a densidade de 

soluções em uma vizinhança no espaço de busca. Assim, as soluções que estiverem melhor espalhadas 

na fronteira de Pareto terão também um melhor valor de compartilhamento (BORGES, 2013).  

Nas próximas subseções serão apresentados alguns AEs para MOOP já empregados com 

sucesso para o tratamento do problema de Reconfiguração e Restauração de Sistemas de Distribuição 

de Energia Elétrica.  

  NSGA-II 

Proposto por  (SRINIVAS,N.; DEB. K.;, 1994) o “Non-dominated Sorting Genetic Algorithms” 

(NSGA) foi um dos primeiros AEMOs a tratar separadamente cada objetivo sem a necessidade de 

utilização de uma função ponderação. Porém, esse método possuía algumas características que o levou 

a receber várias críticas a saber: (i) alta complexidade computacional O (𝑁𝑜𝑏𝑗𝑁
3) ao ordenar as soluções 

não dominadas (𝑁𝑜𝑏𝑗 é o número de objetivos e 𝑁 é o tamanho da população); (ii) ausência de um método 

de elitismo; (iii) necessidade da especificação pelo usuário de um parâmetro externo. Devido a essas 

limitações, (DEB, AGRAWAL, et al., 2000) apresentaram uma versão melhorada do NSGA, onde as 

dificuldades do primeiro método foram amenizadas. Esse método foi denominado NSGA-II (SANTOS, 

2009). 

O NSGA-II baseia-se na ordenação elitista por dominância chamada de Pareto Ranking. Esse 

procedimento consiste em classificar as soluções de um conjunto M em diversas fronteiras (ℱ1, ℱ2, … , ℱ𝑘 

, onde k é o número de fronteiras), conforme o grau de dominância de cada solução. Deste modo, a 

fronteira ℱ1 contém as soluções não dominadas de todo o conjunto de soluções M, ℱ2 contém as soluções 

não dominadas de  𝑀 − ℱ1, ℱ3 contém as soluções não dominadas de 𝑀 − (ℱ1  ∪  ℱ2) e assim 
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sucessivamente. A Figura 5.1 ilustra as soluções nas fronteiras ℱ1, ℱ2 𝑒 ℱ3 que minimizam dois objetivos 

quaisquer 𝑓1 𝑒 𝑓2. 

No processo de ordenação por não dominância, para cada solução i, contida em uma população 

P, são calculados dois valores: 

• 𝑛𝑑𝑖, o número de soluções que dominam a solução 𝑖; 

• 𝑈𝑖, o conjunto de soluções que são dominadas pela solução 𝑖. 

𝓕𝟏 

𝓕𝟐 

𝓕𝟑 

𝒇𝟏 

𝒇𝟐 

 

Figura 5-1 - Ordenação por não Dominância (Adaptado de (DEB, 2001)).  

As soluções com 𝑛𝑑𝑖 = 0 são aquelas que estão contidas na fronteira ℱ1. Em seguida, para 

determinar as soluções contidas na fronteira ℱ2, um algoritmo percorre o conjunto de soluções 

dominadas 𝑈𝑖 (ou seja, as soluções que são dominadas pelas soluções contidas em ℱ1), e cada solução 𝑗 

não contida em ℱ1 tem seu contador 𝑛𝑑𝑗 decrementado em 1. Assim, ao final desse processo, as soluções 

𝑗 que possuírem 𝑛𝑑𝑗 = 0 serão aquelas localizadas na fronteira ℱ2. O mesmo procedimento é feito para 

encontrar as soluções contidas em ℱ3, … , ℱ𝑘 (MARQUES, 2013). 

O algoritmo NSGA-II trabalha com duas populações, denotadas por 𝑃 e 𝑄, ambas de tamanho 

𝑁𝑖𝑛𝑑. As populações 𝑃 e 𝑄 em cada iteração 𝑡 = 1,2, … , 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟 são denotadas por 𝑃𝑡 e 𝑄𝑡, respectivamente. 

Na primeira geração, os indivíduos iniciais da população 𝑃1, que são gerados aleatoriamente, geram as 

soluções em 𝑄1, através da aplicação dos operadores genéticos. Em seguida, estabelece-se um processo 

competitivo para preencher 𝑁𝑖𝑛𝑑 vagas para a solução 𝑃𝑡+1, entre  2 × 𝑁𝑖𝑛𝑑 indivíduos contidos em 𝑅𝑡 =

𝑃𝑡 ∪ 𝑄𝑡. Esta operação é realizada utilizando a ordenação por não dominância em 𝑅𝑡, encaminhando as 

soluções não dominadas contidas nas fronteiras diretamente para a próxima geração (elitismo) 

(MANSOUR, 2009). Para garantir a diversidade na fronteira, o NSGA-II emprega uma estimativa de 

densidade das soluções que rodeiam cada indivíduo da população. Assim, calcula-se a média da 

distância das duas soluções adjacentes a cada indivíduo para todos os objetivos. Esse valor é denominado 

distância de multidão (MANSOUR, 2009). 

 

O fitness de cada solução i é determinado pelos seguintes valores: 

1. 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 = 𝑘, o valor de ranking i é igual ao número da fronteira ℱ𝑘 à qual i pertence; 
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2. 𝑐𝑟𝑜𝑤𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖, o valor de distância de multidão de 𝑖. 

O cálculo da distância de multidão permite que as soluções melhores espalhadas passem a 

ocupar as últimas vagas disponíveis de 𝑃𝑡+1, garantindo a diversidade das soluções.  A população 𝑄𝑡+1 

é gerada utilizando os operadores de seleção por torneio, recombinação e mutação em 𝑃𝑡+1. O NSGA-II 

continua por 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟 iterações e as soluções finais encontram-se em 𝑃𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟 ∪ 𝑄𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟. 

 

 SPEA2 

Para escrever esta subseção utilizou-se como referência textual a dissertação de mestrado de 

(MARQUES, 2013). 

Proposto por (E. ZITZLER, 2001), o SPEA2, do inglês Strength Pareto Evolutionary Algorithm 

2, ou Algoritmo Evolutivo via Fronteira de Pareto, emprega também duas populações 𝑃 e 𝑄. Na 

população 𝑄, chamada de população externa, são armazenadas apenas as soluções não-dominadas 

encontradas pelo algoritmo. O tamanho da população 𝑄, denotado como 𝑁𝑒𝑥𝑡, é fornecido como 

parâmetro. As populações 𝑃 e 𝑄, em cada iteração 𝑡 = 1,2, … , 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟, são denotadas como 𝑃𝑡 e 𝑄𝑡, 

respectivamente. 

No SPEA2 inicialmente é criado uma população aleatória 𝑃1 e uma população externa 𝑄1 

inicialmente vazia. Em cada iteração, a função de aptidão é calculada para cada solução 𝑖 em 𝑅𝑡 = 𝑃𝑡 ∪

𝑄𝑡. No cálculo da função de aptidão, são usados os conceitos de dominância e de densidade que serão 

definidos a seguir. O objetivo é minimizar o valor da função de aptidão. Quanto menor o valor da função 

de aptidão de um indivíduo, melhor é a adaptação do mesmo. A força do indivíduo 𝑖 (denotado por 

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖) é dada pelo número de soluções que ele domina, determinado por: 

 

     𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 = |{𝑗|𝑗 ∈ 𝑅𝑡 ∧ 𝑖 ≻ 𝑗}|                                                                      (5.2)                                                                                                                     

em que, |. | denota a cardinalidade do conjunto 𝑅𝑡, 𝑡 é a geração atual, e 𝑖 ≻ 𝑗 indica que a solução 𝑖 

domina a solução 𝑗. Desse modo, o valor 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 representa o número de soluções em 𝑅𝑡 que são 

dominadas pela solução 𝑖. Assim, soluções que não-dominam nenhuma outra possuem o valor de 

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 igual a zero. Calcula-se também o valor de aptidão bruto do indivíduo, denotado por 𝑟𝑎𝑤𝑖, 

que é a soma das forças de todos os indivíduos que o dominam: 

 

𝑟𝑎𝑤𝑖 = ∑ 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑗𝑗∈𝑅𝑡,𝑗≺𝑖                                                                                 (5.3) 

                                                                           

O valor 𝑟𝑎𝑤𝑖 representa o somatório dos valores 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑗 das soluções 𝑗 ∈ 𝑅𝑡 que dominam 𝑖. 

Assim, as soluções não-dominadas têm um valor 𝑟𝑎𝑤𝑖 igual a zero. Enquanto que as soluções com um 

𝑟𝑎𝑤𝑖 alto são dominadas por muitas soluções em 𝑅𝑡. 
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A densidade do indivíduo é uma função decrescente em relação ao 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 vizinho mais 

próximo. A inclusão de um fator de densidade se deve ao fato de que, nos casos em que existem muitas 

soluções não-dominadas, 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 se aproxima de zero para todas as soluções. Nesse caso, é necessário 

haver um mecanismo para privilegiar soluções dentre as não-dominadas. 

Para cada indivíduo 𝑖, as distâncias (no espaço dos objetivos) entre 𝑖 e todos os indivíduos 𝑗 da 

população 𝑃 e da população externa 𝑄 são calculadas por (5.4) e armazenadas em uma lista. 

 

                                        𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖 =
1

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
𝑘+2

                                                                                   (5.4) 

Depois de ordenada a lista em ordem crescente, o 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento representa o termo 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
𝑘 . 

É sugerido para 𝑘 o valor √|𝑅𝑡|. Finalmente, a aptidão final para cada solução 𝑖 em 𝑅𝑡, denotada por 𝐹𝑖, 

é dada por:  

𝐹𝑖 = 𝑟𝑎𝑤𝑖 + 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖                                                                                (5.5) 

 

O SPEA2 possui um algoritmo de corte cujo objetivo é restringir o tamanho de 𝑄𝑡+1 a 𝑁𝑒𝑥𝑡 

soluções. Em cada iteração, é removida a solução cuja distância para seu vizinho mais próximo seja a 

menor dentre as distâncias existentes. No caso de empate, calcula-se a segunda menor distância, e assim 

sucessivamente. Formalmente, uma solução 𝑖′ é eliminada de 𝑄𝑡+1 se as seguintes condições forem 

satisfeitas: 

  

1. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′
1 < 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖′, 𝑗′, 𝑖 ≠ 𝑖′, 𝑗 ∈ 𝑄𝑡+1 𝑜𝑢; 

2. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′
ℓ = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

ℓ  𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′
𝑘 < 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

𝑘   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖′, 𝑗′, 𝑖 ≠ 𝑖′, 𝑗 ∈ 𝑄𝑡+1,   ℓ < 𝑘 < 𝑁𝑒𝑥𝑡 , 1 < ℓ < 𝑘. 

Onde 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′ 
1 , 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′

𝑘  𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖′𝑗′
ℓ   representam as distâncias de 𝑖′em relação a seu primeiro, 𝑘 −

é𝑠𝑖𝑚𝑜 e ℓ − é𝑠𝑖𝑚𝑜 vizinho mais próximo (denotado por 𝑗′). Com isso, são eliminadas soluções em 𝑄𝑡+1 

até reduzir o seu tamanho para 𝑁𝑒𝑥𝑡.  

 

𝒇𝟏 

𝒇𝟐 𝒇𝟐 

𝒇𝟏 

3

2

1

 

Figura 5-2 - Algoritmo de Corte no Modelo SPEA2 (Adaptado de (E. ZITZLER, 2001)). 
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A Figura 5.2 ilustra um conjunto de soluções pertencentes à população externa 𝑄𝑡+1 para um 

problema com dois objetivos 𝑓1 𝑒 𝑓2 , e a aplicação do algoritmo de corte, por meio do qual três soluções 

são eliminadas. Além disso, o algoritmo de corte garante que as soluções extremas para cada objetivo 

sejam mantidas. 

 

5.4 Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo em Tabela – AEMT 

Conforme dito na Seção 5.2, as funções objetivo dos problemas de otimização multi-objetivo 

são, em geral, conflitantes entre si. Nesse caso, torna-se difícil definir uma prioridade entre elas e, 

consequentemente, dizer qual das soluções candidatas possui a melhor adequação considerando 

paralelamente todos os objetivos. Por esse motivo, é difícil também definir pesos que ponderem os 

objetivos a fim de converter o problema Multi-Objetivo em um Mono-Objetivo e penalizar soluções que 

violem as restrições do problema. 

Nesse sentido, o Table Based MOEA (Multi-Objective Evolutionary Algorithm), ou Algoritmo 

Evolutivo Multi-Objetivo em Tabelas (AEMT), segundo (SANTOS, 2009) e (R. BENAYOUN, 1971), 

foi desenvolvido para trabalhar com várias subpopulações em paralelo e armazenadas em tabelas, onde 

os melhores indivíduos para cada característica do problema são armazenados em suas respectivas 

subpopulações. Uma característica importante do AEMT (Table Based MOEA) é o uso de uma 

subpopulação para armazenar indivíduos avaliados por uma função agregação, também conhecida como 

soma ponderada (DEB, 2001) e (COELLO, 1998). O indivíduo selecionado para reprodução pode ser 

proveniente de qualquer subpopulação ou tabela. Essa estratégia de seleção aumenta a diversidade entre 

os indivíduos que se reproduzem de forma que as características de um indivíduo, lotado em uma 

subpopulação, possa migrar para as demais subpopulações da tabela. Em consequência, aumenta-se a 

possibilidade de o algoritmo escapar de ótimos locais, aproximando-se de soluções com avaliações 

próximas de um ótimo global na fronteira Pareto-ótima. 

Alguns parâmetros são importantes para o desempenho do AEMT: 

1. O tamanho de cada subpopulação 𝑆𝑝𝑖, que indica o número máximo de indivíduos que 

podem permanecer em cada subpopulação 𝑃𝑖 de uma geração para outra; 

2. O número máximo de gerações (𝑔𝑚𝑎𝑥). 

Soluções geradas pelo AEMT podem ser armazenadas ou descartadas, dependendo do grau de 

adaptação do indivíduo a cada objetivo do problema (característica do problema em uma subpopulação 

𝑃𝑖). 

No processo de seleção de sobreviventes, um novo indivíduo é acrescentado a uma 

subpopulação 𝑃𝑖 caso sua aptidão, ao objetivo de 𝑃𝑖, seja melhor que pelo menos um indivíduo da mesma. 

O mesmo indivíduo pode ser incluído em mais de uma tabela de acordo com esse critério de seleção.  

Importa destacar que, como a população é estacionária, os novos indivíduos substituem os piores. 
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5.5 AEMT Proposto 

Conforme item 5.4, o AEMT combina características presentes nos AEMOs (ver Seção 5.3) em 

tabelas de subpopulação. Por tratar-se de um AEMO em tabelas de subpopulação, o AEMO proposto 

divide a população em subpopulações e armazena-as em tabelas. O método proposto faz uso também da 

RNP (ver Capítulo 4) para a representação computacional de configurações de redes radiais de 

distribuição (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004), incluindo a porção não-energizada; do fluxo de 

carga calculado com RNP (ou Node-Depth Encoding - NDE) e proposto por (SHIRMOHAMMADI, 

HONG, et al., 1988); e dos dois operadores de cruzamento da RNP para a geração de novas 

configurações. Com isso, o denominado AEMT com RNP corresponde ao MEAN (Multi-Objective 

Evolutionary Algorithm with NDE) . 

Portanto, o problema da restauração de serviço descrito neste trabalho é baseado em 

(SANCHES, JUNIOR e DELBEM, 2014) e (SANTOS, DELBEM, et al., 2010), e trata do problema 

para casos de falta única com soluções de restauração completa. Todavia, nesta pesquisa o MEAN 

(AEMT com RNP) foi modificado pelo acréscimo das restrições de proteção que se impõe ao problema. 

Isto torna o MEAN-PC (Multi-Objective Evolutionary Algorithm with NDE and Protection Constraints) 

proposto inédito diante de todos os MEANs já apresentados na literatura. 

 

5.6 Condições da Proposta para a Resolução do Problema da Restauração 

Para a adequar a proposta deste trabalho, é necessário a suposição de quatro considerações: (1) 

Existência de uma chave NF em cada trecho da rede (além das NA (TIE) existentes); (2) Ocorrência e 

localização da barra sob falta já realizados; (3) Todas as chaves são controladas remotamente; (4) Acesso 

a um banco de dados de todos os alimentadores da rede de distribuição (condição essencial à 

automatização do processo de restauração). 

Segundo (MARQUES, 2018), no ato da ocorrência de uma falta até a sua completa eliminação, 

diversos eventos ocorrem. A Figura 5.3 ilustra tais eventos que acontecem em intervalos de tempo bem 

definidos.  

Portanto, no instante da ocorrência de uma falta permanente em uma determinada barra, a rede 

opera em sua configuração pré-falta. Em seguida, inicia-se a execução de uma ferramenta computacional 

para localização da barra sob falta. Após isso, as chaves, que são associadas ao sistema de proteção e 

localizadas em trechos adjacentes da barra sob falta, serão abertas. Dessa forma, são colocados fora de 

serviço: a barra em falta e os setores localizados à jusante das chaves que foram abertas pelo sistema de 

proteção.  

É a partir desse momento (início de ∆𝑡2) que a metodologia proposta nesta tese inicia o processo 

de busca que fornecerá um plano de manobras com objetivo de restaurar o serviço aos consumidores 

desligados no menor tempo exequível. Este trabalho irá focar na restauração dos consumidores 

saudáveis localizados a jusante da barra sob falta. Ao término da execução das manobras deste plano, 
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estará implementada a configuração emergencial na qual a rede operará enquanto estiverem sendo 

realizados os procedimentos de reparo na barra em falta. 

 

Δt4

Δt1

Δt2

Δt3

Δt4

- Intervalo de tempo necessário para a identificação dos setores em falta;

- Intervalo de tempo necessário para a execução da ferramenta computacional 

para obtenção de planos de restabelecimento;

- Intervalo de tempo necessário para a execução das manobras em chaves 

previstas no plano de restabelecimento obtido;

- Intervalo de tempo necessário para a execução das ações de reparo nos 

setores em falta.

Δt1 Δt2

Δt3

Ocorrência 

das faltas

Identificação dos setores em falta e início da execução 

da ferramenta computacional para obtenção de planos 

de restabalecimento 

Fim da execução da ferramenta comp. 

para obtenção de planos de rest. e Início 

das operações em chaves

Fim das 

operações 

em chaves

Fim das ações 

de reparos nos 

setores em 

falta

 
Figura 5-3 - Intervalos de tempo associados às ações para a resolução do problema da restauração de serviço 

(MARQUES, 2018). 

 

5.7 AEMT com uso da RNP  

Segundo (MARQUES, 2018), os Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivos (AEMOs) destacam-

se como um bom método meta-heurístico devido a sua capacidade em lidar com o problema de 

restauração de energia pela simplicidade de funcionamento e de implementação, pela sua versatilidade 

e também pelos resultados obtidos. Entretanto, conforme (DELBEM, 2002), os AEMOs podem ter 

dificuldades em fornecer soluções em tempo real em redes de distribuição de grande porte. Isso porque 

seu desempenho é influenciado pela estrutura de dados utilizada para representar computacionalmente 

a topologia da rede de distribuição (DELBEM, CARVALHO e BRETAS, 2005) e pelos operadores de 

reprodução utilizados, que normalmente geram muitas configurações não-radiais (SANTOS, DELBEM, 

et al., 2010).  

Para manter as vantagens dos AEMOs e superar estas limitações, em (SANTOS, DELBEM, et 

al., 2010) foi proposto um AEMO, denominado AEMO em Tabelas (AEMT), que faz uso de uma 

estrutura de dados eficiente baseada na teoria de Grafos. Ela é chamada de Representação Nó-

Profundidade (RNP) (DELBEM, CARVALHO, et al., 2004) e melhora o desempenho de AEMOs no 

tratamento do problema de restauração de serviço. 
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A metodologia AEMT adotada faz uso da RNP para representar computacionalmente os 

sistemas de distribuição sem simplificações, e inclui a porção não-energizada; do fluxo de carga e curto-

circuito calculado com RNP; de dois operadores de cruzamento da RNP para geração de novas 

configurações e de rotinas para estudos de coordenação de proteção. Por se tratar de uma estrutura de 

dados baseada na teoria de grafos, a compreensão da RNP exige o conhecimento de alguns conceitos 

básicos desta teoria que é apresentado no Capítulo 4 deste trabalho.  

O AEMT foi desenvolvido com base no método de tabelas (uso em paralelo de várias 

subpopulações) para tratar o problema da restauração do maior número de consumidores sem energia 

(após um desligamento) em sistemas de distribuição, por meio da reconfiguração de redes (plano de 

manobras) sob algumas restrições de operação e de proteção.  

Conforme item 5.4, o AEMT trabalha com várias subpopulações armazenadas em tabelas. Neste 

trabalho, cada subpopulação é definida a seguir: 

• 𝑆𝑝𝑖: é o tamanho da tabela de subpopulação 𝑃𝑖, indicando a quantidade de indivíduos que 

podem ser armazenados em 𝑃𝑖, com 𝑖 = 1,… , 8. Portanto, as oito tabelas de subpopulações 𝑃𝑖 são: 𝑃1 - 

indivíduos com menor número de chaveamentos; 𝑃2 - indivíduos com menor carregamento da rede; 𝑃3- 

indivíduos com o menor carregamento da subestação; 𝑃4 - indivíduos com o menor perfil de tensão; 𝑃5- 

indivíduos com o menor número de dispositivos que operam na proteção de fase; 𝑃6- indivíduos com o 

menor número de dispositivos que deixam de operar na proteção de fase e neutro; 𝑃7- indivíduos com o 

menor somatório de margem de coordenação (CTI) para proteção de fase e neutro; 𝑃8 - indivíduos com 

os menores valores da função agregação. 

Da mesma forma que em (MARQUES, 2018), as perdas elétricas não são consideradas durante 

o processo de busca da restauração de serviço nesta proposta, embora elas sejam importantes em estado 

normal de operação da rede. Uma vez que sua consideração pode entrar em conflito com outros objetivos 

fundamentais do problema de restauração (ROMERO, FRANCO, et al., 2016). 

A função agregação, a ser definida na formulação matemática (ver secção 5.8), é composta pelos 

valores de número de operações de manobras e restrições operacionais (perfil de tensão, carregamento 

da rede e da subestação) e de proteção (atuação e sensibilidade operacional e critérios de coordenação 

entre os dispositivos de proteção). 

Para o AEMT, um indivíduo, para o problema da restauração, é uma dada configuração 𝐺 da 

rede elétrica radial armazenada pela RNP correspondente a um conjunto de chaves abertas e fechadas, 

sendo o mais comum a apresentação do número de chaves abertas associadas a tal rede. Isto porque, 

diante do número de chaves fechadas, o das abertas quase sempre é em menor quantidade. Para geração 

de novos indivíduos, o AEMT faz uso dos operadores PAO e CAO da RNP, que são selecionados de 

forma aleatória (SANTOS, 2009). Os valores das restrições e objetivos são calculados pelo uso de fluxo 

de carga, curto-circuito, rotinas de proteção e por um eficiente algoritmo para cálculo do número de 

manobras, conforme itens 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3-4 e 5.9.5, respectivamente.  



129 

 

O pseudocódigo do AEMT é apresentado no Algoritmo 1, apresentado na secção 5.11. Vale 

ressaltar que, no AEMT proposto, gera-se 10 indivíduos por iteração onde apenas o melhor é 

considerado na avaliação diante das tabelas. Além disso, esta abordagem pode ser aplicada tanto no 

problema de reconfiguração pela redução de perdas, quanto no de restauração de energia em sistemas 

de distribuição após a ocorrência de uma ou múltiplas faltas. 

Para o problema de restauração de serviço, devido à radialidade do sistema, após a ocorrência 

de uma ou mais faltas, as áreas fora de serviço representam subárvores de grafo. Assim, os operadores 

da RNP podem ser aplicados para conectá-la(s) a outra árvore (alimentador), quando possível. Cada 

aplicação de um dos operadores gera um indivíduo novo na população. Isto é, uma floresta que 

representa um sistema de distribuição sem o(s) setor(es) em falta (isolados) e com a área sã fora de 

serviço reconectada a algum ponto energizado do sistema. Caso este indivíduo viole uma ou mais 

restrições operacionais e/ou critérios de proteção do sistema, o que poderá inviabilizar o seu uso na 

prática, será necessário encontrar uma nova configuração que atenda às restrições, melhorando assim a 

qualidade da solução. 

 

5.8 Formulação Matemática 

Nessa secção é apresentada a formulação geral para tratamento do problema da restauração de 

energia em redes elétricas de distribuição. Para isso, considerar-se-ão, ao mesmo tempo, todos os 

objetivos e restrições do problema.  

Conforme definições do Capítulo 3, a restauração é o procedimento orientado de manobras em 

dispositivos chaveáveis (NA e NF, telecomandados ou manuais), executado em caráter de emergência, 

após a ocorrência de uma falta que tenha provocado anomalias na operação do sistema e que tenham 

resultado em desligamentos de cargas ou áreas de maior abrangência. O procedimento pode ocorrer de 

modo supervisionado parcial ou integral, a partir de um centro de controle e operação da distribuição de 

uma concessionária de energia. A escolha do plano de manobra não deve violar as restrições técnicas, 

ainda que temporariamente, se o sistema de distribuição não for capaz de tolerá-las (BARBOSA, 2012). 

No problema de restauração abordado neste trabalho, a otimização determina o plano de 

manobras para a reparação do sistema. Assume-se também que a falta já tenha sido identificada e 

isolada. Portanto, a solução obtida para o problema de restauração deve ser aplicada imediatamente, 

visto que a duração da interrupção é um fator decisivo para a qualidade do serviço prestado pela 

concessionária de energia. Nesse sentido, os índices de continuidade (DEC, DIC, FEC, FIC etc), 

descritos nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST), elaborados pela ANEEL, embora não sejam considerados nesta tese, devem estar de algum 

modo contemplados, ainda que indiretamente, em uma proposta complementar futura para a 

continuidade deste trabalho em outra pesquisa.  
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A restauração de alimentadores é um problema NP-completo (MIU, CHIANG, et al., 1998) que 

lida com variáveis discretas correspondentes aos estados das chaves do sistema de distribuição. O 

problema é formulado como multiobjetivo, não-diferenciável e restrito. No geral, é fundamental que a 

realização de um processo de restauração observe as seguintes condições na busca do melhor Plano de 

Manobra (PM): (i) o reestabelecimento deve alcançar todas as cargas afetadas; (ii) o restabelecimento 

de um alimentador deve se dar no menor tempo possível e a quantidade de manobras deve ser mínima 

para evitar modificações proeminentes no carregamento geral do Sistema de Distribuição; (iii) a 

radialidade da rede deve ser obedecida (o uso da RNP já torna essa condição possível); (iv) as cargas 

que permaneceram energizadas após a ocorrência da falta não devem ser afetadas pelo plano de 

restauração proposto, exceto nas situações em que não exista alternativas para se reenergizar as cargas 

críticas e (vii) não deve haver violação das restrições técnico-operacionais ou agravamento das violações 

inevitáveis na rede elétrica  (BARBOSA, 2012).  

Os AEs convencionais, ou monobjetivos, quando aplicados ao problema multiobjetivo de 

reconfiguração e restauração de energia em sistemas de distribuição fazem uso de uma função agregação 

e perdem eficiência quando aplicados redes de distribuição de grande porte (Y. KUMAR, 2008). Para 

contornar esse problema, foi desenvolvido em (SANTOS, 2009) um AE para reconfiguração de sistema 

de distribuição que faz uso da RNP e de seus operadores. Destaca-se o fato de tais operadores gerarem 

apenas configurações factíveis. Na formulação matemática proposta por (MANSOUR, 2009) foram 

consideradas duas funções objetivo: a primeira é o número de operações de chaveamento, que deve ser 

o menor possível para garantir um rápido restabelecimento de energia; e a segunda é uma função 

agregação que contempla os demais objetivos e restrições do problema de restabelecimento.  

A formulação dos objetivos e restrições do problema de restauração deste trabalho é baseada 

em (SANCHES, 2013), onde procura-se, ao mesmo tempo, manter a configuração radial da rede; 

minimizar tanto a quantidade de consumidores fora de serviço (𝜙(𝐹)) após uma falta quanto o número 

de chaveamentos do plano de manobra (𝜓(𝐹, 𝐹0)), sem violar as restrições operacionais do sistemas. 

Entretanto, visando uma abordagem mais realista do problema de restauração, são incluídas restrições 

de proteção da rede elétrica na formulação matemática do problema. Portanto, o AEMT de (SANCHES, 

2013) foi modificado pelo acréscimo das restrições de proteção que se impõe ao problema. Isto torna o 

AEMT proposto inédito diante de todos os AEMTs já apresentados na literatura.  

Com isso, o problema pode ser formulado da seguinte forma: 

 

𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝜙(𝐹)                                                                  (5.6) 

𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝜓(𝐹, 𝐹0)                                                                (5.7) 

 

1. Objetivo 1: 𝜙(𝐹) representa a quantidade de cargas fora de serviço para uma determinada 

topologia radial da rede (uma floresta 𝐹); 
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2. Objetivo 2: 𝜓(𝐹, 𝐹0) é o número de operações de chaveamento necessário para se obter uma 

configuração 𝐹 a partir de uma configuração 𝐹0, após a isolação da falta e reconexão dos setores 

sãos sem fornecimento de energia. Isso porque o tempo de restauração depende da sequência de 

chaveamento, que pode ser estimado no tipo e na localização da chave (W. LI, 2004) e 

(BARBOSA, 2012). A realidade de boa parte das redes de distribuição mostra que nem todas 

as suas chaves são telecomandadas, já que elas passam por um processo de automação gradativo 

que ainda perdurará por alguns anos (Y. KUMAR, 2008) e (J.C. KIM, 2013). Nas redes 

avaliadas da proposta deste trabalho, considerar-se-á todas as suas chaves automatizadas. Essa 

consideração torna o número de chaveamentos uma variável não tão crítica. Entretanto, a 

minimização no manuseio de chaves pode diminuir alguns efeitos de ordem prática que as 

manobras ocasionam nas redes, tais como: desgaste prematuro das partes mecânicas articuladas 

nas chaves (e expectativa de vida), possível produção de harmônicos e transitórios na rede, etc. 

Enfim, quanto menos manobras houver, menor será a probabilidade de ocorrências de 

perturbações na rede. Mesmo assim, na metodologia proposta, o número de chaveamentos é 

uma variável que necessita ser incluída na formulação do problema para contribuir com a 

diversidade de soluções entre as tabelas usadas e que estão à disposição do algoritmo proposto.    

Para a formulação das restrições, considerar-se-á, primeiramente, as de carregamento. Os 

limiares de sobrecarga de equipamentos, leva em conta os limiares de sobrecarga de equipamentos do 

sistema de distribuição, como transformadores e linhas. Tais limiares podem ser alcançados em 

condições circunstanciais visando ao atendimento emergencial das cargas frente a uma situação 

temporária de risco controlado para o alimentador que não ocasione danos (BARBOSA, 2012). Desse 

modo, numa dada configuração, a minimização dos carregamentos da rede e da subestação, 

correspondentes aos índices 𝑋(𝐹) e 𝐵(𝐹), respectivamente, assegura que todas as soluções finais 

proporcionem ao alimentador condições de operação mais distantes dos limiares de sobrecarga.  

 

1. Restrição 1: O carregamento da rede (𝑋(𝐹)), também conhecido por capacidade admissiva 

ou a ampacidade das linhas, pode ser definido como um limitante superior para magnitude 

de corrente �̅�𝑗, para cada magnitude de corrente de linha 𝑥𝑗, na linha 𝑗. A maior razão 𝑋(𝐹) =

𝑥𝑗 �̅�𝑗⁄  é denominada carregamento da rede da configuração 𝐹.  

2. Restrição 2: Da mesma forma que os trechos da rede, a subestação também está sujeita às 

limitações operacionais. O problema de otimização da configuração do sistema de 

distribuição sujeita-se às restrições de desigualdade relativas à potência real nas barras de 

carga. Nenhuma subestação do sistema de distribuição pode operar sobrecarregada, ou seja, 

a agregação de cargas a cada uma delas não pode ultrapassar suas respectivas capacidades. 

A demanda de potência do conjunto de barras de carga acrescida ao alimentador receptor 

não pode ir além da disponibilidade máxima de potência da subestação (𝑆𝑠𝑢𝑏𝑠
𝑀á𝑥 ) que o 
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alimenta. Essa potência é correspondente a potência nominal do(s) transformador(es) da 

referida subestação da qual derivam os alimentadores, incluindo o próprio alimentador 

receptor em questão. Com isso, o carregamento da subestação (𝐵(𝐹)) é definido como a 

máxima magnitude de injeção de corrente �̅�𝑠 possível para cada injeção de corrente 𝑏𝑠 

provida por uma subestação 𝑠. A maior razão 𝐵(𝐹) = 𝑏𝑠 �̅�𝑠⁄  é denominada carregamento da 

subestação da configuração 𝐹.  

Com isso, os valores de 𝑋(𝐹) e 𝐵(𝐹) são determinados da seguinte forma: 

𝑋(𝐹) = 𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 (𝑥𝑗 �̅�𝑗⁄ )                                                                  (5.8) 

𝐵(𝐹) = 𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 (𝑏𝑠 �̅�𝑠⁄ )                                                      (5.9) 

A terceira restrição na formulação do problema é a tensão nas barras (𝑁𝐵) que devem sofrer o 

mínimo afundamento. Entretanto, a existência de cargas no sistema de distribuição com 𝑁𝐵 barras causa 

flutuação indesejável nessas tensões. Nesses casos, os limites inferior e superior para a tensão numa 

determinada barra 𝑘 devem ser atendidos: 𝑉𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑘 ≤ 𝑉𝑘

𝑚𝑎𝑥 , ∀ 𝑘 = 1,… , 𝑁𝐵. Um perfil de tensão ao 

longo do alimentador mais comportado atenua as variações abruptas que podem comprometer as 

especificações de provimento de energia às cargas. Nas simulações, os limites mínimo e máximo são 

assumidos tipicamente como sendo 0,93 p.u. e 1,05 p.u., de acordo com o especificado em (M. E. 

BARAN, 1989) e (SU e LEE, 2003), caso não estejam claramente definidos nos dados sobre o sistema 

avaliado. Outros valores para esses mesmos limites são definidos pela ANEEL no documento PRODIST 

– módulo 8. 

3. Restrição 3: Para suprir tal restrição é necessário a inserção de um limitante inferior para 

magnitude de tensão nodal. Seja V𝑚𝑖𝑛
pós−falta

 a tensão mínima numa determinada barra 𝑘 da 

rede (configuração F) na situação pós-falta, e Vmín
0  o valor mínimo de tensão de uma 

determinada barra na rede de distribuição em sua configuração original (F0). Com isso, a 

menor razão 𝑉(𝐹) é denominada a razão de tensão da configuração 𝐹. Ou seja: 

𝑉(𝐹) = 𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 [
1−(𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑝ó𝑠−𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎
)

(1−𝑉𝑚í𝑛
0 )

]                                                     (5.10) 

 

As duas últimas restrições são de proteção: restrição operacional (Restrição 4) e de 

coordenação (Restrição 5). São restrições que inviabilizam o desempenho da proteção para uma dada 

configuração F analisada, mesmo que esta atenda às restrições operacionais. 

 

4. Restrição 4: A restrição operacional deve evitar configurações em que ocorra, 

simultaneamente ou não, as seguintes situações: (i) corrente de carga excede o ajuste de 

corrente do Relé/Religador, ou supere o valor nominal dos fusíveis em 50%, além de sua 

capacidade nominal. Do contrário, os dispositivos de proteção (DP) irão operar por 
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sobrecarga, interrompendo o fornecimento aos consumidores; (ii) garantir que os DP sejam 

sensíveis a menor falta dentro de sua zona de proteção. 

A Tabela 5.1 mostra os parâmetros a serem considerados. As expressões gerais para penalizar 

configurações que não atendam às situações (i) e (ii) são apresentadas nas Equações (5.11) e (5.12), 

respectivamente. 

Tabela 5-1 - parâmetros para a restrição de proteção. 

 

 

 

 

 

𝑁𝑂𝑃
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ {

1, 𝑖𝑓 (𝐼𝑖,𝑛
𝐷𝑃 − 𝐹𝑠𝑏𝑐,𝑖 × 𝐼𝑖,𝑝

𝐷𝑃) > 0 

0,     𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                           

𝑁𝐷𝑃
𝑖=1                                (5.11) 

𝑁𝑛𝑆
𝑓𝑎𝑠𝑒

, 𝑁𝑛𝑆
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = ∑ {

1, 𝑖𝑓 (𝐹𝑐𝑐,𝑖 × 𝐼𝑖,𝑝
𝐷𝑃 − 𝐼𝑖,𝑓_𝑚𝑖𝑛

𝑍_𝐷𝑃 ) > 0 

0,       𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                  

𝑁𝐷𝑃
𝑖=1          (5.12) 

onde, para uma configuração F, 𝑁𝑂𝑃
𝐹𝑎𝑠𝑒

 é o número de DP que atuou indevidamente; 𝑁𝑛𝑆
𝐹𝑎𝑠𝑒

, 𝑁𝑛𝑆
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜

 é o 

número de DP que deixou de atuar para o menor nível de falta dentro de sua zona de proteção de fase e 

neutro, respectivamente; 𝐹𝑠𝑏𝑐,𝑖 é o fator de sobrecarga; 𝐼𝑖,𝑛
𝐷𝑃 é a corrente nominal do DP i; 𝐼𝑖,𝑝

𝐷𝑃é o ajuste 

do DP i; 𝑁𝐷𝑃 é o número total de DP usados na rede numa dada configuração F; 𝐼𝑖,min 𝐹
𝑍_𝐷𝑃  é a menor falta 

bifásica (𝐼𝑐𝑐
2𝐹𝑚𝑖𝑛) na zona de proteção do DP i para proteção de Fase, sendo 𝐼𝑐𝑐

𝐹𝑇𝑚𝑖𝑛 para a de Neutro, e 

𝐹𝑐𝑐,𝑖 é o fator de curto-circuito. Com isso, é possível expressar a restrição de proteção operacional de 

Fase, conforme Equação (5.13), e as de sensibilidade de Fase, Equação (5.14), e de Neutro, Equação 

(5.15). 

𝑂(𝐹) = {
(
𝑁𝑜𝑝
𝐹𝑎𝑠𝑒

𝑁𝐷𝑃
) , 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟

0, 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
                                                  (5.13) 

𝑆(𝐹)𝑓 = {
(
𝑁𝑛𝑆
𝐹𝑎𝑠𝑒

𝑁𝐷𝑃
) , 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒

0, 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
      (5.14) 

𝑆(𝐹)𝑛 = {
(
𝑁𝑛𝑆
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜

𝑁𝐷𝑃
) , 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜

0, 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
   (5.15) 

 

5. Restrição 5: A verificação da coordenação entre os DP ocorre a cada nova topologia e deve 

ser considerada na formulação das restrições do problema da restauração. 

 

5.1 Restrição de Coordenação Fusível – Fusível:  

Segue o critério do subitem 2.9.3 e sua função de penalidade é formulada da seguinte como na 

Equação (5.16), 

DP 𝐹𝑠𝑏𝑐 𝐼𝑛
𝐷𝑃 𝐼𝑝

𝐷𝑃 𝐹𝑐𝑐 𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛
𝑍_𝐷𝑃

 

Relé 1 𝐼𝑛𝑜𝑚
𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑙é 𝐼𝑝

𝑟𝑒𝑙é 1 𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛
𝑍_𝑟𝑒𝑙é

 

Religador 1 𝐼𝑛𝑜𝑚
𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑙𝑔

 𝐼𝑝
𝑟𝑙𝑔

 1 𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛
𝑍_𝑅𝑙𝑔

 

Fusível 1,5 𝐼𝑛𝑜𝑚
𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑢𝑠

 𝐼𝑛𝑜𝑚
𝑓𝑢𝑠

 4 𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛
𝑍_𝐹𝑢𝑠
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𝑅3
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ 𝑚𝑎𝑥[(𝑇𝐶𝑇𝑖,𝑃𝑟 − 0,75 × 𝑀𝑀𝑇𝑖,𝑃𝑔), 0]

𝑁𝐹𝐹
𝑖=1                             (5.16) 

onde 𝑇𝐶𝑇𝑖,𝑃𝑟 é o tempo total de interrupção do fusível protetor; 𝑀𝑀𝑇𝑖,𝑃𝑔 é o tempo mínimo de fusão do 

fusível protegido e NFF é o número de pares de fusíveis encontrados na configuração associada. 

a. Restrição de Coordenação Religador – Fusível:  

 

Segue o critério do subitem 2.9.5 e sua função de penalidade é formulada na Equação (5.17), 

𝑅4
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ 𝑚𝑎𝑥 [(𝐶𝑇𝐼𝑅𝑙𝑔−𝐹 − (𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑟𝑙𝑔
− 𝑇𝐶𝑇𝑖)) , 0]

𝑁𝑅𝑙𝑔_𝐹
𝑖=1

                (5.17) 

onde NRlg_F é o número de combinações Religador-Fusível, em que o fusível é o dispositivo protetor; 

𝑇𝐶𝑇𝑖 é o tempo total de interrupção do fusível i; 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑟𝑙𝑔

 é o tempo de operação do religador na curva 

lenta para faltas a jusante do fusível i e 𝐶𝑇𝐼𝑅𝑙𝑔−𝐹 é a margem mínima de tempo de coordenação. 

 

b. Restrição de Coordenação Religador – Religador: 

 

Segue o critério do subitem 2.9.8 e sua função de penalidade é formulada na Equação (5.18), 

𝑅5
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ 𝑚𝑎𝑥 [(𝐶𝑇𝐼𝑅𝑙𝑔−𝑅𝑙𝑔 − (𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑅_𝑝𝑔
− 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑅_𝑝𝑟
)) , 0]

𝑁𝑅𝑙𝑔_𝑅𝑙𝑔
𝑖=1

                  (5.18) 

onde NRlg_Rlg é o número de combinações Religador-Religador; 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑅_𝑝𝑔

 é o tempo de operação do 

religador protegido na curva lenta para faltas a jusante do religador protetor i, 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑅_𝑝𝑟

 é o tempo de 

operação do religador protetor i na curva lenta para faltas a jusante a partir de seu próprio local e 

𝐶𝑇𝐼𝑅𝑙𝑔−𝑅𝑙𝑔 é a margem mínima de tempo de coordenação entre os religadores. 

 

c. Restrição de Coordenação Relé – Religador: 

 

Segue o critério do subitem 2.9.7 e sua função de penalidade é formulada na Equação (5.19). 

𝑅6
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ 𝑚𝑎𝑥 [(𝐶𝑇𝐼𝑅−𝑅𝑙𝑔 − (𝑡𝑖,𝑜𝑝 − 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑅_𝑝𝑟
)) , 0]

𝑁𝑅_𝑅𝑙𝑔
𝑖=1

                      (5.19) 

onde NR_Rlg é o número de combinações Relé-Religador; 𝑡𝑖,𝑜𝑝 é o tempo de operação do relé na função 

temporizada para faltas a jusante do religador i; 𝑡𝑖,𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑅_𝑝𝑟

 é o tempo de operação do religador i na curva 

lenta para faltas a jusante de seu próprio local e 𝐶𝑇𝐼𝑅−𝑅𝑙𝑔 é a margem mínima de tempo de coordenação 

entre as curvas da combinação. 

 

d. Restrição de Coordenação Relé – Fusível: 

 

Segue o critério do subitem 2.9.6 e sua função de penalidade é formulada como na Equação (5.20), 

𝑅7
𝐹𝑎𝑠𝑒 = ∑ 𝑚𝑎𝑥 [(𝐶𝑇𝐼𝑅−𝐹 − (𝑡𝑖,𝑜𝑝 − 𝑇𝐶𝑇𝑖)) , 0]

𝑁𝑅_𝐹
𝑖=1                                  (5.20) 
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onde NR-F é o número de combinações Relé – Fusível; 𝑇𝐶𝑇𝑖 é o tempo total de interrupção do fusível i; 

𝑡𝑖,𝑜𝑝 é o tempo de operação do relé na função temporizada para faltas a jusante do fusível i e 𝐶𝑇𝐼𝑅−𝐹 é 

a margem mínima de tempo de coordenação para a combinação. 

As mesmas restrições são consideradas outras 6 vezes para a proteção de neutro. Isto é,  𝑅𝑖
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜, com 

i=1...6. 

Contudo, para reunir todos os objetivos e restrições numa só modelagem, utilizou-se como base 

a formulação apresentada por (SANCHES, 2013) onde foram acrescentados estudos de curto-circuito e 

proteção juntamente com restrições de proteção, Equação (5.21). 

 

𝑀𝑖𝑛 𝜙(𝐹) 𝑎𝑛𝑑  𝜓(𝐹, 𝐹0)                                                     (5.21) 

𝑠. 𝑎.
𝐴𝑥 = 𝑏
𝑋(𝐹) ≤ 1
𝐵(𝐹) ≤ 1
𝑉(𝐹) ≤ 1

[𝐼4 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠
𝑓

] = 𝐸 × [𝛧0,1,2
𝐸𝑞 𝑇ℎ

]
−1

𝑂(𝐹) ≤ 0
𝑆(𝐹) ≤ 0
𝑃(𝐹) ≤ 0
𝑁(𝐹) ≤ 0

   𝐹 é 𝑢𝑚𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎

 

 

Sendo que F é a floresta de grafo correspondente a uma dada configuração do sistema, e os 

objetivos a serem minimizados são: 𝜙(𝐹) é o número de consumidores fora de serviço para uma 

determinada topologia F (considerando somente regiões reconectáveis) e 𝜓(𝐹, 𝐹0) é o número de 

operações de chaveamentos para se obter uma configuração 𝐹 a partir de uma configuração 𝐹0, após a 

isolação da falta e reconexão dos setores sãs sem fornecimento de energia; 

As restrições que representam as equações do fluxo de carga podem ser representadas por um 

sistema linear do tipo 𝐴𝑥 = 𝑏, onde: 

• 𝐴 – matriz incidência de 𝐹; 

• 𝑥 – vetor de corrente de linha na configuração 𝐹; 

• 𝑏 – vetor contendo as correntes de carga nas barras (𝑏𝑖 ≤ 0) ou as correntes injetadas nas 

subestações (𝑏𝑖 > 0). 

• 𝑋(𝐹) é o maior carregamento da rede na configuração 𝐹; 

• 𝐵(𝐹) é o maior carregamento da subestação na configuração 𝐹; 

• 𝑉(𝐹) é a maior queda de tensão na configuração 𝐹; 

• 𝑂(𝐹) é o índice percentual dos dispositivos que operam indevidamente na proteção de fase;  

• 𝑆(𝐹) é o índice percentual dos dispositivos que deixam de operar quando necessário na proteção 

de fase [𝑆(𝐹)𝑓] e neutro [𝑆(𝐹)𝑛]; 
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• 𝑃(𝐹) é o somatório de margem de coordenação (CTI) para proteção de fase; 

• 𝑁(𝐹) é o somatório de margem de coordenação (CTI) para proteção de neutro.  

A formulação do problema apresentada em (5.21) pode ser sintetizada considerando:  

1. penalizações para soluções que violarem as restrições 

𝑋(𝐹), 𝐵(𝐹), 𝑉(𝐹), 𝑂(𝐹), 𝑆(𝐹), 𝑃(𝐹) 𝑒 𝑁(𝐹); 

2. uso da Representação Nó-Profundidade (RNP), que é uma estrutura de dados abstrata que 

pode armazenar e manipular com eficiência florestas geradoras (configurações de rede) e 

garantir que todas modificações produzirão também uma floresta geradora, neste caso, uma 

nova configuração radial capaz de fornecer energia para todo o sistema, esta estrutura de 

dados é apresentada com detalhes no Capítulo 4;  

3. resolver 𝐴𝑥 = 𝑏 via algoritmo específico de Fluxo de Carga de Varredura Direta-Reversa 

do tipo Soma de Correntes para sistemas de distribuição radial (SANTOS, NANNI, et al., 

2008); 

4. Algoritmo específico para estudos de falta que utiliza o método IEC 60909 é calculado com 

o sistema de distribuição radial representado via NDE; 

5. realização de estudos de coordenação via rotinas desenvolvidas; 

6. 𝜙(𝐹) = 0, uma vez que a RNP sempre gera florestas que correspondem a redes sem 

consumidores fora de serviço após a reconexão de cargas localizadas à jusante da falta. 

7. Neste trabalho, o problema da restauração de serviço é convertido em um problema de 

otimização mono-objetivo. Isso resultou no acréscimo da função de agregação na 

modelagem matemática que agrega múltiplos objetivos do problema por meio de pesos que 

ponderam a importância de cada um deles. Esta função também reúne as restrições para 

cada configuração F gerada pelo AEMT, conforme Equação (5.22). 

 

𝑓𝑎𝑔(𝐹) = 𝜓(𝐹, 𝐹
0) + 𝜔𝑥𝑋(𝐹) + 𝜔𝑏𝐵(𝐹) + 𝜔𝑣𝑉(𝐹) + 𝛼(𝑅1

𝑂𝑝
+ 𝑅2

𝑆𝑛) +
𝛽

2𝑁𝑝
𝐶 [𝑃(𝐹) + 𝑁(𝐹)]

   
     (5.22)                                                         

onde 𝑅𝑖
𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑒 𝑅𝑖

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 são o conjunto de restrições de coordenação de fase e neutro, respectivamente; 

𝑁𝑝
𝐶é o número de pares de coordenação dos DP; 𝜔𝑥 , 𝜔𝑏 , 𝜔𝑣 , 𝛼 𝑒 𝛽 são pesos definidos em função do 

valor das restrições operacionais. Segundo (SANTOS, 2009), o AEMT é robusto em relação às variações 

dos pesos 𝜔𝐼. Esses valores devem ser suficientemente altos a fim de penalizar soluções infactíveis 

(pesos variando de 10 a 100 são em geral adequados). Com isso, os três primeiros são iguais a 100, 

conforme Equação (5.23). Já 𝛼 e 𝛽 são 140 e 50, respectivamente.  

𝜔𝐼 = {
100,   𝑖𝑓 𝐼(𝐹) > 1, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐼 = 𝑋, 𝐵 𝑒 𝑉 

 0,         𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                      
                                    (5.23) 

𝑅1
𝑂𝑝
= {

[𝑂(𝐹) + 1], 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                                                 (5.24) 
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𝑅2
𝑆𝑛𝐹 = {

[𝑆(𝐹)𝑓 + 1], 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
     (5.25) 

𝑅2
𝑆𝑛𝑁 = {

[𝑆(𝐹)𝑛 + 1], 𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝐷𝑃 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

    (5.26) 

Onde NDP(F) é o número de dispositivos de proteção da configuração F. 

𝑅2
𝑆𝑛 = 𝑅2

𝑆𝑛𝐹 + 𝑅2
𝑆𝑛𝑁                                                           (5.27) 

𝑃(𝐹) = ∑ 𝑅𝑖
𝐹𝑎𝑠𝑒7

𝑖=3                                                               (5.28) 

𝑁(𝐹) = ∑ 𝑅𝑖
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜7

𝑖=3                                                            (5.29) 

Sabe-se que a definição dos pesos que irão ponderar a importância de cada objetivo na função 

agregada é de difícil resolução, já que os valores assumidos por estes pesos têm influência direta na 

qualidade das soluções fornecidas e o seu desempenho pode ser diferente de uma rede para outra 

(KUMAR, DAS e SHARMA, 2008). Todavia, embora os parâmetros 𝑓𝑎𝑔 possam ser ajustados de 

acordo com a necessidade de cada rede de distribuição, nesse trabalho foram adotados os mesmos 

parâmetros para todas as três redes testadas. 

Assim, o problema proposto pode ser reformulado e escrito consoante Equação (5.30): 

𝑀𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑔(𝐹) 

𝑠. 𝑎. {

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑁𝑃
𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 − 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑁𝑃
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜: 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠, 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎çã𝑜 𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝐹  𝑠𝑒𝑟   𝑢𝑚𝑎  𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎  𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑝𝑒𝑙𝑎   𝑅𝑁𝑃

                                        (5.30) 

Sendo Fag a função de agregação que é não-linear e descontínua, com muitos locais ótimos, 

necessitando assim do uso de métodos heurísticos tais como os algoritmos evolutivos para obtenção de 

uma solução satisfatória ao problema da restauração de serviço. 

                                

5.9 Avaliações das Soluções 

A avaliação de indivíduos (configurações da rede elétrica) consiste em determinar os valores 

dos parâmetros que caracterizam sua aptidão aos objetivos e sua adequação às restrições do problema. 

Esses valores compõem a solução matemática de cada configuração candidata a possível solução do 

problema, sendo o principal critério de escolha deste. Eles podem ser obtidos a partir de estudos de fluxo 

de carga, de curto-circuito, de proteção e do número de manobras necessários para implantar e avaliar 

cada nova configuração. Nesta secção, os procedimentos computacionais eficientes que determinarão a 

adequação da avaliação para o problema de restauração para os referidos estudos elétricos são 

apresentados.   

 

 Fluxo de Carga  

Segundo (BARBOSA, 2012), o problema do fluxo de potência clássico resume-se à 

determinação dos módulos e ângulos das tensões em cada barra de carga do sistema, bem como as 
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correntes, perdas e, consequentemente, a potência que flui nas linhas energizadas. A solução encontrada 

é para regime permanente, o que é fundamental para se determinar o quão eficiente é uma dada 

configuração do ponto de vista elétrico. Encontrar o estado do sistema de distribuição em regime 

permanente implica em se resolver um conjunto de equações algébricas não-lineares. Há diversos 

métodos numéricos disponíveis para encontrar uma solução que atenda a essas equações. 

Por conseguinte, a proposta deste trabalho visa o tratamento do problema de restauração de 

serviço em SDRs via reconfiguração com várias restrições. Isso implica na necessidade de execução de 

um fluxo de carga muitas vezes durante o processo de otimização para avaliar cada configuração em 

potencial. Assim, na maioria dos algoritmos para essas aplicações, grande parte do tempo de 

processamento é para execução de fluxo de carga (SANTOS, 2009). Além disso, o problema de 

restabelecimento de energia tem como objetivo encontrar topologias do SDR que atendam às restrições 

operacionais e de proteção da rede. Ao mesmo tempo, o estudo tem como finalidade restabelecer o 

serviço ao maior número possível de consumidores num curto intervalo de tempo. Assim, dada a 

necessidade de se trabalhar em tempo real e de se obter uma rápida solução, o método de varredura 

MÉTODO DE VARREDURA DIRETA E REVERSA, também conhecido como “Forward/Backward 

Sweep”, e bastante referenciado na literatura, é, a princípio, mais vantajoso por requerer, de certa forma, 

um menor esforço computacional se comparado a outras técnicas. Embora a técnica seja um método 

numérico aproximado (em função da tolerância escolhida), sua fácil implementação e eficiência em 

fornecer uma boa aproximação do fluxo real CA em um tempo computacional muito razoável (rápida 

convergência) faz com que método seja bastante atrativo (GARCIA, 2005). Isso também inclui redes 

que não apresentam compensação de fator de potência. Com isso, tal método torna-se suficientemente 

adequado para a proposta desta tese. 

Além do mais, os métodos de varredura direta e reversa são recomendados principalmente para 

sistemas radiais de distribuição, e, também podem ser adaptados para redes fracamente malhadas 

(NETO, 2016).  Para o uso dos métodos, é necessário que a rede seja representada por meio de um grafo 

acíclico (árvore), em que a raiz corresponde à barra da subestação, o tronco ao ramal principal e os 

ramos estão associados aos circuitos secundários. Inicia-se o processo de cálculo por meio de uma 

varredura reversa (Backward), partindo-se dos nós extremos dos ramais laterais, e, usando uma 

estimativa inicial das tensões nodais, calculam-se as correntes nos ramos até o nó raiz. A partir do 

resultado da injeção de corrente ou potência do nó raiz, e do valor conhecido da tensão nessa barra, 

procede-se à varredura direta (Forward), realizando-se o recálculo dos valores de tensão das barras da 

rede até os nós extremos. Esse processo é repetido até que o critério de parada seja atingido. Esta 

categoria de fluxo de carga possui duas principais versões: a primeira possui uma formulação em termos 

de corrente (SOMA DE CORRENTES), enquanto a segunda utiliza uma formulação baseada em 

potência (SOMA DE POTÊNCIAS). Neste trabalho, a técnica escolhida foi a de SOMA DE 

CORRENTES, conforme (SHIRMOHAMMADI, HONG, et al., 1988). 

  



139 

 

5.9.1.1 Método de SOMA de CORRENTES 
O método escolhido, proposto em (SHIRMOHAMMADI, HONG, et al., 1988), foi 

desenvolvimento inicialmente para SDRs. Todavia, pode ser adaptado a SD fracamente malhado. As 

Etapas para o cálculo de fluxo de carga por esse método são os seguintes: 

1. Especificar a tensão do nó raiz e considerar, como estimativa inicial, a tensão igual a 1∠0𝑜 

(1 p.u. com ângulo de 0 grau) para todas as demais barras do SDR;  

2. Cálculo da Corrente Nodal: Nessa etapa são calculadas as injeções de correntes em cada 

barra do sistema, de acordo com Equação (5.31), 

 

 𝐼𝑖
𝑘 = (

𝑆𝑖

𝑉
𝑖
(𝑘−1))

∗

− 𝑌𝑖
𝑠ℎ𝑉𝑖

(𝑘−1)
, 𝑖 = 1,2,3,… , 𝑛                                     (5.31) 

Onde 𝑉𝑖
(𝑘−1)

é a tensão na barra i, calculada durante (k-1)-ésima iteração; 𝑆𝑖é a injeção de 

potência complexa na barra i, 𝑌𝑖
𝑠ℎé a soma de todos os elementos shunt da barra i e n é o 

número total de barras da representação radial do sistema. O símbolo (. )∗indica o conjugado 

do valor complexo entre parênteses. 

3. Etapa Backward (varredura inversa): Na iteração k, a partir das linhas conectadas às barras 

mais extremas (maiores profundidades) do sistema, move-se até as linhas conectadas à 

subestação, ou seja, ao nó raiz (profundidade zero). Calcula-se então a corrente (𝐹𝐿)  na linha 

L, que liga uma barra B2 a sua antecessora B1, conforme ilustrado na Figura 5.4, da seguinte 

forma: 

L

B 1

B 2

Nó Raiz

 

Figura 5-4 - Exemplo de um SDR. 

 

𝐹𝐿
(𝑘)

= −𝐼𝐵2
(𝑘)
+ ∑(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑒𝑚 𝑑𝑜 𝑛ó 𝐿2)                                  (5.32) 

Onde 𝐿 = 𝑝, 𝑝 − 1,… ,1; 𝐼𝐵2
(𝑘)

 é a injeção de corrente no nó B2 e p é o número de linhas (trechos) que o 

sistema possui; 

 

4. Etapa Forward (varredura direta): as tensões complexas das barras são atualizadas, 

iniciando-se pelas barras que estão conectadas à barra raiz (subestação) e seguindo até as 
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barras extremas. Seja L a linha que liga uma barra B2 a sua barra antecessora B1, a tensão de 

B2 é calculada usando a atualização da tensão na iteração k de B1 e o fluxo de corrente na linha 

calculado na etapa 3: 

𝑉𝐵2
(𝑘)
= 𝑉𝐵1

(𝑘)
− 𝑍𝐿𝐹𝐿

(𝑘), 𝐿 = 1,2,3,… , 𝑝,                                                    (5.33) 

 

Onde 𝑍𝐿 é a impedância série da linha L. 

5. Etapa de teste de convergência: Os passos 2, 3 e 4 são repetidos até que seja alcançado o 

critério de convergência. Adota-se como critério de convergência o maior erro de potência ativa 

e reativa nas barras do sistema, tal que este erro seja menor que um 𝜖. De acordo com o descrito 

nas etapas acima, em cada iteração é calculada a injeção de corrente e, posteriormente, as tensões 

das barras do sistema. Assim, a potência complexa injetada na barra i (ou a potência complexa 

líquida na barra i), na iteração k , é calculada utilizando a Equação (5.34). 

𝑆𝑖
(𝑘)
= 𝑉𝑖

(𝑘)
𝐼𝑖
(𝑘)∗

− 𝑌𝑖 |𝑉𝑖
(𝑘)
|
2
, 𝑖 = 1,2,3,… , 𝑛,                                                  (5.34) 

o erro de potência na barra i é calculado conforme a Equação (5.35) 

∆𝑃𝑖
(𝑘)

= 𝑅𝑒[𝑆𝑖
(𝑘)
− 𝑆𝑖]

∆𝑄
𝑖
(𝑘) = 𝐼𝑚[𝑆𝑖

(𝑘)
− 𝑆𝑖]

, i=1, 2, 3,...,n                                                               (5.35) 

 

5.9.1.2 Extensão da RPN para Fluxo de Carga 
 

Como o método AEMT utilizado para o desenvolvimento deste trabalho faz uso da RNP, é 

necessário realizar uma modificação no fluxo de carga, para que o mesmo trabalhe com RNP. Vale 

ressaltar que em muitos trabalhos, as barras de carga de um setor são modeladas como se estivessem 

concentradas em um único ponto. Esse procedimento reduz o grau de confiabilidade dos resultados 

obtidos.  

Para reproduzir com maior fidelidade os SDs, em (SANTOS, 2009) utiliza-se a RNP de dois 

níveis diferentes: a RNP do alimentador e a RNP do setor. Considere os 2 alimentadores mostrados na 

Figura 5.5. As barras em azul pertencem ao Alimentador 1, enquanto as em verde são do Alimentador 

2. Nas Figuras 5.5 e 5.6, retângulos representam barras em uma subestação, círculos são barras do SD 

(barras de carga, extremidades de chaves, ponto de conexão de duas ou mais linhas), linhas cheias 

representam as linhas do SD, linhas tracejadas são chaves seccionadoras NF e a linha interrompida 

representa uma chave seccionadora NA. 
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Alimentador 1

Alimentador 2

1
2

3

4 5

6 7 8

9

1011

1312

15

14

 

Figura 5-5 - SDR com dois alimentadores. 

Ao agrupar as barras e linhas não separadas por chaves da Figura 5.5 (ver Figura 5.6), tem-se um 

grafo em que todas as arestas são chaves seccionadoras, conforme a Figura 5.7. 

Alimentador 1

Alimentador 2

1
2

3

4 5

6 7 8

9

1011

13
12

15

14B

A

C

F

E

D

G

 

Figura 5-6 - Agrupamento das linhas e barras em setores. 

 

A B

C

F

E

D

G

 

Figura 5-7 - Grafo que representa setores do SDR da Figura 5.5. 

 

A Figura 5.7 possui 2 RNPs, uma para o alimentador 1 (cor azul), e outra para o alimentador 2 

(cor verde), denominadas RNP do alimentador. As chaves seccionadoras NF são as arestas em azul e 

verde e a chave aberta é a aresta em vermelho. Assim, temos uma estrutura 𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑚_1 que armazena o 

endereço de memória da RNP do alimentador 1, e a estrutura 𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑖𝑚_2 armazena o endereço de 

memória da RNP do alimentador 2, de acordo com a Equação (5.36) 

 

𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑚_1 = [
0 1 2
𝐴 𝐵 𝐶

]

𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑚_2 = [
0 1
𝐺 𝐸

2 2
𝐷 𝐹

]
                                                                     (5.36) 
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A partir da Figura 5.6 cada trecho de linhas e barras não separadas por chaves pode ser analisado 

como uma árvore de grafo, isto é, é possível também associar RNP’s aos setores. Cada setor pode ter 

mais de um nó raiz, dependendo do sentido em que está sendo alimentado. Assim, pode haver mais de 

uma árvore representando cada setor. Para finalidade de fluxo de carga, acrescenta-se a cada uma dessas 

árvores o nó adjacente ao seu nó raiz. A Figura 5.8 mostra o setor D da Figura 5.6 com os seus 

respectivos nós adjacentes. 

1011

Setor D

8 1011

9

1011

Nó Adjacente 

no Setor C
Nó Adjacente 

no Setor E

B
DC

B
DE  

Figura 5-8 - Árvore do Setor D, com os nós adjacentes aos setores C e E. 

 

A RNP do setor pode ser representada de forma semelhante à RNP do alimentador, onde as árvores foram 

armazenadas em estruturas denotadas por 𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑖𝑚_𝑖. Para a RNP do setor, denota-se Bsr, onde s representa o 

setor em análise e r o setor pelo qual a energia chega ao setor s. Conforme pode ser visto na Figura 5.8, para 

o mesmo setor s pode existir mais de um setor r. 

Para a Figura 5.7, o fluxo de corrente pode chegar ao setor D por dois caminhos diferentes, 

através do setor C ou do setor E. Assim, considera-se Bsr = BDC para o setor C e Bsr = BDE para o setor E. 

As RNPs possíveis para o setor D são dados na Equação (5.37). 

𝐵𝐷𝐶 = [
0 1 2

8 11 10
]

𝐵𝐷𝐸 = [
0 1 2

9 10 11
]
                                                           (5.37) 

Para descobrir qual das configurações acima deve ser utilizada é necessário realizar uma análise da 

RNP do alimentador. Deste modo, analisando o alimentador 1, observa-se que o setor D está conectado 

ao setor E, conforme Equação (5.38). 

𝑅𝑁𝑃𝐴𝑙𝑚_2 = [
0 1
𝐺 𝐸

2 2
𝐷 𝐹

]                                                                          (5.38) 

Portanto, no exemplo da Figura 5.8, o setor E é o r correto. 

Importa destacar que a determinação de todas as RNPs de cada setor pode ser executada por um 

procedimento off-line, deixando todas as estruturas prontas para serem utilizadas pelo fluxo de carga 

on-line. 
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5.9.1.3 Fluxo de Carga com Varredura Direta/Reversa com RNP 
 

O método de fluxo de carga utilizado neste trabalho para avaliar a factibilidade das soluções 

geradas pelo AEMT será o de Varredura Direta/Inversa SOMA DE CORRENES. Este método utiliza 

o equivalente monofásico cujas cargas são modeladas como do tipo potência constante. Isto é devido 

às características específicas dos SDR e da necessidade de encontrar configurações num curto tempo 

de processamento.  

O algoritmo de fluxo de carga proposto em (SANTOS, NANNI, et al., 2008) e  (SANTOS, 2009) é 

composto por duas subrotinas: 

• Subrotina CORRENTES: responsável pela obtenção das correntes a jusante por meio do 

processo backward para todas as barras de um alimentador; 

• Subrotina TENSÕES: responsável pela obtenção das tensões nas barras do mesmo alimentador 

pelo uso das correntes a jusante, por meio do processo forward. 

 

A subrotina CORRENTES é descrita no Algoritmo 1. Observa-se que a ordem dos nós visitados é 

no sentido dos nós terminais para a raíz. Esta ordem é pré-determinada nas RNPs do alimentador e do 

setor. A carga de uma barra m é denominada I(m) e a sua corrente jusante é denominada J(m). 

A subrotina TENSÕES é descrita no Algoritmo 2. Neste algoritmo, observa-se que agora a ordem 

dos nós visitados é no sentido do nó raiz para os nós terminais. Esta ordem já está determinada nas RNPs 

do alimentador e do setor. Os dados necessários para obter as tensões em cada barra são a corrente na 

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

 

Algoritmo 1 Subrotina CORRENTES 

1: 𝐟𝐨𝐫    𝑘 ← |𝑅𝑁𝑃|, |𝑅𝑁𝑃| − 1,… , 1 𝐝𝐨  
2:  𝑢 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑓(𝑘) − 1 

3:  𝑠 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑛𝑜(𝑘) 
4:  𝑟 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑛𝑜(𝑢) 
5:  // 𝐴 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑅𝑁𝑃 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑚 𝑧𝑒𝑟𝑜 

6:  𝐽(𝑅𝑁𝑃) ← 0 

7:  While 𝑞 ← |𝐵𝑠𝑟|, |𝐵𝑠𝑟| − 1,… ,1 𝐝𝐨 

8:   𝑝 ← 𝐵𝑠𝑟 . 𝑝𝑟𝑜𝑓(𝑞) − 1  

9:   𝑚 ← 𝐵𝑠𝑟 . 𝑛𝑜(𝑝) 
10:   𝑛 ← 𝐵𝑠𝑟. 𝑛𝑜(𝑞) 
11:   𝐽(𝑚) ← 𝐽(𝑚) + 𝐽(𝑛) + 𝐼(𝑛) 
12:  end while  

13: end for   

 

Algoritmo 2 Subrotina TENSÕES 

1: 𝐟𝐨𝐫    𝑘 ← 1, 2, … , |𝑅𝑁𝑃| 𝐝𝐨  
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2:  𝑢 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑝𝑟𝑜𝑓(𝑘) − 1 

3:  𝑠 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑛𝑜(𝑘) 
4:  𝑟 ← 𝑅𝑁𝑃. 𝑛𝑜(𝑢) 
5:  // 𝐴 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒 13,8𝑘𝑉 

6:  𝐵𝑠𝑟 ← 𝑉𝑠𝑢𝑏 

7:  While 𝑞 ← 1, 2, … , |𝐵𝑠𝑟| 𝐝𝐨 

8:   𝑝 ← 𝐵𝑠𝑟 . 𝑝𝑟𝑜𝑓(𝑞) − 1  

9:   𝑚 ← 𝐵𝑠𝑟 . 𝑛𝑜(𝑝) 
10   𝑛 ← 𝐵𝑠𝑟. 𝑛𝑜(𝑞) 
11   Calcular a queda de tensão na rede entre as barras m e n 

12:   ∆𝑉 ← 𝑍𝑚𝑛 × (𝐽(𝑛) + 𝐼(𝑛)) 
13:   𝑉(𝑛) ← 𝑉(𝑚) − ∆𝑉 

14:  end while  

15: end for   

 

A subrotina TENSÕES é descrita no Algoritmo 2. Observa-se que a ordem dos nós visitados é no 

sentido do nó raiz para os nós terminais. Tal ordem já é determinada nas RNPs do alimentador e do 

setor. Os dados necessários para obter as tensões em cada barra são a corrente na barra I(n), a tensão a 

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

Os dados retornados pelas subrotinas apresentadas acima são utilizados pelo algoritmo principal do 

fluxo de carga que usa a RNP, conforme Algoritmo 3. 

Algoritmo 3 FLUXO DE CARGA 

1: // 𝐴 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑁𝑃𝑖 𝑑𝑒 𝐹 

2: 𝐟𝐨𝐫    𝑖 ← 1, 2, … , |𝐹| 𝐝𝐨 

3: 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒(𝐹 → 𝑅𝑁𝑃𝑖) 
4: 𝐓𝐄𝐍𝐒Õ𝐄𝐒(𝐹 → 𝑅𝑁𝑃𝑖) 
5: end for 

 

 Análise de Curto-Circuito (Cálculo de Faltas via Método IEC 60909)   

A análise de curto-circuito é de elevada importância para a análise da proteção de sistemas 

elétricos de energia. O curto-circuito, também chamado de defeito ou falta, consiste de um contato entre 

condutores sob potenciais diferentes que pode ser direto (metálico) ou indireto (arco voltaico) que ocorre 

de maneira aleatória nos sistemas de energia. Suas consequências podem ser extremamente danosas ao 

sistema se não forem prontamente eliminados pelos dispositivos de proteção (FREITAS e ALMEIDA, 

1995). Portanto, as correntes de curto-circuito deverão ser conhecidas em todo o sistema elétrico para 

todos os possíveis defeitos (KINDERMANN, 1997). Dentre as várias finalidades existentes de seu uso, 

está a execução de estudos de coordenação e seletividade entre os dispositivos de proteção do sistema 

de energia. Esta é a principal razão de seu uso nesta tese.   

Há dois diferentes tipos de ocorrência de faltas na rede elétrica: i) simétrico; e ii) assimétrico. 

O primeiro é o menos frequente e não provoca desequilíbrio no sistema. Isto é, no momento da falta, 

todos os condutores da rede são solicitados de modo idêntico e conduzem o mesmo valor eficaz da 

corrente de curto-circuito. Esta é a razão dele ser classificado como simétrico, ou curto-circuito trifásico. 

Com isso, o seu cálculo pode ser efetuado considerando uma única fase. Ou seja, usa-se apenas o circuito 
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equivalente monofásico de sequência positiva, sendo indiferente a inclusão ou não do condutor de neutro 

para o cálculo do curto. Já as faltas assimétricas ocorrem com mais frequência que as simétricas. Podem 

ser constituídas por curtos-circuitos assimétricos francos ou através de impedâncias, e fase(s) em aberto 

(abertura não simultânea de um ou mais condutores de um circuito trifásico). Seu cálculo exige o uso 

do método das componentes simétricas, que considera a circulação de correntes desequilibradas 

provocadas pela ocorrência desses tipos de faltas. Este método permite a determinação de correntes e 

tensões em qualquer parte do sistema após o surgimento de faltas. Os curto-circuitos assimétricos são 

classificados em: fase-terra; fase-fase e fase-fase-terra.  

O curto-circuito costumam ser classificados em temporário ou permanente. Esta classificação 

costuma depender da maneira como ocorre o restabelecimento de energia do sistema após a ocorrência 

de uma falta. Dessa forma, o primeiro é caracterizado por desaparecer após a atuação da proteção e 

imediato restabelecimento do sistema. Já o do tipo permanente, exige a intervenção de equipes de 

manutenção antes que se possa religar com sucesso o sistema de energia.  

Independente do tipo ou classificação da falta, um estudo de coordenação e seletividade para 

uma rede radial de distribuição requer o uso de uma quantidade considerável de informações referente 

ao sistema de suprimento a montante, à subestação, a alimentadores, às cargas e às características dos 

dispositivos de proteção (ANDERSON, 1999). Neste trabalho, para cada alimentador em estudo, 

algumas informações foram obtidas diretamente de suas base de dados (literatura técnica), outras 

complementares foram estimadas, como as reatâncias de sequência zero de cada trecho dos 

alimentadores utilizados, assim como seus níveis de curto-circuito para os estudos de caso. 

A rede de distribuição radial corresponde a apenas uma parte de um sistema elétrico que pode 

ser gigantesco diante dela. A necessidade de estudos de proteção para uma rede de distribuição requer a 

realização preliminar de estudos de faltas, o que implica no envolvimento de todo o sistema de energia 

da qual ela faz parte. A consideração de todo o sistema elétrico torna considerável o número de equações 

necessárias para descrevê-lo, para assim, obter os estudos de falta. Entretanto, quando há interesse de 

avaliação apenas da proteção na rede radial de distribuição, não há necessidade de obter informações de 

falta que não seja dentro dos limites da respectiva rede. Com isso, a região do sistema elétrico que vai 

desde a subestação da concessionária de distribuição até a geração pode ter sua resepresentação reduzida 

e assim simplificar os cálculos de faltas para estudos de proteção da rede de distribuição. Esta 

simplificação pode também ter a vantagem de fornecer uma maior compreensão dos efeitos que o 

sistema inteiro causa (nível de falta) na rede radial. Fato que, do contrário, poderia ser mascarado pelo 

grande número de equações envolvidas (ANDERSON, 1999). Chamamos a esta simplificação de 

equivalente do sistema. 

A Figura 5.9 mostra um alimentador radial como exemplo e modelo para cálculo de curto-

circuito, e que considera o equivalente do sistema para a rotina de curto-circuito desenvolvida neste 

trabalho. A análise de falta pode ocorrer em qualquer uma das barras ou trechos mostrados na figura. 

Nornalmente, os resultados de estudos de curtos-circuitos em posições a montante à subestação do 
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alimentador podem compor o equivalente do sistema (indicado no barramento deste) em termos de 

níveis de curto-circuito trifásico (𝑆𝑐𝑐3∅) e monofásico (𝑆𝑐𝑐1∅), em MVA, juntamente com a relação X/R 

do local. Para (TLEIS, 2008), o nível de falta, ou alimentação, de curto-circuito num determinado ponto 

da rede é uma medida que expressa o quão forte ou fraco é o sistema elétrico como um todo diante 

daquale ponto. Na ausência de tais níveis de falta, podem ser apresentadas as próprias correntes de curto 

trifásica e monofásica no mesmo ponto (KERSTING, 2002). 
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Figura 5-9 - Alimentador Radial com níveis de curto no Barramento da Subestação. 

O uso dos respectivos níveis em MVA dos curtos-circuitos supracitados propicia determinação 

das impedâncias de sequência positiva (igual a negativa) e zero equivalente thèvenin total do sistema no 

local da subestação do alimentador que correspondem as expressões (5.39) e (5.40), respectivamente.  

 

𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

= 𝑍−
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠 =

𝑉ℓ
2

𝑆𝑐𝑐3∅(𝑀𝑉𝐴)
 𝛺                                       (5.39) 

𝑍0
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

= [
3×𝑉ℓ

2

𝑆𝑐𝑐1∅(𝑀𝑉𝐴)
− 2𝑍+

𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠
]  𝛺                                                     (5.40) 

onde 𝑉ℓ é a tensão nominal de linha da rede radial de distribuição em kV.  

Esses valores são necessários para os estudos de curtos-circuitos de toda e qualquer barra de 

uma rede radial de distribuição. 

Para estudos de curto-circuito simétricos e assimétricos deste trabalho, foi desenvolvida uma 

rotina utilizando o método IEC 60909 que é usada para os cálculos dos 4 tipos (3F, 2F, FT e FTmin) de 

falta utilizados nas redes em avaliação para estudos de proteção. Devido à radialidade da rede, o método 

se baseia na introdução de uma fonte de tensão equivalente, potência máxima de curto-circuito, e relação 

X/R no local da subestação do alimentador radial.  
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Com isso, para se calcular o valor de um determinado tipo de curto, em uma determinada barra, 

é necessário obter a impedância série total (equivalente de thèvenin) para as impedâncias de sequência 

positiva, negativa e zero. Cada impedância de sequência equivalente de thèvenin corresponde a um 

somatório das impedâncias que compõe os trechos que vai desde a subestação até o local da barra 

escolhida para análise de curto-circuito.  

Para exemplificar, considere a determinação de um curto trifásico na barra 46 da Figura 5.10. 

Por ser do tipo trifásica, seu cálculo exige apenas a obtensão do equivalente série total de thevenin de 

sequência positiva do caminho que vai da barra 46 até a subestação da concessionária, conforme linha 

vermelha tracejada na Figura 5.10. O valor desta impedância total  é representado por 𝑍+
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆

 que está 

inserido na Equação (5.41). 
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Figura 5-10 - Curto-Circuito na barra 46 de um alimentador radial junto a um sistema equivalente. 

 
Desta forma, o valor da corrente de curto-circuito trifásico na barra 46 pode ser expresso pela 

Equação (5.41). 

𝐼𝑐𝑐
3∅ =

𝑉ℓ/√3

𝑍+
𝐸𝑞_𝑇𝑜𝑡 =

𝑉ℓ/√3

𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+𝑍+
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆 =

𝑉ℓ/√3

𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+∑ 𝑍+
𝑖𝑛

𝑖=1

                        (5.41) 

Onde 𝑉ℓ é a tensão nominal de linha na barra sob falta;  

 𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

 é a impedância equivalente thévenin do sistema no barramento da subestação do alimentador 

em análise; 

 𝑍+
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆

 é a impedância total equivalente thévenin entre a subestação e a barra sob falta; 

 𝑍+
1 , 𝑍+

2 , … , 𝑍+
𝑛 são as impedâncias de sequência positiva de cada segmento de linha do alimentador que 

une a subestação à barra sob falta, sendo ‘n’ a quantidade de segmentos (máxima profundidade na RNP).  

Neste exemplo, 𝑍1 = 𝑍1−2;  𝑍2 = 𝑍2−4;  𝑍3 = 𝑍4−28;… ; 𝑍13 = 𝑍45−46 de acordo com a Figura 

5.11 (a).   
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Com isso, a rotina, junto à RNP do alimentador, localiza a barra sob falta e realiza o somatório 

das impedâncias de cada trecho entre a barra sob falta e a subestação. Em seguida, ela soma a impedância 

total com a impedância equivalente do sistema que é obtida a partir dos valores dos níveis de falta e da 

relação X/R previamente informados, conforme Figura 5.11(b).     
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Figura 5-11 – Redução da rede radial para (a) trechos do caminho entre subestação e barra sob falta; (b)  

impedâncias total do sistema equivalente e do trecho total do caminho de coordenação (b). 

A Tabela 5.2 apresenta as expressões para todos os 4 tipos de faltas considerados neste trabalho. 

Tabela 5-2- Equações dos 4 tipos de faltas considerados no trabalho. 

 

Tipo de 

Falta 
Expressão 

Trifásica 𝐼𝑐𝑐
3𝜙
=

𝑉ℓ/√3

𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+ 𝑍+
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆

 

Bifásica 𝐼𝑐𝑐
2𝜙
=

𝑉ℓ

(𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+ 𝑍−
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠) + (𝑍+

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆
+ 𝑍−

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆)
=
√3

2
𝐼𝑐𝑐
3𝜙

 

Fase-

Terra 
𝐼𝑐𝑐
𝜙𝑡
=

3. (𝑉ℓ/√3)

(𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+ 𝑍−
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠 + 𝑍0

𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠
) + (𝑍+

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆
+ 𝑍−

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆 + 𝑍0
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆

)
 

Fase-

Terra-

Mínimo 

𝐼𝑐𝑐
𝜙𝑡
=

3. (𝑉ℓ/√3)

(𝑍+
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠

+ 𝑍−
𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠 + 𝑍0

𝐸𝑞_𝑠𝑖𝑠
) + (𝑍+

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆
+ 𝑍−

𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆 + 𝑍0
𝐸𝑞_𝑡ℎ_𝐵𝑆

) + 3. 𝑅𝐹
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 Verificação Operacional e da Sensibilidade Mínima dos Dispositivos de 

Proteção 

Para uma dada configuração G da rede, é de fundamental importância verificar se o plano de 

manobra proposto como solução irá ocasionar a operação indesejada de um ou mais dispositivos de 

proteção, ou se algum deles irá deixar de operar quando necessário. O parâmetro relacionado às 

situações descritas compõe a restrição operacional da proteção que deve evitar, sempre que possível, 

configurações em que ocorra uma ou, simultaneamente, as duas situações supracitadas. Isso evitará 

operações indesejadas e garantirá proteção mínima para a rede.  

Sendo assim, para cada trecho de uma determinada configuração G que contém o dispositivo de 

proteção, é necessário verificar se a corrente passante por ele irá superar o seu respectivo ajuste. A 

comparação é direta para os ajustes de relés e religadores. Para fusíveis, deve-se verificar se tal corrente 

irá superar o valor nominal dos fusíveis em 50% além de sua capacidade nominal. Isso porque na 

condição de sobrecarga os dispositivos irão operar, interrompendo o fornecimento às cargas localizadas 

a jusante; 

Além disso, para a mesma configuração G, deve-se verificar se os dispositivos de proteção são 

sensíveis a menor corrente de curto-circuito dentro de sua zona de proteção pela simples comparação de 

seu ajuste nominal com a mínima falta existente em sua zona de proteção. Para a proteção de fase, 

compara-se o ajuste de fase com a mínima falta bifásica dentro de sua zona de proteção. Para a de neutro, 

compara-se o ajuste de neutro com a mínima falta monofásica à terra dentro de sua zona de proteção. 

Ambas verificações são válidas para Relé e Religador. 

Para fusíveis, considera-se que o dispositivo terá uma boa sensibilidade num tempo razoável de 

operação para uma falta mínima dentro de sua zona de proteção quando o valor desta for superior a pelo 

menos o quádruplo de seu valor nominal. 

 

 Verificação da Coordenação entre os Dispositivos de Proteção 

 Neste trabalho, a análise de coordenação, seletividade e ajuste é subdividida em proteção de 

fase e de neutro e tem seu parâmetro relacionado à restrição de coordenação da proteção. O intervalo 

de corrente considerado para proteção de fase está de acordo com (ELETROPAULO, 2004) e 

(MANTOVANI, PEREIRA, et al., 2017), e terá como limite máximo a maior falta entre fases 

(normalmente a trifásica), ao passo que para o limite mínimo, a bifásica. Já a proteção de neutro terá seu 

intervalo compreendido entre valores correspondentes a faltas entre uma fase e o neutro cujos limites 

máximo e mínimo consideram as resistências de falta 0 e 40 ohms, respectivamente. A zona de proteção 

será coberta por dois DP, garantindo assim a proteção primária e de retaguarda para cada trecho existente 

da rede. Os ajustes dos DP, uma vez realizados segundo critérios estabelecidos em 

(MCGRAWEDISON, 1971), (ELETROPAULO, 2004), (GERS, 2004) e (ANDERSON, 1999), não 

serão mais alterados sendo assim mantidos até o fim do processo de busca. 
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Iniciado o processo de busca, a verificação da coordenação, para cada nova topologia G, ocorre 

via mapeamento de caminhos de pares de coordenação críticos. Um par de coordenação crítico é cada 

dupla (arranjo ou combinação) consecutiva de dispositivos secundário e primário de proteção, ou 

comumente chamados de protegido e protetor, respectivamente. Isso corresponde, na mesma ordem, à 

proteção secundária e primária, onde o alcance das zonas de proteção de cada DP é definido 

previamente. Numa trajetória imaginária que una um ponto remoto da rede à subestação, é criada uma 

sequência de duplas de DP. Essa sequência forma uma cadeia de pares ininterrupta que conecta todos 

os DP pertencentes a um determinado caminho de coordenação. A coordenação de fase e de neutro é 

verificada para cada par existente nesse caminho, onde, a partir das correntes nos pontos extremos do 

intervalo de coordenação do par considerado, o valor do CTI é calculado e avaliado segundo critério 

crítico de coordenação adotado. O processo é repetido para cada ponto remoto da rede, o que gera uma 

lista de sequências de cadeia dual de DP para o qual a coordenação de fase e neutro sempre é verificada.  

Para uma demonstração do processo de verificação de coordenação, considere a rede radial de 

distribuição ilustrada na Figura 5.12 que possui 65 barras. Observa-se que a rede possui nove pontos 

(barras indicadas em círculo vermelho: 17,27,9,46,54,64,37,62 e 65) remotos, o que corresponderá a 

nove diferentes caminhos de coordenação, conforme indicado pela linha tracejada em azul na Figura 

5.12.  
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Figura 5-12 – Alimentador radial para exemplificação com todos os pontos remotos em destaque. 

Como exemplificação do caminho de coordenação e a formação de sua sequência de pares 

consecutivos de dispositivos de proteção, considere agora, para a obtenção da respectiva cadeia, o ponto 

remoto localizado na barra 64 na Figura 5.12. O caminho a partir desta barra está sombreado em cinza 

na Figura 5.13, juntamente com os seis dipositivos de proteção (destacados em verde) que formarão a 

lista de sequências de cadeias-duplas de dispositivos.   
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Figura 5-13 - Caminho de coordenação e seus dispositivos de proteção em destaque. 

Esta cadeia associa a sequência dos pares de dispositvos de proteção primária e secundária, na 

ordem protegido-protetor, e tem a seguinte forma: [DP1-DP2 | DP2-DP3 | DP3-DP4 | DP4-DP5 | DP5-DP6]. 

Por conseguinte, para avaliar a coordenação (via CTI) do par de dispositivos considerado, é necessário 

conhecer as correntes que formam o intervalo de coordenação, tanto de fase como de neutro, do conjunto 

em análise. Tais correntes, provenientes dos estudos de curto-circuito, são identificadas por meio da 

localização das intersecções dos limites das zonas de proteção de cada dispositivo que forma o par de 

coordenação considerado. No estudo de proteção na configuração inicial, cada dispositivo tem sua 

própria zona pré-definida.  

Para melhor ilustrar a zona de cada dispositivo de proteção, juntamente com as correntes que 

irão delimitar os intervalos de coordenação do par associado, considere a Figura 5.14 (a) que analisa o 

par DP5-DP6 pertencente a uma região destacada do alimentador da Figura 5.13.  

Segundo (ELETROPAULO, 2004), embora seja difícil obter coordenação para todos os valores 

de correntes de falta, as condições de coordenação devem ser satisfeitas para atender pelo menos à 

mínima corrente de falta fase-terra. Com isso, para obtenção dos intervalos de coordenação, caminha-

se no sentido de DP protegido (em preto) - protetor (em azul) que formam o par, e considera-se o 

primeiro e último ponto em comum entre as zonas dos respectivos dispositivos.  

Com isso, de acordo com Figura  5.14 (b), o primeiro e último ponto correspondem às barras 51 

e 64, respectivamente. Isto é, a depender do tipo de proteção (FASE ou NEUTRO), o primeiro ponto 

corresponderá a uma corrente de falta que será limite superior do intervalo, e o segundo, a uma outra 

corrente tida como limite inferior deste. Isto faz com que toda a região seja protegida pelos dispositivos 

do par e tenha, ao mesmo tempo, proteção primária e de retaguarda. 
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Figura 5-14 – Zonas de DP5 e DP6 do trecho em destaque (a) e localização das correntes do intervalo de 

coordenação (b). 

Sendo assim, a proteção de fase terá como limite superior do intervalo a máxima corrente de 

falta entre fases (trifásica) localizada no primeiro ponto de encontro entre as zonas, já o limite inferior 

corresponderá a menor falta entre fases (bifásica) localizada no último ponto de encontro entre as zonas, 

conforme Figura  5.14 (b). Do mesmo modo, a proteção de neutro terá como limite máximo a maior 

falta entre uma fase e o terra (monofásica) no primeiro ponto, e no segundo, a menor falta entre uma 

fase e o terra (monofásica mínima) correspondente ao limite mínimo. Os detalhes da proteção de FASE  

e NEUTRO são apresentados nas Figuras 5.15 e 5.16, respectivamente.  
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Figura 5-15 – Intervalo de coordenação para proteção de FASE da sequência DP5-DP6. 
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Figura 5-16 - Intervalo de coordenação para proteção de NEUTRO da sequência DP5-DP6. 

 

Contudo, durante a execução do processo de busca, as constantes modificações na configuração 

da rede farão com que as zonas de alguns dispositivos também sejam alteradas, o que corresponde a 

alterações em seus alcances. Com isso, sempre haverá atualização das zonas de proteção dos dispositivos 

de proteção de alimentadores receptores que estiverem no caminho de coordenação de dispositivos 

recém-chegados de outras regiões da rede. Tal atualização sempre garante proteção primária e 

secundária para cada trecho recebido. Este procedimento é necessário porque os dispositivos deslocados 

farão parte de um novo caminho de coordenação no qual o dispositivo a montante do alimentador 

receptor estará incluso. A atualização das zonas deverá sempre anteceder aos estudos de faltas.  

Quando o par de dispositivos analisado for composto exclusivamente por fusíveis, a análise de 

coordenação deve ser realizada com base no critério das curvas características dos fusíveis descrito no 

item 2.9.3. Isto é, a coordenação é obtida pela comparação da curva TCT do fusível protetor (mais 

próximo da falta) com a curva a 75% dos tempos da curva de MMT do fusível protegido (mais próximo 

da subestação). É necessário que o TCT do protetor não exceda a 75% de MMT do protegido.  

Tomando como exemplo novamente o par de dispositivos DP5-DP6, e considerando-os como 

fusíveis, a margem de coordenação para o par é obtida pela relação dos tempos (RTfus) entre suas 

respectivas curvas TCT para fusível DP6 e 75% de MMT para o fusível DP5. A Figura 5.17 mostra a 

RTfus para uma falta máxima (𝐼𝑓
3∅) em cima de DP6. 
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Figura 5-17 – Cálculo da margem de coordenação para um par fusível-fusível. 

Sendo asim, para cada par fusível-fusível encontrado na rede, calcula-se a relação dos tempos 

(RTfus) entre as curvas dos respectivos fusíveis.  

Por fim, para uma determinada configuração G da rede, haverá sempre a identificação de todos 

os pares de dispositivos de proteção com o respectivo cálculo das magens de coordenação de fase e 

neutro, seja CTI, seja RFfus. Após isso, os valores calculados irão compor o parâmetro que representa a 

sua aptidão em relação à restrição de proteção de Fase e Neutro que compõe o conjunto de restrição que 

faz parte do problema. 

 

  Cálculo do Número de Manobras 

Para avaliar a qualidade de uma determinada configuração da rede elétrica, são necessários 

quatro procedimentos: execuções de fluxo de carga, curto-circuito e proteção e o cálculo do número de 

manobras necessárias para implementar essa nova configuração. Esse processo determinará a adequação 

da avaliação para o problema de restauração da rede elétrica a ser avaliada. Em geral, determina-se o 

número de manobras a partir de comparações entre vetores binários que armazenam o estado das chaves 
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(aberta ou fechada) de cada configuração. O custo computacional deste procedimento é relativamente 

alto, pois requer a criação de um vetor de estado atual das chaves para cada nova configuração gerada e 

realiza-se uma comparação deste com o vetor da configuração inicial. O tamanho de cada vetor é 

equivalente ao número de chaves (𝑚) do Sistema de Distribuição (SANCHES, 2013). 

Diante disso, em (SANTOS, 2009) foi proposto um algoritmo que determina o número de 

manobras de forma mais eficiente. Para esta formulação, são utilizados dois vetores: um com o estado 

das chaves na configuração inicial e outro, de tamanho 𝐺𝑚á𝑥 (número máximo de gerações), que 

armazena a quantidade de chaves alteradas em relação à configuração inicial. 

Na ocorrência de uma falta, o procedimento de isolar o setor sob falta e conectar os setores a 

jusante do mesmo ao sistema de distribuição exige manobras de chaves que nem sempre ocorrerão aos 

pares. Para ilustrar esse procedimento, o sistema de distribuição apresentado na Figura 4.3 foi 

reproduzido na Figura 5.18 como exemplo, onde o setor/barra 4 sofreu uma falta. Neste caso, deve-se 

isolar o setor em falta, que pode ser realizado abrindo-se as chaves A e B, realizando assim 2 manobras. 

Com este procedimento, os setores/barras 5, 6, 10, 11, 12, 16, 22 e 23 ficaram desconectados do sistema 

de distribuição, o que ocasionou uma área desligada. A região fora de serviço subdividiu-se em duas 

sub-regiões 1 e 2 como mostram as áreas sombreadas da Figura 5.18.  
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Figura 5-18 - Operações de Manobras Necessárias para Isolar o Setor/Barra 4 em Falta e Religar a Região 

Fora de Serviço. 

Nesse caso, o objetivo da Restauração é encontrar outro caminho de forma imediata que forneça 

energia a esses setores/barras sem violar as restrições operacionais do sistema. Para isso, o exemplo 

apresenta a existência de várias possibilidades de reconexão da região (sub-regiões) fora de serviço. Eis 

algumas delas: 

 

a. Fecha-se as chaves C e F para conectar a área fora de serviço. Religamento das sub-regiões 

1 e 2 separadamente aos alimentadores 2 e 3, respectivamente;  

b. Fecha-se as chaves C e I para conectar a área fora de serviço. Religamento das sub-regiões 

1 e 2 separadamente aos alimentadores 2 e 3, respectivamente;  
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c. Fecha-se as chaves E e J para conectar a área fora de serviço. Religamento das sub-regiões 

1 e 2 juntas ao alimentador 3;  

d. Fecha-se as chaves C e H para conectar a área fora de serviço. Religamento das sub-regiões 

1 e 2 separadas ao alimentador 2;  

e. Fecha-se as chaves K e G para conectar a área fora de serviço. Religamento das sub-regiões 

1 e 2 juntas ao alimentador 3;  

f. Etc... 

Para reconectá-las novamente, é necessário fechar duas chaves dentre as várias possibilidades 

que os conectam a algum alimentador, isto custará duas manobras de chave. Deste modo, na primeira 

alteração de topologia foram necessárias 4 manobras de chaves. 

Após o procedimento descrito acima, as chaves alteradas ocorrerão em pares, isto é, quando 

uma chave for aberta, outra deve ser fechada. Considerando o estado das chaves em 3 configurações 

específicas, torna-se possível determinar o número de manobras para originar uma determinada 

configuração: 

 

1. Configuração Inicial (𝐺0); 

2. Configuração alterada (𝐺𝑥); 

3. Configuração Final (𝐺𝑦). 

Considerando que uma determinada configuração 𝑦 provém de alterações numa dada 

configuração 𝑥, haverá três possibilidades para o cálculo do número de chaves alteradas da configuração 

𝑦: 

1. Os estados das duas chaves alteradas em 𝐺𝑦, em relação a 𝐺𝑥, são diferentes dos estados 

dessas chaves em 𝐺0. Deste modo, o número de chaves alteradas de 𝐺𝑦 será o número de 

chaves alteradas de 𝐺𝑥 mais 2; 

Tabela 5-3- Manobras de Chaves - Caso 1 

 Configurações 

Chaves 𝐺0 𝐺𝑥 𝐺𝑦 

1 1 1 0 
2 1 0 0 
3 0 1 1 
4 0 0 1 
5 1 1 1 

 

2. Os estados das duas chaves alteradas em 𝐺𝑦, em relação a 𝐺𝑥, são iguais aos estados dessas 

chaves em 𝐺0. Deste modo, o número de chaves alteradas de 𝐺𝑦 será o número de chaves 

alteradas de 𝐺𝑥 menos 2; 
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Tabela 5-4 - Manobras de Chaves - Caso 2. 

 Configurações 

Chaves 𝐺0 𝐺𝑥 𝐺𝑦 

1 1 1 1 
2 1 0 1 
3 0 1 0 
4 0 0 0 
5 1 1 1 

 

3. O estado de uma das chaves alteradas em 𝐺𝑦, em relação a 𝐺𝑥, é igual ao estado dessa 

mesma chave em 𝐺0, enquanto o da outra é diferente. Desde modo, o número de chaves 

alteradas de 𝐺𝑦 será igual ao número de chaves alteradas de 𝐺𝑥.  

Tabela 5-5 - Manobras de Chaves -  Caso 3. 

 Configurações 

Chaves 𝐺0 𝐺𝑥 𝐺𝑦 

1 1 1 1 
2 1 0 1 
3 0 1 1 
4 0 0 0 
5 1 1 0 

 

Portanto, para todos os casos acima, serão sempre necessárias mudanças em duas das chaves de 

𝐺𝑥 para gerar 𝐺𝑦. Entretanto, não há como garantir que as mudanças sejam efetivamente realizadas em 

relação à configuração inicial 𝐺0. Por essa razão, não há como garantir que o número de manobras 

necessárias para conceber 𝐺𝑦 seja sempre o número de manobras para implantar 𝐺𝑥 mais 2. 

 

5.10 Funcionamento do Algoritmo Evolutivo por Tabela para Restabelecimento de 

SDEE 

O Algoritmo Evolutivo Multi-Tabelas (AEMT) é utilizado como base para o desenvolvimento 

desta proposta. Sua característica intrínseca é ser baseado na ideia de subpopulações, que nada mais são 

do que um conjunto formado por alguns dos indivíduos de uma população (Marques, 2013).  

Assim, o seu objetivo será buscar a restauração de energia em sistemas de distribuição após a 

ocorrência de uma ou múltiplas faltas (Santos, 2009). O AEMT considera como indivíduo uma floresta 

de grafo modelada em RNP. Conforme Capítulo 4, a RNP é uma estrutura de dados usada para 

armazenar e manipular computacionalmente os grafos que representam o sistema de distribuição em 

análise. Assim, quando houver uma falta e, consequentemente, ocorrer um isolamento de uma 

determinada região da rede elétrica, numa dada configuração, a estrutura irá reconectar as áreas sãs e 

fora de serviço a algum setor da rede elétrica com fornecimento (Santos, 2009). 

Com isso, o algoritmo irá trabalhar, paralelamente, com várias subpopulações, armazenadas em 

tabelas (R. BENAYOUN, 1971) e (SANTOS, 2009). Estas tabelas irão guardar os melhores indivíduos 
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para objetivos e restrições, tais como: carregamento da rede, carregamento de subestação, queda de 

tensão, função de agregação e número de operações de manobra. A função de agregação é uma equação 

que reúne objetivos e restrições operacionais previamente definidas para cada configuração 𝐹 gerada 

pelo AEMT, conforme apresentado pela Equação (5.22). 

 

 Obtenção da Primeira Configuração Factível 

O funcionamento do AEMT proposto inicia o processo de otimização com a obtenção da 

primeira configuração factível, chamada em (Santos et al., 2010) de “Starting Solution”. Uma 

configuração é considera factível se puder ser representada por meio de um grafo acíclico e conexo. Em 

outras palavras, é uma configuração radial (sem formação de laços) que garante fornecimento de energia 

a todos os setores, a exceção do setor sob falta. Portanto, é necessário que a primeira configuração 

(configuração inicial) tenha as características descritas necessárias à inicialização do AEMT. A obtenção 

desta configuração é realizada a partir da rede elétrica com as barras sãs localizadas à jusante da falta 

desconectadas da rede de distribuição e sem fornecimento de energia. Entretanto, não é necessário que 

a configuração inicial tenha os valores das grandezas elétricas (perfil de tensão nas barras, carregamento 

da rede, etc) em conformidade com as restrições pré-estabelecidas no problema, visto que tal condição 

será obtida no decorrer da execução do AEMT. 

A rotina desenvolvida para encontrar a primeira configuração factível reconecta as barras da 

região desligada levando em consideração todos os possíveis alimentadores adjacentes aptos a 

receberem tal carga, e considera o balanceamento de carga nestes. Isto é: Primeiramente, a rotina 

identifica toda a região (barras) desligada e abre todos os trechos (entre barras) que se encontravam 

anteriormente fechados (chaves NF) nessa região. Após isso, verifica-se, dentre os alimentadores 

adjacentes e aptos a receberem carga, qual deles possui a maior folga de potência para iniciar o processo 

de reconexão das barras, via consulta da lista de adjacências. Após identificar o alimentador com maior 

folga de carga, verifica-se na lista de adjacências a barra em comum que esteja na região desligada e 

que possua uma NA em comum com o respectivo alimentador. Com isso, a nova carga (barra) é 

adicionada ao alimentador que passa a ter uma nova carga total e, como consequência, uma diminuição 

na sua folga de potência. O processo repete-se até que todas as barras sejam reconectadas.  

Na Figura 5.19 é ilustrado um exemplo de falta num SDR e regiões desligadas, onde duas 

possíveis configurações factíveis podem ser vistas nas Figuras 5.20 e 5.21. 

Dada uma configuração inicial qualquer, a primeira configuração factível é obtida para o AEMT 

por meio da reconexão das barras fora de serviço a alimentadores adjacentes a estas, e escolhidos com 

base na folga de carga dentre todos os alimentadores adjacentes que possuem fornecimento de energia 

e conexão com as barras fora de serviço. Existe ainda a possibilidade de que a falta ocorra em uma barra 

que não possua barras à jusante. Nestes casos, a primeira configuração factível obtida será a própria 

configuração inicial. A primeira configuração factível é o primeiro indivíduo do AEMT e servirá como 
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ponto de partida para a geração da população inicial (dividida em subpopulações) e para o processo 

evolutivo das subpopulações armazenadas em tabelas. 
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Figura 5-19 – Exemplo para o procedimento de restauração de serviço em SDR – Falta na barra 4. 
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Figura 5-20 - Primeira possível configuração factível. Região desligada remanejada. 
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Figura 5-21 - Segunda possível configuração factível. Região desligada remanejada. 
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 Geração das Subpopulações Iniciais – Tabela de Subpopulações 

Existentes 

A partir da primeira configuração factível e com as tabelas vazias, gerar-se-ão novos indivíduos 

a fim de preencher todas as tabelas de subpopulação, que juntas formarão a primeira população. Para 

isso, aplica-se aleatoriamente os operadores PAO ou CAO na RNP na estrutura da primeira configuração 

factível ou em uma de suas configurações subsequentes (descendentes) geradas. Estas configurações são 

indivíduos que poderão ser capazes de solucionar o problema da restauração decorrente de casos de 

falta. Tais indivíduos consistem em configurações da rede nas quais todas as barras saudáveis possíveis 

de serem restauradas estão conectadas em alguma árvore energizada. Isso ocorre até que todas as tabelas 

de subpopulações sejam preenchidas. As oito tabelas seguintes presentes no AEMT proposto são 

baseadas no conceito clássico de tabelas de subpopulação. Dessa forma, procura-se reunir em cada 

subpopulação os melhores indivíduos para uma certa característica do problema (objetivo ou restrição). 

Assim, para objetivos e restrições, as tabelas 𝑃𝑖, para 𝑖 = 1,2, … , 8, armazenam: 

 

(1) Tabela associada ao objetivo: 

▪ P1- Indivíduos com os menores valores para 𝜓(𝐹, 𝐹0); 

(2) Tabelas associada às restrições operacionais: 

▪ P2- Indivíduos com os menores valores para (X(F)); 

▪ P3- Indivíduos com os menores valores para (B(F)); 

▪ P4- Indivíduos com os menores valores para (V(F)). 

(3) Tabelas associada às restrições de proteção: 

▪ P5- Indivíduos com os menores valores para (O(F)); 

▪ P6- Indivíduos com os menores valores para (Sf(F)+Sn(F)); 

▪ P7- Indivíduos com os menores valores para (P(F)+N(F)). 

(4) Tabela associada à função de agregação: 

▪ P8- Indivíduos com os menores valores para a função de agregação 𝑓𝑎𝑔(𝐹): 

 Avaliação dos Indivíduos das Subpopulações Iniciais 

A avaliação dos indivíduos no AEMT consiste em determinar os valores dos parâmetros que 

caracterizam a sua aptidão em relação aos objetivos e a sua adequação às restrições do problema. Ela é 

realizada por meio da aplicação dos estudos de fluxo de potência, curto-circuito e proteção. Para o estudo 

de fluxo de carga, optou-se para o modelo de carga o modelo de potência constante com a tensão. Cada 

trecho de linha entre duas barras, a e b, é representado por uma impedância 𝑍𝑎𝑏. O plano de manobra foi 

associado à RNP da rede elétrica sob avaliação. Os indivíduos são avaliados também em relação ao 

número de operações de manobras em chaves necessárias para obtê-los, conforme item 5.9.5. 
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 Critério de Parada 

O critério de parada adotado pelo AEMT é um número máximo de indivíduos gerados (𝐺𝑚á𝑥), 

sendo este um parâmetro a ser informado no início da sua execução. 

 Geração de um Novo Indivíduo 

O procedimento para a geração de um novo indivíduo,  𝐺𝑛𝑒𝑤, é baseado nos indivíduos que 

formam as subpopulações em tabelas, posto que é nelas que estão armazenados os indivíduos mais 

adequados para cada objetivo e restrição do problema. Este processo corresponde aos itens 5.10.6 a 

5.10.11.   

 Seleção Aleatória de uma Subpopulação 

Após a criação das subpopulações iniciais (preenchimento de todas as tabelas consideradas), 

escolhe-se, aleatoriamente, uma dada tabela (subpopulação) 𝑃𝑖 dentre as 8 existentes.  

 Seleção Aleatória de um Indivíduo na Subpopulação Escolhida 

Após a escolha de determinada tabela (subpopulação𝑃𝑖), um indivíduo 𝐺𝑡, pertencente a esta 

tabela, também é escolhido randomicamente.  

 Decisão de Aplicação de um dos Operadores da RNP (PAO ou CAO) 

Em seguida, é feita, de forma aleatória (SANTOS, 2009), a seleção de um dos operadores da 

RNP a ser aplicado em 𝐺𝑡. 

 Aplicação do Operador Escolhido e Geração de um Novo Indivíduo 

Com o indivíduo 𝐺𝑡 selecionado, usa-se o operador (PAO ou CAO) escolhido, a fim de gerar 

outro indivíduo 𝐺𝑠. Maiores informações sobre os operadores da RNP podem ser adquiridas no Capítulo 

4 deste trabalho. 

 Avaliação do Novo Indivíduo 

A avaliação do novo indivíduo é feita da mesma forma que a dos indivíduos das subpopulações 

iniciais já apresentas.  Isto é, em conjunto com a RNP, ela é realizada por meio de estudos de fluxo de 

carga e curto-circuito, além da avaliação de critérios de proteção. O procedimento irá determinar para o 

novo indivíduo 𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂 os valores correspondentes a cada uma das restrições operacionais (𝑉(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂), 

𝑋(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂) e 𝐵(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂)), de proteção (𝑂(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂), [𝑆𝑓(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂) + 𝑆𝑛(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂)] e [𝑃(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂) +

𝑁(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂)]) e do número de manobras (𝜓(𝐺, 𝐺0)). Com base nessas informações, calcula-se também o 

valor da função agregação 𝑓
𝑎𝑔
(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂) para 𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂, de acordo com a Equação (5.22) ou (5.30). É 

importante destacar que para cada novo indivíduo gerado, a função de fluxo de potência, curto-circuito 

e proteção sempre é executada para todo o sistema de distribuição em estudo. Ou seja, tais estudos 

sempre irão envolver todos os alimentadores, modificados ou não. Entretanto, a topologia dos não 

envolvidos (maioria deles) não sofrerá nenhuma alteração, e, portanto, suas variáveis de estado 

permanecerão iguais. O indivíduo criado e avaliado é inserido num vetor V. 
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 Seleção do Melhor Indivíduo do Vetor V 

Repete-se os itens de 5.10.6 a 5.10.10 até que o vetor V possua 10 indíviduos. Em seguida, 

seleciona-se o melhor (𝐺𝑛𝑒𝑤) de V com base em sua função de agregação𝑓
𝑎𝑔
(𝐺𝐹𝐼𝐿𝐻𝑂). 

 Seleção dos Sobreviventes nas Tabelas 

Quando as características do novo indivíduo (𝐺𝑛𝑒𝑤) forem determinadas, haverá a comparação 

deste com o pior indivíduo presente em cada uma das 8 tabelas que formam a população. 

Consequentemente, a inclusão de 𝐺𝑛𝑒𝑤 numa dada tabela 𝑃𝑞 acontecerá sempre que o referido novo 

indivíduo for melhor que a pior solução (critério de restrição/objetivo) presente em 𝑃𝑞. Assim, a 

depender da adequação de 𝐺𝑛𝑒𝑤 aos objetivos do problema, o novo indivíduo poderá ser armazenado 

em uma ou mais tabelas, ou ainda ser descartado. Caso 𝐺𝑛𝑒𝑤 preencha as condições de armazenamento 

numa dada tabela 𝑃𝑞 e, considerando ser fixo o tamanho (número de indivíduos) de todas as tabelas 

consideradas, então o pior indivíduo de 𝑃𝑞 será descartado para que o novo (𝐺𝑛𝑒𝑤) possa ser inserido na 

referida tabela. 

 Seleção do Melhor Indivíduo para Solução 

Uma vez atingido 𝐺𝑚á𝑥, a melhor solução (configuração do sistema radial de distribuição que 

atende todas as restrições técnicas) da Tabela da Fag é considerada como a solução do problema da 

restauração de serviço. 
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5.11 AEMT – Pseudocódigo – Algoritmo Principal 

Algoritmo 4: Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo em Tabelas 

1: //Iniciar o contador de gerações 

2: 𝒈 ← 𝟏; 

3: // Obter a Primeira Configuração Factível a partir da Floresta com a barra isolada: setores ligados 

(𝑮𝒐𝒏) e desligados (𝑮𝒐𝒇𝒇) 

4: 𝑮𝟎 ← 𝑮𝒐𝒏 U 𝑮𝒐𝒇𝒇; 

5: //gerar subpopulações iniciais [𝑷𝒊(𝑮𝟎) 𝑼 𝑷𝒊(𝛀𝒔𝒖𝒃(𝑮
𝟎))] a partir da Floresta 𝑮𝟎 e de suas 

configurações [𝛀𝒔𝒖𝒃(𝑮
𝟎)] subsequentes (descendentes). 

6: 𝑷(𝑮) ← 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐{𝑷𝒊[𝑮
𝟎, 𝛀𝒔𝒖𝒃(𝑮

𝟎)]}; 

7: // Avalie os indivíduos das subpopulações iniciais 

8: Avalie 𝑷𝒊(𝑮)  

9: // teste do critério de parada (𝒈𝒎á𝒙)  

10: While   𝒈 ≤ 𝒈𝒎á𝒙  do 

11:// inicia contador para busca local – 𝒔𝒎á𝒙 = 𝟏𝟎 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗í𝒅𝒖𝒐𝒔 

12: s  ← 1; 

13:           While     𝒔 ≤ 𝒔𝒎á𝒙  do 

14:               // Selecionar aleatoriamente uma subpopulação (𝑷𝒊) 

15:               𝑷𝒊 ← 𝑨𝒍𝒆𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆. 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆(𝒑𝒐𝒑) 

16:               // Selecionar aleatoriamente um indivíduo 𝑮𝑷𝑨𝑰 de 𝑷𝒊 

17:               𝑮𝑷𝑨𝑰 ← 𝑨𝒍𝒆𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆. 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆(𝑷𝒊(𝒈)) 

18:               // decide se aplica o operador PAO ou CAO 

19:               𝑶𝑷 ← 𝑫𝒆𝒄𝒊𝒅𝒆. 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 (𝑷𝑨𝑶,𝑪𝑨𝑶) 

20:               // aplicar OP para produzir um novo indivíduo 𝑮𝑭𝑰𝑳𝑯𝑶 de 𝑮𝑷𝑨𝑰  

21:            𝑮𝑭𝑰𝑳𝑯𝑶 ← 𝑶𝑷 (𝑮𝑷𝑨𝑰) 

22:            // avalia novo indivíduo 𝑮𝑭𝑰𝑳𝑯𝑶 

23:           𝑨𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆(𝑮𝑭𝑰𝑳𝑯𝑶) 

24:          // Armazenar o novo indivíduo no vetor V 

25:         𝑽(𝒔) ← 𝑮𝑭𝑰𝑳𝑯𝑶 

26:          𝒔 = 𝒔 + 𝟏; 

26:      end While 

27:// selecionar o melhor indivíduo de V(s) 

28: 𝑮𝒏𝒆𝒘 ← 𝒎𝒆𝒍𝒉𝒐𝒓(𝑽(𝒔)) 

29:// Selecionar os sobreviventes entre 𝑷(𝒈) e 𝑮𝒏𝒆𝒘 

30: 𝑷(𝒈 + 𝟏) ← 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒂. 𝒑𝒐𝒑[𝑷(𝒈), 𝑮𝒏𝒆𝒘] 

31://incrementa contador de gerações 

32: 𝒈 ← 𝒈+ 𝟏; 

33: End 

 

O fluxograma da Figura 5.22 mostra o esquema completo da metodologia.  
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Figura 5-22 - Fluxograma do Método AEMT para restauração de serviço com restrição de proteção. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Considerações Iniciais 

Os resultados computacionais da metodologia proposta são apresentados neste capítulo para 

comprovar a eficiência da metodologia para obtenção do Plano de Manobras discutida nos capítulos 

anteriores. Testes foram realizados em três sistemas de distribuição radiais, trifásicos e equilibrados de 

pequeno e médio porte, obtidos do sistema teste IEEE que estão descritos nos apêndices A, B e C. Os 

casos de restauração são simulados para verificação da consistência da formulação matemática proposta 

e do desempenho do algoritmo desenvolvido.  

O AEMT (MEAN-PC) foi implementado utilizando um computador com o processador Intel 

core i7, 3,1GHz, SSD 512 GB, 6 GB de memória RAM, Sistema Operacional Linux, versão Linux Mint 

18.1 e compilador de linguagem Python 2.7.14, compilador da linguagem C GCC 7.2.0. 

O objetivo principal deste trabalho é a obtenção de planos de manobra para SDR de pequeno 

e médio porte que, além de atender às restrições operacionais, garante um grau mínimo de proteção num 

tempo de execução razoável uma vez que o problema da restauração de serviço deve ser resolvido em 

tempo real.  

O desenvolvimento do método proposto pode ser aplicado em problemas de reconfiguração 

de redes com diversos propósitos, dentre os quais se destacam: restabelecimento de energia após uma 

contingência, redução de perdas elétricas (objetivo não considerado neste trabalho), queda de tensão nas 

barras, carregamento tanto dos trechos da rede quanto da subestação, balanceamento de cargas entre as 

subestações, etc. Como o trabalho trata da restauração de serviço, as simulações apresentadas são 

concentradas na minimização do tempo deste processo, visando ao restabelecimento do maior número 

possível de consumidores desligados após a ocorrência de uma única falta com a incorporação das 

restrições de proteção na formulação matemática do problema. Para isso, o principal problema a ser 

minimizado é a função de agregação que contém o número de chaveamentos e todas as restrições 

operacionais e de proteção associadas a pesos. A variável correspondente ao número de consumidores 

desligados é declarada zero na função de agregação, já que o uso da RNP garante que todos os 

consumidores sejam restabelecidos. 

Os resultados apresentados aqui para uma falta empregam o modelo mono-objetivo do 

MEAN-PC conforme Equação Geral (5.30) e Equação (5.22) da função de agregação. Esta função pode 

ser ajustada de acordo com a necessidade de cada rede de distribuição. Entretanto, os mesmos 

parâmetros da função de agregação foram utilizados em todos os testes apresentados. 

Com objetivo de analisar o desempenho do MEAN-PC e a sua capacidade de fornecer um 

plano de manobras para o restabelecimento de energia em condições de contingências distintas, as 

simulações nos sistemas testes escolhidos descritos nos apêndices A, B e C consideram a ocorrência de 

uma única falta. Conforme apresentado nas secções 5.4 e 5.5, o MEAN-PC trabalha com tabela de 
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subpopulações em paralelo e não com uma única população de acordo com os Algoritmos Evolutivos 

convencionais. Cada subpopulação armazena os 20 melhores indivíduos para cada uma das seguintes 

características: (a) Número de manobras; (b) Carregamento da rede; (c) Carregamento da Subestação; 

(d) Queda de Tensão; (e) Operação e Sensibilidade dos Dispositivos de Proteção; (f) Coordenação de 

Fase e Neutro dos Dispositivos de Proteção e (g) Função de agregação. 

Os parâmetros utilizados nas simulações correspondem ao número total de indivíduos gerados 

𝐺𝑚á𝑥 (7.000) e a população que tem tamanho de 140. Verificou-se que, por meio das simulações, testes 

com 𝐺𝑚á𝑥 maior que 7.000 indivíduos (configurações) não produzem melhorias significativas para as 

redes elétricas avaliadas. Nesse trabalho, os indivíduos da população inicial são gerados a partir da 

configuração com a barra/trecho em falta retirada da rede elétrica de distribuição. O número e manobras 

de chaveamento que será apresentado irá contabilizar as manobras necessárias para isolar o setor em 

falta e as manobras necessárias para restaurar a energia para todos os setores não atingidos pela falta, 

depois do setor em falta ter sido isolado. 

O método leva em conta que, em cada trecho, de cada uma das redes avaliadas, existe uma 

chave normalmente fechada (NF), além das chaves TIE (normalmente aberta), já consideradas. Além 

disso, supõe-se que a identificação e a localização da falta já tenham sido realizadas. A metodologia 

considera também que todas as chaves da rede sejam controladas remotamente, que é uma condição 

essencial à automatização do processo de restauração das redes de distribuição. Por fim, uma vez 

dimensionados por uma rotina específica de proteção, os dispositivos de proteção assim permanecem 

até o fim do processo de busca. Na ocorrência, e a consequente localização de uma falta, o procedimento 

proposto iniciará a busca de um plano de manobras, a partir de uma subestação automatizada, e terá 

acesso a um banco de dados de todos os alimentadores que compõem a rede de distribuição. 

Quanto aos limites de quedas de tensão, segundo a resolução da ANEEL, é aceitável um desvio 

de ± 5 % na tensão nominal. Todavia, na configuração original das redes de 70 e 84 barras, há um 

desvio maior do que o regulamentar: 0.9052432 p.u. para a de 70 barras, e 0.9285192 p.u., para a de 84. 

Com isso, utilizou-se o mesmo desvio máximo de tensão encontrado nas respectivas redes após a 

contingência. Dessa forma, não é promovida uma deterioração nos níveis de tensão nas barras de carga 

da rede maior do que aquela já encontrada na configuração original depois da ocorrência do defeito e 

antes do plano de restauração. 

6.2 Aspectos de Proteção adotados para as Redes Elétricas Radiais 

O relé adotado para cada alimentador das redes de distribuição possui curva padrão do IEC – A 

(BS142), tipo Inversa, do fabricante General Electric (GERS, 2004) representada pela Equação (2.5). 

Os parâmetros para o tipo padrão do referido fabricante estão na Tabela 2.2. O religador escolhido possui 

curva de tempo inverso representada pela Equação (2.6), obtida de (ABB, 2020). Para os fusíveis, 

adotou-se o grupo preferencial (6, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 140 e 200K) com curvas (TCT e MMT) 

obtidas de (COMPANY, 2018).  
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Em todos os testes, os dispositivos foram alocados e dimensionados de acordo com 

(ANDERSON, 1999), (GERS, 2004) e (ELETROPAULO, 2004). A proteção de fase e neutro tem como 

referência o curto-circuito, sendo o CTI mínimo adotado de 0,2 s entre as curvas dos dispositivos 

protetor e protegido, para um dado par. O valor de 0,2s está de acordo com as referências supracitadas.  

 Os transdutores foram classificados como ideais, não levando em conta possíveis erros para 

estudos. Por fim, diante da ausência da informação nas literaturas consultadas das impedâncias de 

sequência negativa e zero de cada trecho das redes escolhidas, estimou-se seus valores com base nas 

suas respectivas impedâncias de sequência positiva diante das condições mínimas satisfatórias de 

aterramento. 

6.3 Sistemas Testes  

São raros os trabalhos na literatura que utilizam redes elétricas radiais de distribuição reais 

e/ou de grande porte para estudos elétricos. Em geral, somente os trabalhos com redes elétricas de 

distribuição pequenas disponibilizam todos os dados necessários para sua manipulação. Para a 

realização dos testes computacionais, três sistemas radiais de distribuição foram usados: 70, 84 e 135 

Barras descritos nos Apêndices A, B e C, respectivamente. As três redes elétricas são de pequeno e 

médio porte e sem simplificações. Isto é, todas as suas barras foram consideradas, assim como cada um 

de seus trechos (linhas). Em todas as linhas considera-se a existência de uma chave, que pode ser aberta 

(NA - TIE) ou fechada (NF). Nos diagramas unifilares, as chaves fechadas são representadas por linhas 

contínuas, e as abertas, pelas tracejadas. A Tabela 6.1 apresenta as três redes radiais com suas principais 

características. 

 

Tabela 6-1 - Dados dos Sistemas Radiais de Distribuição utilizados nos Testes 

 Sistemas de Distribuição 

 70 Barras 84 Barras 135 Barras 

Subestações 2 11 8 

Alimentadores 4 11 8 

Barras 70 84 135 

Chaves NF 68 83 135 

Chaves NA (TIE) 11 13 21 

Menor Tensão de Rede na 

Configuração Pré-Falta (p.u.) - B 
0,9052432 (B67) 0,9285192 (B10) 0,9307109 (B124) 

Máx. Carregamento de Rede na 

Configuração Pré-Falta (%) 
34,69 36,71 52,39 

Máx. Carregamento na Sub na 

Configuração Pré-Falta (%) 
76,76 55,67 71,21 

Quantidade de Relés 4 11 8 

Quantidade de Religadores 5 14 8 

Quantidade de Fusíveis 10 7 30 
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As faltas em cada na rede elétrica serão representadas por uma seta vermelha na barra indicada 

nas respectivas figuras a serem apresentadas. 

 

6.4 Simulações para o Sistema I – 70 Barras: Falta na Barra 25 

Uma falta é aplicada na barra 25, localizada no segundo alimentador da Subestação A. Como 

consequência, as chaves 24 (entre as barras 24 e 25) e 25 (entre as barras 25 e 26) devem ser abertas 

para isolar a barra sob falta. O conjunto de barras fora de serviço compreende a região entre as barras 

25 a 29 (5 barras), totalizando uma carga de 505 kW e 320 kVAr, que corresponde a um total de 597,85 

kVA. Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada é plenamente restaurável, conforme 

ilustra a Figura 6.1. 

Para encontrar um plano de manobras que considere as restrições de proteção, 15 simulações 

são realizadas nesta condição. Outras 15 são realizadas para obtenção do mesmo plano, só que sem levar 

em conta a proteção. As 30 simulações pretendem mostrar a influência da proteção na busca por um 

plano de manobras cuja configuração emergencial satisfaça às exigências mínimas de proteção.  
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Figura 6-1 - Falta na barra 25 do SDR 70 barras e Região Restaurável. 
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 Falta na Barra 25 sem a Consideração da Proteção 

Todas as 15 simulações, sem a consideração da proteção, convergiram para uma única solução 

cujo configuração é apresentada na Figura 6.2 com tempo médio de 20,136 seg. A Tabela 6.2 apresenta 

a solução onde o objetivo é minimizar a número de manobras, além de detalhar todas as restrições 

operacionais. Na configuração emergencial obtida pelo plano, embora todas as restrições operacionais 

tenham sido atendidas, haverá desligamento não só da área desligada inicialmente pela falta, mas 

também de parte do alimentador receptor (barras 18 a 22) devido à operação de F4 (15K), conforme 

ilustra a Figura 6.2.  

Tabela 6-2 – Resultados de Restauração do SDR 70 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 25. 
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Figura 6-2 - Plano de Manobras (configuração emergencial) e atuação de F4 para a restauração sem 

restrição de proteção. 

 

Portanto, a configuração emergencial obtida, embora satisfaça às restrições operacionais, torna-

se impraticável sob a ótica da proteção. 

 

 Falta na Barra 25 com a Consideração da Proteção 

Dentre as 15 simulações realizadas que levaram em conta a proteção, 6 apresentaram o mesmo 

plano de manobras. Este plano, tido como solução do caso, tem sua configuração apresentada na Figura 

6.3. Houve soluções com planos de manobra de 13 chaveamentos que obedeciam a todos os critérios de 

proteção (salvo duas violações de coordenação) e restrições operacionais, mas que foram descartadas 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
24-25, 

25-26 
21-27   3 25 a 29 26 a 29 0.9052, 67 

34.71,  

70-30 

69,67,  

Sub A 
22,8 

2 Sim 

24-25, 

25-26, 21-22, 

27-28, 58-59, 

65-66  

21-27, 29-64, 

22-67, 15-67, 

39-59  

11 25 a 29 26 a 29 0.9016, 28 
38.82, 

70-30 

68.40,  

Sub A 
33,6 
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pelo maior número de chaveamentos. O tempo médio de todas as simulações do caso gira em torno de 

34,98 seg. A Tabela 6.2 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada. A inclusão da 

proteção aumenta a complexidade de resolução do problema. Com isso, observa-se um correspondente 

aumento no número de chaveamentos e no tempo de simulação. De acordo com a Figura 6.4, nota-se 

que, à exceção de dois pares, houve coordenação satisfatória entre os pares de coordenação (Tabela 6.3) 

compostos pelos dispositivos de proteção. A Tabela 6.3 mostra os arranjos de dispositivos, onde o novo 

par (2), exclusivo da configuração emergencial, está em destaque. 

Tabela 6-3 - Pares de Coordenação para a falta na barra 25 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (4-5) Fus (7-68) 9 Relé (70-30) Reg (32-39) 

2 Fus (17-18) Fus (26-27) 10 Relé (70-51) Reg (52-53) 

3 Relé (1-2) Fus (4-5) 11 Reg (32-33) Fus (35-47) 

4 Relé (1-2) Fus (4-10) 12 Reg (32-39) Fus (40-41) 

5 Relé (1-16) Fus (17-18) 13 Reg (55-61) Fus (62-65) 

6 Relé (70-51) Fus (52-57) 14 Reg (52-53) Fus (55-56) 

7 Relé (1-16) Reg (17-23) 15 Reg (52-53) Reg (55-61) 

8 Relé (70-30) Reg (32-33)    
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Figura 6-3 - Plano de Manobras (configuração emergencial) para a restauração com restrição de proteção. 
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Treze pares atendem aos critérios de proteção, à exceção do par 2 (F4-F5) e do par 4 (Relé1-2 – 

F2). Este último teve sua proteção de neutro levemente afetada, conforme Figura 6.4.  No par 2 (15K – 

25K), a relação de tempo entre a curva TCT do fusível protetor e a MMC, do protegido, corresponde a 

448,27%, o que excede o limite de 75%.  A proteção de neutro do par 4 (Relé1-2-F2) teve o CTI 

(𝐶𝑚í𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,1481𝑠) afetado, visto que este está abaixo de 0,2s, conforme ilustra a Figura 6.5. Isso 

ocorreu devido a sua nova zona ter sido deslocada para barras mais distantes, implicando assim numa 

falta monofásica mínima menor que a original. Entretanto, isso não impede a existência de proteção para 

a região coberta pela zona de proteção do par de dispositivos em questão.  

 

Figura 6-4 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 25 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-5 - Proteção de Neutro do par 4 para a falta fase-terra mínima na barra 66. 
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 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 25 com Restrição de Proteção 

Após a ocorrência de falta, o AEMT inicia o processo de busca e trabalha com tabelas de 

subpopulações em paralelo e não com uma população única. Cada subpopulação armazena os 20 

melhores indivíduos para cada uma das seguintes características: (a) Número de manobras; (b) 

Carregamento da rede; (c) Carregamento da Subestação; (d) Queda de Tensão; (e) Operação e 

Sensibilidade dos Dispositivos de Proteção; (f) Coordenação de Fase e Neutro dos Dispositivos de 

Proteção e (g) Função de agregação. 

As Figuras 6.6 a 6.10 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.6 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.7 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.8 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.9 e Figura 6.10, respectivamente.  

 

Figura 6-6 - Número de Manobras para falta na Barra 25 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-7 - Função de Agregação para falta na Barra 25 com restrição de proteção. 
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Figura 6-8 - Queda de Tensão para falta na Barra 25 com restrição de proteção. 

 

Figura 6-9 - Carregamento da Rede para falta na Barra 25 com restrição de proteção. 

 

Figura 6-10 - Carregamento das Subestações para falta na Barra 25 com restrição de proteção. 

Por fim, verifica-se que a solução encontrada atendeu a quase todas as restrições operacionais 

do sistema. A única exceção foi a tensão que apresentou um valor de 0.9016 pu tido como precário, 
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onde o mínimo permitido vale 0.93 pu. Além disso, as restrições de radialidade e conectividade foram 

atendidas naturalmente pelo uso dos operadores CAO e PAO na RNP. 

 

 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 25 

Com objetivo de explorar o espaço de busca de forma mais consistente e ampla, uma busca 

exaustiva foi realizada com 100.000 indivíduos, em contraste com os 7000 explorados nos itens 6.4.1 e 

6.4.2, de forma buscar uma melhor solução considerando restrições de proteção. Após a ocorrência de 

falta, o AEMT inicia o processo de busca nas mesmas condições que o item anterior e depois de 8,62 

minutos, obteve-se uma solução apresentada na Tabela 6.4. Observe que, embora a solução encontrada 

na busca exaustiva tenha tido um menor número de chaveamentos, ela apresentou uma tensão mínima 

de 0,8718 pu na barra 26 tida como tensão crítica, o que torna a solução menos interessante diante da 

solução encontrada no item 6.4.2.  

 

Tabela 6-4 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 25 no SDR 70 Barras com Restrição de Proteção. 

  

As Figuras 6.11 a 6.15 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.11 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.12 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.13 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.14 e Figura 6.15, respectivamente. 

 

Figura 6-11 - Número de Manobras para falta na Barra 25 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 
24-25, 

25-26, 65-66, 

29-64, 15-67, 

38-43, 39-59 
  9 25 a 29 26 a 29 0.8718, 26 

47.27,  

70-30 

69,82,  

Sub B 
517,2 

2 Não 

40-41, 52-57 

25-26, 21-22, 

27-28, 58-59, 

65-66  

21-27, 29-64, 

22-67, 15-67, 

39-59  

11 25 a 29 26 a 29 0.9016, 28 
38.82, 

70-30 

68.40,  

Sub A 
33,6 
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Figura 6-12 – Função de Agregação para falta na Barra 25 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-13 – Queda de Tensão para falta na Barra 25 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-14 – Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 25 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 



176 

 

 

Figura 6-15 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 25 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 

6.5 Simulações para o Sistema I – 70 Barras: Falta na Barra 39 

Uma falta é aplicada na barra 39, localizada no primeiro alimentador da Subestação B. Como 

consequência, as chaves 38 (entre as barras 32 e 39) e 39 (entre as barras 39 e 40) devem ser abertas 

para isolar a barra sob falta. O conjunto de barras fora de serviço compreende a região entre as barras 

40 a 46 (7 barras), totalizando uma carga de 464 kW e 275 kVAr, que corresponde a um total de 539,37 

kVA. Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada é plenamente restaurável, conforme 

ilustra a Figura 6.16. 

Para encontrar um plano de manobras que considere as restrições de proteção, 15 simulações 

são realizadas nesta condição. Outras 15 são realizadas para obtenção do mesmo plano, só que sem levar 

em conta a proteção. As 30 simulações pretendem mostrar a influência da proteção na busca por um 

plano de manobras cuja configuração emergencial satisfaça as exigências mínimas de proteção. 



177 

 

2

4

5

6

1

3

8

7

9

11

12

13

14

15

68

69

10

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

23

50

49

48

47

38

37

36

35

31

34

33

32

30

70

43

42

41

40

39

44

45

46

575859

60

52

54

53

51

56

55

67

62

65

61

66

64

63

A

B

15 K

25 K

25 K

25 K

10 K

40 K

6 K

40 K

25 K

25 K

Relé

Religador

Fusível

Legenda

TIE

Chave NF aberta

Carga 

Restaurável 

Fora de 

Serviço
539,37 kVA

 

Figura 6-16 - Falta na barra 39 do SDR 70 barras e Região Restaurável. 

 Falta na Barra 39 sem a Consideração da Proteção 

Treze das 15 simulações, sem a consideração da proteção, convergiram para uma mesma 

solução cuja configuração é apresentada na Figura 6.17 com tempo médio de 20,64 s. A Tabela 6.5 

apresenta a solução onde o objetivo é minimizar a número de manobras, além de detalhar todas as 

restrições operacionais. Na configuração emergencial, embora todas as restrições operacionais tenham 

sido atendidas, haverá desligamento não só da área desligada inicialmente pela falta, mas também de 

parte dos alimentadores receptores das subestações A e B. Na subestação A, devido à operação de F4 

(15K), serão desligadas as barras 18 a 22, e as barras 66 e 67, provenientes de B. Na subestação B, as 

barras 57,58, 59 e 60 ficarão fora de serviço devido à operação de 𝐹8
𝐵 (40K), conforme ilustra a Figura 

6.17. A Tabela 6.6 resume a atuação dos dispositivos de proteção mostrando sua condição de carga na 

situação anterior e posterior à falta. 
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Tabela 6-5 - Resultados de Restauração do SDR 70 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 39. 
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Figura 6-17 - Plano de Manobras e atuação de F4 e F8 para a restauração sem restrição de proteção. 

 

Tabela 6-6 - DP que operam depois da Restauração para a falta na barra 39 sem restrição de Proteção. 

DPSub 

Posição 

Ajuste (A) 
INom

 

Antes (A) 

INom
 

Depois 

(A) 

Operação De Para 

𝐹4
𝐴 17 18 15 K 12,4 25,07 SIM 

𝐹8
𝐵 52 57 40 K 30,08 60,93 SIM 

 

Com isso, novamente a topologia emergencial obtida torna-se impraticável sob a consideração 

da proteção. 

 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
32-39, 

39-40, 65-66 
22-67, 45-60   5 39 a 46 40 a 46 0.9193, 65 

38.25,  

70-51 

80,65,  

Sub A 
20,4 

2 Sim 

32-39, 

39-40, 40-44, 

49-50, 66-67  

9-50, 38-43, 

45-60, 22-67  
9 39 a 46 40 a 46 0.9059, 66 

33.88, 

70-51 

79.61,  

Sub A 
34,2 
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 Falta na Barra 39 com a Consideração da Proteção 

Onze das 15 simulações realizadas que levaram em conta a proteção apresentaram o mesmo 

plano de manobras. Este plano, tido como solução do caso, tem sua configuração apresentada na Figura 

6.18. A metodologia apresentou outras soluções com planos de manobra de 11 chaveamentos que 

obedeciam a todos os critérios de proteção e restrições operacionais, mas que foram descartadas pelo 

maior número de chaveamentos. O tempo médio de todas as simulações do caso gira em torno de 33,6 

seg. A Tabela 6.5 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada. Da mesma forma que na 

situação anterior, a inclusão da proteção implica um aumento no número de chaveamentos e no tempo 

de simulação. De acordo com a Figura 6.19, nota-se uma coordenação satisfatória para os 14 pares de 

coordenação (Tabela 6.7) compostos pelos dispositivos indicados. Todos atenderam à condição de 0,2 

segundos para coordenação. A Tabela 6.7 mostra os arranjos de dispositivos, onde o novo par (10), 

ReligadorB – 𝐹7
𝐵, que é exclusivo da configuração emergencial, está em destaque. 
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Figura 6-18 - Configuração após a restauração para falta na barra 39 com restrição de proteção. 
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Tabela 6-7 - Pares de Coordenação para a falta na barra 39 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (4-5) Fus (7-68) 8 Relé (70-51) Reg (52-53) 

2 Relé (1-2) Fus (4-5) 9 Reg (17-23) Fus (26-27) 

3 Relé (1-2) Fus (4-10) 10 Reg (32-33) Fus (40-41) 

4 Relé (1-16) Fus (17-18) 11 Reg (32-33) Fus (35-47) 

5 Relé (70-51) Fus (52-57) 12 Reg (55-61) Fus (62-65) 

6 Relé (1-16) Reg (17-23) 13 Reg (52-53) Fus (55-56) 

7 Relé (70-30) Reg (32-33) 14 Reg (52-53) Reg (55-61) 

 

 

Figura 6-19 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 39 com restrição de Proteção. 

 

 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 39 com Restrição de Proteção  

Após a ocorrência de falta, o AEMT inicia o processo de busca, onde cada subpopulação 

armazena os 20 melhores indivíduos para cada uma das seguintes características: (a) Número de 

manobras; (b) Carregamento da rede; (c) Carregamento da Subestação; (d) Queda de Tensão; (e) 

Operação e Sensibilidade dos Dispositivos de Proteção; (f) Coordenação de Fase e Neutro dos 

Dispositivos de Proteção e (g) Função de agregação. 

As Figuras 6.20 a 6.24 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.20 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.21 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.22 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.23 e Figura 6.24, respectivamente.  
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Figura 6-20 - Número de Manobras para falta na Barra 39 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-21 - Função de agregação para falta na Barra 39 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-22 - Queda de tensão para falta na Barra 39 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-23 - Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 39 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-24 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 39 com restrição de Proteção. 

 

 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 39 com a Consideração da Proteção 

 

Com objetivo de explorar o espaço de busca de forma mais consistente e ampla, uma busca 

exaustiva foi realizada com 100.000 indivíduos, em contraste com os 7000 explorados, de forma a tentar 

obter uma melhor solução diante da encontrada em casos anteriores considerando as restrições de 

proteção. Após a ocorrência de falta, o AEMT inicia o processo de busca nas mesmas condições que na 

situação de 7000 indivíduos. Depois de 7,59 minutos, obteve-se uma solução apresentada na Tabela 6.8. 

Observe que a solução encontrada na busca exaustiva é a mesma que a encontrada com 7000 indivíduos. 

Isso mostra que, nesse caso, a solução obtida com aquela quantidade de indivíduos também prevalece 

num espaço maior de busca.  
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Tabela 6-8 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 39 no SDR 70 Barras com Restrição de Proteção. 

  

As Figuras 6.25 a 6.29 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.25 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.26 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.27 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.28 e Figura 6.29, respectivamente 

 

Figura 6-25 - Número de Manobras para falta na Barra 39 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-26 – Função de Agregação para falta na Barra 39 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 

32-39, 

39-40, 40-44, 

49-50, 66-67 

9-50, 38-43, 

45-60, 22-67 
9 39 a 46 40 a 46 0.9059, 66 

33.88,  

70-51 

79,61,  

Sub A 
455,4 

2 Não 

32-39, 

39-40, 40-44, 

49-50, 66-67  

9-50, 38-43, 

45-60, 22-67  
9 39 a 46 40 a 46 0.9059, 66 

33.88, 

70-51 

79.61,  

Sub A 
34,2 
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Figura 6-27 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 39 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 

 

Figura 6-28 – Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 39 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-29 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 39 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 
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6.6 Simulações para o Sistema II – 84 Barras: Falta na Barra 18 

Uma falta é aplicada na barra 18 do alimentador C. Como consequência, as chaves 15 (entre as 

barras 17 e 18) e 16 (entre as barras 18 e 19) devem ser abertas para isolar a barra faltosa da região sã. 

Com isso, a barra 18 e os respectivos trechos não participarão do processo de restauração. Como 

resultado, além da barra 18 não restaurável, o conjunto das barras 19 a 27 (9 barras) ficou sem 

fornecimento de energia, totalizando uma carga de 3550 kW e 2600 kVAr fora de serviço. Isso 

corresponde aproximadamente a 4400,28 kVA, o que equivalente a toda a carga do alimentador C. 

Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada é plenamente restaurável. A Figura 6.30 

abaixo apresenta a situação.  
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Figura 6-30 - Falta na barra 18 do SDR 84 barras (TCP) e Região Restaurável. 

 Falta na Barra 18 sem a Consideração da Proteção 

Sete das 15 simulações convergiram para uma mesma solução cuja configuração é apresentada 

na Figura 6.31 com tempo médio de 19,88 seg. A Tabela 6.9 apresenta a solução onde o objetivo é 

minimizar a número de manobras, além de detalhar todas as restrições operacionais. Na configuração 

emergencial, todas as restrições operacionais foram atendidas. Todavia, haverá atuação de três 

dispositivos, conforme Tabela 6.10, o que deixa o plano inviável sob o ponto de vista operacional. Além 

da área desligada incialmente retornar ao desligamento, a operação dos dispositivos também desligará 

todo o alimentador B e parte do K.  
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Figura 6-31 - Configuração após a restauração para falta na barra 18 e atuação de três dispositivos sem 

restrição de proteção. 

 

Tabela 6-9 - Resultados de Restauração do SDR 84 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 18. 

 

Tabela 6-10 - DP que operam para a falta na Barra 18 depois da restauração sem restrição de Proteção. 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a plano de restauração emergencial obtido torna-se impraticável sem a 

consideração da proteção. 

 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
17-18, 

18-19, 22-23 
16-21, 23-94 5 18 a 27 19 a 27 0.9163, 19 

55.89,  

12-13 

82,54,  

Sub B 
19,2 

2 Sim 
17-18, 

18-19, 31-32  
19-30, 32-37  5 18 a 27 19 a 27 0.9285, 10 

57.74, 

34-35 

78.28,  

Sub D 
37,8 

DPSub 
Posição 

Ajuste  (A) 
INom

 

Antes  (A) 

INom
 

Depois(A) 
Operação 

De Para 

ReléB Fase 
12 13 

295.825 
171.88 357.72 SIM 

Neutro 25,65 

ReligadorB 
Fase 

14 16 
77.13 

44.58 228.12 SIM 
Neutro 6.69 

ReligadorK 
Fase 

90 91 
137,68 

79,58 141,96 SIM 
Neutro 11,94 
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 Falta na Barra 18 com a Consideração da Proteção 

 

Todas as 15 simulações realizadas que levaram em conta a proteção tiveram como solução o 

mesmo plano de manobras que tem sua configuração apresentada na Figura 6.32. O tempo médio de 

todas as simulações do caso gira em torno de 37,84 seg. A Tabela 6.9 apresenta a solução do caso onde 

a proteção é considerada. Neste caso, a configuração obtida com inclusão da proteção apresentou o 

mesmo número de chaveamentos quando comparada ao caso sem a respectiva consideração. Todavia, o 

caminho de alimentação e a distribuição das cargas desligadas foram diferentes - se comparadas ao caso 

sem consideração da proteção - e atendeu às condições de proteção, não implicando em atuação de 

nenhum dispositivo de proteção. Como consequência, a inclusão da proteção elevou o tempo de 

simulação.  
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Figura 6-32 - Configuração após a restauração para falta na barra 18 com restrição de proteção. 

 

De acordo com a Figura 6.33, nota-se uma coordenação satisfatória entre os 21 pares de 

coordenação (Tabela 6.11) compostos pelos dispositivos de proteção. Todos atenderam à condição de 

0,2 segundos para coordenação, à exceção do novo par 5 (ReléD – ReligadorC) e do par 16. A Tabela 
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6.11 mostra os arranjos de dispositivos, onde o novo par (exclusivo da configuração emergencial) está 

em destaque. 

Tabela 6-11 - Pares de Coordenação para a falta na barra 18 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Relé (1-2) Reg (5-6) 13 Reg (5-6) Fus (8-9) 

2 Relé (12-13) Reg (14-15) 14 Reg (5-6) Fus (8-10) 

3 Relé (12-13) Reg (14-16) 15 Reg (5-6) Fus (8-11) 

4 Relé (28-29) Reg (30-31) 16 Reg (20-21) Fus (24-25) 

5 Relé (28-29) Reg (20-21) 17 Reg (20-21) Fus (24-26) 

6 Relé (34-35) Reg (38-39) 18 Reg (38-39) Fus (43-46) 

7 Relé (48-49) Reg (51-52) 19 Reg (67-68) Fus (71-72) 

8 Relé (53-54) Reg (58-59) 20 Reg (58-59) Reg (60-61) 

9 Relé (63-64) Reg (67-68) 21 Reg (77-78) Reg (80-81) 

10 Relé (73-74) Reg (77-78)    

11 Reg (82-83) Reg (85-86)    

12 Reg (87-88) Reg (90-91)    

 

 

Figura 6-33 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 18 com restrição de Proteção. 

O novo par possui 𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,0013𝑠, 𝐶𝑇𝐼𝑚í𝑛

𝑓𝑎𝑠𝑒
= 0,097𝑠 e 𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥

𝑓𝑎𝑠𝑒
= 0,0505𝑠. Esses 

valores mostram que a proteção de neutro teve um de seus extremos afetado, conforme ilustram as 

Figuras 6.34 e 6.35. Observe que, para a proteção de fase, ambos os valores extremos do intervalo de 

coordenação foram afetados, fato que, para a proteção de neutro, só ocorreu no extremo superior. 

Entretanto, isso não impede a operação do sistema, nem deixa qualquer região da rede desprotegida. 
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Figura 6-34 – Coordenação de FASE do par 5 (Relé – Religador) afetada após a restauração para a falta na 

barra 18 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-35 - Coordenação de NEUTRO do par 5 (Relé – Religador) afetada após a restauração para a falta 

na barra 18 com restrição de Proteção. 

Já o par 16, pertencente inicialmente a região fora de serviço, teve seu CTI (𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥
𝑓𝑎𝑠𝑒

=

0,1875𝑠) levemente afetado devido às modificações nos níveis de falta ocorridos pelo deslocamento da 

região em que se encontrava.   
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 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 18 com Restrição de Proteção  

As Figuras 6.36 a 6.40 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.36 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.37 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.38 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.39 e Figura 6.40, respectivamente.  

 

Figura 6-36 - Número de Manobras para falta na Barra 18 considerando restrição de Proteção. 

 

Figura 6-37 - Função de agregação para falta na Barra 18 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-38 – Queda Máxima de Tensão para falta na Barra 18 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-39 - Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 18 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-40 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 18 com restrição de Proteção. 
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 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 18 com a Consideração da Proteção  

 

Com objetivo de explorar o espaço de busca de forma mais consistente e ampla, uma busca 

exaustiva foi realizada com 100.000 indivíduos, em contraste com os 7000 explorados, de forma tentar 

se obter uma melhor solução diante da encontrada em casos anteriores considerando as restrições de 

proteção. Após a ocorrência de falta, o AEMT inicia o processo de busca nas mesmas condições que na 

situação de 7000 indivíduos. Depois de 8,37 minutos, a solução obtida está na Tabela 6.12 e é idêntica 

à obtida no item 6.6.2 com 7000 indivíduos. Para esse caso, a solução obtida com 7000 indivíduos 

também prevalece num espaço maior de busca.  

 

Tabela 6-12 – Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 18 do SDR 84 com Restrição de proteção. 

 

As Figuras 6.41 a 6.45 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.41 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.42 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.43 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.44 e Figura 6.45, respectivamente. 

 

Figura 6-41 - Número de Manobras para falta na Barra 18 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 
17-18, 

18-19, 31-32 
19-30, 32-37 5 18 a 27 19 a 27 0.9285, 10 

57.74, 

34-35 

78.28,  

Sub D 
502,2 

2 Não 
17-18, 

18-19, 31-32  
19-30, 32-37  5 18 a 27 19 a 27 0.9285, 10 

57.74, 

34-35 

78.28,  

Sub D 
37,8 



193 

 

 

Figura 6-42 – Função de Agregação de Manobras para falta na Barra 18 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-43 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 18 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 

 

Figura 6-44 - Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 18 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 
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Figura 6-45 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 18 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 
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6.7 Simulações para o Sistema II – 84 Barras: Falta na Barra 38 

Uma falta é aplicada na barra 38 do alimentador E. Como consequência, as chaves 33 (entre as 

barras 37 e 38) e 34 (entre as barras 38 e 39) devem ser abertas para isolar a secção faltosa da região sã. 

Com isso, a barra 38 e os respectivos trechos não participarão do processo de restauração. Como 

resultado, além da barra 38 não restaurável, o conjunto das barras 39 a 47 (9 barras) ficou sem 

fornecimento de energia, totalizando uma carga de 1330 kW e 950 kVAr fora de serviço. Isso 

corresponde a aproximadamente 1634,442 kVA, o que equivalente a quase toda a carga do alimentador 

E. Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada é plenamente restaurável. A Figura 

6.46 abaixo apresenta a situação.  
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Figura 6-46 - Falta na barra 38 do SDR 84 barras (TCP) e Região Restaurável. 

 

 Falta na Barra 38 sem a Consideração da Proteção 

Onze das 15 simulações convergiram para uma mesma solução cuja configuração é apresentada 

na Figura 6.47 com tempo médio de 19,12 seg. A Tabela 6.14 apresenta a solução onde o objetivo é 

minimizar a número de manobras, além de detalhar todas as restrições operacionais. Na configuração 

emergencial, todas as restrições operacionais foram atendidas. Todavia, haverá atuação de dois 
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dispositivos, conforme Tabela 6.13, o que deixa o plano inviável sob o ponto de vista operacional. Além 

da área inicial retornar ao desligamento, a operação dos dispositivos também desligará todo o 

alimentador F.  
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Figura 6-47 - Configuração após a restauração para falta na barra 38 e atuação de dois dispositivos sem 

restrição de proteção. 

 

Tabela 6-13 - DP que operam para a falta na Barra 38 depois da restauração sem restrição de Proteção. 

 

 

 

 

Tabela 6-14 - Resultados de Restauração do SDR 84 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 38. 

 

Mais uma vez, a não consideração da proteção torna o plano de restauração emergencial obtido 

inviável sob o ponto de vista operacional. 

DPSub 
Posição 

Ajuste (A) 
INom

 

Antes (A) 

INom
 

Depois(A) 
Operação 

De Para 

ReléF Fase 
48 49 

118,75 
68,64 153,58 SIM 

Neutro 10,3 

ReligadorF 
Fase 

51 52 
22,04 

12,74 97,44 SIM 
Neutro 1,91 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
37-38, 

38-39 
39-52 3 38 a 47 39 a 47 0.9285, 10 

33.53,  

87-88 

74,51,  

Sub F 
18,6 

2 Sim 
37-38, 

38-39, 43-46  
33-34, 45-47  5 38 a 47 39 a 47 0.9285, 10 

36.53, 

87-88 

73.06,  

Sub D 
37,8 
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 Falta na Barra 38 com a Consideração da Proteção 

 

Onze das 15 simulações realizadas, que levaram em conta a proteção, apresentaram o mesmo 

plano de manobras. O plano que mais se repetiu, tido como solução do caso, tem sua configuração 

apresentada na Figura 6.48. O tempo médio de todas as simulações do caso corresponde a 38,12 seg. A 

Tabela 6.14 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada. Como já observado em casos 

anteriores, a inclusão da proteção implicou um aumento no número de chaveamentos e no tempo de 

simulação. De acordo com a Figura 6.49, observa-se que a coordenação foi satisfatória para todos os 19 

pares existentes (Tabela 6.15) de dispositivos de proteção, pois todos mantiveram a condição de 0,2 

segundos entre suas curvas. Neste caso, não houve formação de um novo par de dispositivos. O único 

fato novo é com relação ao par 5, ReléD - ReligadorD, mostrado na Tabela 6.15. Este par teve sua zona 

de proteção estendida (da barra 33 para as barras 39 e 46) devido à manobra realizada. Mesmo assim, o 

arranjo manteve uma coordenação satisfatória, como mostra a Figura 6.49.  
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Figura 6-48 - Configuração após a restauração para falta na barra 38 com restrição de proteção. 
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Figura 6-49 – Coordenação após a restauração para a falta na barra 38 com restrição de Proteção. 

Tabela 6-15 - Pares de Coordenação para a falta na barra 38 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjos de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Relé (1-2) Reg (5-6) 11 Reg (87-88) Reg (90-91) 

2 Relé (12-13) Reg (14-15) 12 Reg (5-6) Fus (8-9) 

3 Relé (12-13) Reg (14-16) 13 Reg (5-6) Fus (8-10) 

4 Relé (17-18) Reg (20-21) 14 Reg (5-6) Fus (8-11) 

5 Relé (28-29) Reg (30-31) 15 Reg (20-21) Fus (24-25) 

6 Relé (48-49) Reg (51-52) 16 Reg (20-21) Fus (24-26) 

7 Relé (53-54) Reg (58-59) 17 Reg (67-68) Fus (71-72) 

8 Relé (63-64) Reg (67-68) 18 Reg (58-59) Reg (60-61) 

9 Relé (73-74) Reg (77-78) 19 Reg (77-78) Reg (80-81) 

10 Reg (82-83) Reg (85-86)    

 

 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 38 com Restrição de Proteção  

As Figuras 6.50 a 6.54 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.50 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.51 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.52 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.53 e Figura 6.54, respectivamente. Os gráficos da evolução desse caso mostram que houve 

convergência logo nas primeiras iterações. Isso explica a manutenção dos mesmos valores por quase 

todo o período evolutivo. 
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Figura 6-50 - Número de Manobras para falta na Barra 38 considerando restrição de Proteção. 

 

Figura 6-51 - Função de agregação para falta na Barra 38 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-52 - Queda Máxima de Tensão para falta na Barra 38 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-53 -Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 38 com restrição de Proteção. 

 

Figura 6-54 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 38 com restrição de Proteção. 

 

 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 38 com a Consideração da Proteção  

 

A busca exaustiva desse caso conta com 100.000 indivíduos, em contraste com os 7000 

explorados, de forma tentar se obter uma melhor solução diante da encontrada em casos anteriores 

considerando as restrições de proteção. Após a ocorrência de falta, o AEMT inicia o processo de busca 

nas mesmas condições que na situação de 7000 indivíduos. Depois de 8,59 minutos, a solução obtida 

está na Tabela 6.16 e é idêntica à obtida no item 6.7.2 com 7000 indivíduos. Para esse caso, a solução 

obtida com 7000 indivíduos também prevalece num espaço maior de busca.  
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Tabela 6-16 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 38 do SDR 84 com Restrição de proteção. 

 

As Figuras 6.55 a 6.59 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.55 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.56 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.57 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.58 e Figura 6.59, respectivamente 

 

Figura 6-55 - Número de Manobras para falta na Barra 38 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-56 - Função de Agregação de Manobras para falta na Barra 38 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

Caso 
Busca 

Exaustivao 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 
37-38, 

38-39, 43-46  
33-34, 45-47  5 38 a 47 39 a 47 0.9285, 10 

36.53, 

87-88 

73.06,  

Sub D 
515,4 

2 Não 
37-38, 

38-39, 43-46  
33-34, 45-47  5 38 a 47 39 a 47 0.9285, 10 

36.53, 

87-88 

73.06,  

Sub D 
37,8 
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Figura 6-57 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 38 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 

 

Figura 6-58 - Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 38 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-59 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 38 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 
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6.8 Simulações para o Sistema III – 135 Barras: Falta na Barra 49 

Uma falta é aplicada na barra 49 do alimentador C. Como consequência, as chaves 46 (entre as 

barras 48 e 49) e 47 (entre as barras 49 e 50) devem ser abertas para isolar a secção faltosa da região sã. 

Com isso, a barra 49 e os respectivos trechos não participarão do processo de restauração. Como 

resultado, além da barra 49 não restaurável, o conjunto das barras 50 a 65 (16 barras) ficou sem 

fornecimento de energia, totalizando uma carga fora de serviço de 1741,071 kW e 738,064 kVAr. Isso 

corresponde aproximadamente a 1891,0491 kVA, o que equivalente a boa parte da carga do alimentador 

C. Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada é plenamente restaurável. A Figura 

6.60 abaixo apresenta a situação.  
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Figura 6-60 - Falta na barra 49 do SDR 135 barras e Região Restaurável. 

 

 Falta na Barra 49 sem a Consideração da Proteção 

Dez das 15 simulações convergiram para uma mesma solução cuja configuração é apresentada 

na Figura 6.61 com tempo médio de 38,2 seg. A Tabela 6.18 apresenta a solução onde o objetivo é 

minimizar a número de manobras, além de detalhar todas as restrições operacionais. Na configuração 
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emergencial, todas as restrições operacionais foram atendidas. Todavia, haverá atuação de quatro 

dispositivos, conforme Tabela 6.17, o que deixa o plano inviável sob o ponto de vista operacional. Além 

da área inicial retornar ao desligamento, a operação dos dispositivos também desligará todo o 

alimentador F, piorando ainda mais a condição operacional da rede de distribuição. 
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Figura 6-61 - Configuração após a restauração para falta na barra 49 e atuação de quatro dispositivos sem 

restrição de proteção. 

 

Tabela 6-17 - DP que operam para a falta na Barra 49 depois da restauração sem restrição de Proteção. 

 

 

 

 

DPSub 
Posição 

Ajuste (A) 
INom

 

Antes (A) 

INom
 

Depois(A) 
Operação 

De Para 

ReléF Fase 
90 91 

191.82 
128 214,92 SIM 

Neutro 19,18 

ReligadorF 
Fase 

94 95 
75,151 

50,1 136,23 SIM 
Neutro 7,5151 

𝐹12
𝐶  55 56 25K 16,25 67,76 SIM 

𝐹20
𝐹  99 103 6K 3,56 88,42 SIM 
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Tabela 6-18 - Resultados de Restauração do SDR 135 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 49. 

 

 Falta na Barra 49 com a Consideração da Proteção 

A Tabela 6.18 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada, sendo que dez das 15 

simulações, que levaram em conta a proteção, apresentaram planos de manobras aptos a serem utilizados 

na rede. Dentre as 10 possíveis, 4 delas foram idênticas e apresentaram o menor número de manobras 

cuja configuração está apresentada na Figura 6.62. O tempo médio de todas as simulações do caso 

corresponde a 76,628 seg. Novamente, os resultados revelam que a inclusão da proteção aumentou o 

número de chaveamentos para a solução encontrada que é acompanhado pelo acréscimo no tempo de 

simulação.  
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Figura 6-62 - Configuração após a restauração para falta na barra 49 com restrição de proteção. 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
48-49, 

49-50 
58-104 3 49 a 65 50 a 65 

0.9307, 

123 

73.45,  

92-93 

97.82,  

Sub F 
38,4 

2 Sim 

48-49, 

49-50, 52-

53,56-57, 33-37  

27-54, 40-

143, 58-104, 

53-102  

9 49 a 65 50 a 65 
0.9307, 

123 

72.84, 

92-93 

90.74,  

Sub B 
75 
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Da Figura 6.63, constata-se que a coordenação foi satisfatória para quase todos os 38 pares 

existentes (Tabela 6.19) de dispositivos de proteção, sendo 4 desses, novos. As exceções para a 

coordenação adequada foram o par 38 e o novo par 3. Este último corresponde aos fusíveis (25K-40K), 

e perdeu coordenação devido à mudança no nível de falta no fusível (𝐹9
𝐵) de 25K, no trecho 37-38, em 

decorrência de seu reposicionamento na rede diante do plano de manobra utilizado, conforme Figura 

6.64. 

 

Tabela 6-19- Pares de Coordenação para a falta na barra 49 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (114-115) Fus (115-116) 14 Relé (128-129) Fus (133-134) 27 Reg (6-7) Fus (16-17) 

2 Fus (114-115) Fus (115-121) 15 Relé (128-129) Fus (135-136) 28 Reg (30-33) Fus (33-34) 

3 Fus (140-141) Fus (37-38) 16 Relé (1-2) Reg (6-7) 29 Reg (30-33) Fus (72-73) 

4 Relé (18-19) Fus (22-23) 17 Relé (18-19) Reg (30-33) 30 Reg (71-72) Fus (74-75) 

5 Relé (18-19) Fus (24-25) 18 Relé (18-19) Reg (50-51) 31 Reg (71-72) Fus (77-78) 

6 Relé (18-19) Fus (30-31) 19 Relé (66-67) Reg (71-72) 32 Reg (84-85) Fus (86-87) 

7 Relé (18-19) Fus (55-59) 20 Relé (79-80) Reg (84-85) 33 Reg (84-85) Fus (86-88) 

8 Relé (18-19) Fus (55-56) 21 Relé (90-91) Reg (94-95) 34 Reg (94-95) Fus (99-100) 

9 Relé (41-42) Fus (43-44) 22 Relé (105-106) Reg (111-112) 35 Reg (94-95) Fus (99-103) 

10 Relé (41-42) Fus (46-47) 23 Relé (128-129) Reg (137-138) 36 Reg (111-112) Fus (114-115) 

11 Relé (105-106) Fus (108-109) 24 Reg (6-7) Fus (11-12) 37 Reg (111-112) Fus (114-117) 

12 Relé (105-106) Fus (111-125) 25 Reg (6-7) Fus (11-13) 38  Reg (137-138)  Fus (140-141) 

13 Relé (128-129) Fus (131-132) 26 Reg (6-7) Fus (14-15)    

 

Figura 6-63 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 49 com restrição de Proteção. 

Mesmo havendo descoordenação do novo par 3, a operação da rede no período emergencial 

estará garantida, embora a coordenação deste par não esteja totalmente garantida.   
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Já o par 38 (ReligadorH – 𝐹30
𝐻  ) perdeu levemente a sua coordenação de fase e neutro em seus 

extremos inferiores (𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,1833 𝑠 e 𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0,1991 𝑠) em decorrência do deslocamento 

do extremo de sua zona de proteção (da barra 143 para a barra 37).   

Os resultados obtidos para esse caso demonstraram a viabilidade prática e operacional da 

solução obtida para a restauração. Nenhum DP operou e todos mantiveram sua sensibilidade ao menor 

nível de falta dentro de sua zona de proteção. De modo geral, a coordenação está satisfatória à operação 

da rede em modo emergencial.   

 

Figura 6-64 - Coordenação do novo par 3 de fusíveis afetada após a restauração para a falta na barra 49 com 

restrição de Proteção. 

 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 49 com Restrição de Proteção 

As Figuras 6.65 a 6.69 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.65 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.66 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.67 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Por fim, os 

valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados na 

Figura 6.68 e Figura 6.69, respectivamente. Os gráficos da evolução desse caso mostram que houve 

convergência logo nas primeiras iterações. Isso explica a manutenção dos mesmos valores por quase 

todo o período evolutivo. Constata-se que a solução foi obtida por volta da iteração de número 100. 
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Figura 6-65 - Número de Manobras para falta na Barra 49 considerando restrição de Proteção. 

 

Figura 6-66 - Função de agregação para falta na Barra 49 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-67 - Queda Máxima de Tensão para falta na Barra 49 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-68 - Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 49 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-69 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 49 com restrição de Proteção. 

 

 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 49 com a Consideração da Proteção 

A busca exaustiva desse caso corresponde a uma simulação com 100.000 indivíduos, em 

contraste com os 7000 explorados, de forma tentar se obter uma melhor solução diante da encontrada, 

considerando as restrições de proteção. Após a aplicação da falta, o AEMT inicia o processo de busca 

nas mesmas condições que na situação de 7000 indivíduos. Depois de 17,73 minutos, a solução obtida 

está na Tabela 6.20 e possui o mesmo número de manobras que a obtida no item 6.8.2 com 7000 

indivíduos, mas com um plano de manobra diferente. Esta configuração é ilustrada na Figura 6.70. Como 

no caso de 7000 indivíduos, surgiram 4 novos pares (3,7,8 e 18) de dispositivos de proteção na rede 

emergencial obtida, conforme Tabela 6.21, onde houve a mesma perda de coordenação para o par 3.  
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Figura 6-70 - Configuração da Busca Exaustiva após a restauração para falta na barra 49 com restrição de 

proteção. 

Tabela 6-20 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 49 do SDR 135 com Restrição de proteção. 

 

Os pares 34 (ReligadorF – 𝐹19
𝐹 ) e 38 (ReligadorH – 𝐹30

𝐻 ), remanescentes da configuração original, 

tiveram suas coordenações levemente afetadas devido as suas zonas de proteção terem sido deslocadas 

para barras mais remotas. A leve descoordenação do par 38 já foi descrita no item anterior.  O par 34 

teve sua coordenação de neutro levemente afetada (𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,1911 𝑠) no extremo inferior do 

intervalo de coordenação.  

 

 

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 

48-49, 49-50,  

50-65,127-126, 

33-37 

27-54, 40-

143, 65-127, 

102-127 

9 49 a 65 50 a 65 
0.9317, 

123 

72.88,  

92-93 

90.02,  

Sub B 
1063,8 

2 Não 

48-49, 

49-50, 52-

53,56-57, 33-37  

27-54, 40-

143, 58-104, 

53-102  

9 49 a 65 50 a 65 
0.9307, 

123 

72.84, 

92-93 

90.74,  

Sub B 
75 
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Tabela 6-21- Pares de Coordenação para a falta na barra 49 com restrição de proteção na Busca Exaustiva. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (114-115) Fus (115-116) 14 Relé (128-129) Fus (133-134) 27 Reg (6-7) Fus (16-17) 

2 Fus (114-115) Fus (115-121) 15 Relé (128-129) Fus (135-136) 28 Reg (30-33) Fus (33-34) 

3 Fus (140-141) Fus (37-38) 16 Relé (1-2) Reg (6-7) 29 Reg (71-72) Fus (72-73) 

4 Relé (18-19) Fus (22-23) 17 Relé (18-19) Reg (30-33) 30 Reg (71-72) Fus (74-75) 

5 Relé (18-19) Fus (24-25) 18 Relé (18-19) Reg (50-51) 31 Reg (71-72) Fus (77-78) 

6 Relé (18-19) Fus (30-31) 19 Relé (66-67) Reg (71-72) 32 Reg (84-85) Fus (86-87) 

7 Relé (18-19) Fus (55-59) 20 Relé (79-80) Reg (84-85) 33 Reg (84-85) Fus (86-88) 

8 Relé (18-19) Fus (55-56) 21 Relé (90-91) Reg (94-95) 34 Reg (94-95) Fus (99-100) 

9 Relé (41-42) Fus (43-44) 22 Relé (105-106) Reg (111-112) 35 Reg (94-95) Fus (99-103) 

10 Relé (41-42) Fus (46-47) 23 Relé (128-129) Reg (137-138) 36 Reg (111-112) Fus (114-117) 

11 Relé (105-106) Fus (108-109) 24 Reg (6-7) Fus (11-12) 37 Reg (111-112) Fus (114-115) 

12 Relé (105-106) Fus (111-125) 25 Reg (6-7) Fus (11-13) 38  Reg (137-138)  Fus (140-141) 

13 Relé (128-129) Fus (131-132) 26 Reg (6-7) Fus (14-15)    

 

As Figuras 6.71 a 6.75 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.71 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.72 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.73 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.74 e Figura 6.75, respectivamente 

 

Figura 6-71 - Número de Manobras para falta na Barra 49 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

 

Figura 6-72 - Função de Agregação de Manobras para falta na Barra 49 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 
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Figura 6-73 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 49 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 

 

Figura 6-74 - Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 49 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-75 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 49 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 
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6.9 Simulações para o Sistema III – 135 Barras: Falta na Barra 130 

Uma falta é aplicada na barra 130 do alimentador H. Como consequência, as chaves 122 (entre 

as barras 129 e 130) e 123 (entre as barras 130 e 131) dos trechos entre a barra sob falta devem ser 

abertas para isolar a secção faltosa da região sã. Com isso, a barra 130 e os respectivos trechos não 

participarão do processo de restauração. Como resultado, além da barra 130 não restaurável, o conjunto 

das barras 130 a 143 (14 barras) ficou sem serviço, totalizando uma carga total de 1905,674 kW e 

931,662 kVAr. Isso corresponde aproximadamente a um total de 2121,223 kVA, o que equivale a 

praticamente toda a carga do alimentador H. Entretanto, pelo local da ocorrência da falta, a carga 

desligada é plenamente restaurável. A Figura 6.76 abaixo apresenta a situação. 
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Figura 6-76 - Falta na barra 130 do SDR 135 barras e Região Restaurável. 
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 Falta na Barra 130 sem a Consideração da Proteção 

A Tabela 6.23 apresenta a solução deste caso, sem considerar a proteção, onde o objetivo é 

minimizar a número de manobras. A tabela ainda mostra que todas as restrições operacionais foram 

atendidas. À exceção da barra sob falta, todas as barras foram restauradas. 

Em todas as 15 simulações houve a operação de pelo menos dois dispositivos de proteção. Elas 

apresentaram um tempo médio de 36 seg. Dez das 15 convergiram para uma solução com o mesmo 

número de chaveamentos cuja configuração que mais se repetiu é apresentada na Figura 6.77.  

Na configuração emergencial obtida haverá atuação de três dispositivos, conforme Tabela 6.22, 

o que deixa o plano inviável sob o ponto de vista operacional. À exceção da barra 136, toda a região 

inicial fora de serviço retorna ao desligamento. A operação dos dispositivos também desligará todo o 

alimentador B que recebeu cerca de 1279,1 kVA, o que piora ainda mais a condição operacional da rede 

de distribuição. 
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Figura 6-77 - Configuração após a restauração para falta na barra 130 e atuação de três dispositivos sem 

restrição de proteção. 
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Tabela 6-22 - DP que operam para a falta na Barra 130 depois da restauração sem restrição de Proteção. 

DPSub 
Posição 

Ajuste (A) 
INom

 

Antes (A) 

INom
 

Depois(A) 
Operação 

De Para 

ReléB Fase 
18 19 

161.596 
108 165,57 SIM 

Neutro 16,16 

ReligadorB 
Fase 

30 33 
70,399 

46,933 103,97 SIM 
Neutro 7,0399 

𝐹29
𝐻  135 136 6K 3,5482 32,65 SIM 

 

Tabela 6-23 - Resultados de Restauração do SDR 135 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 130. 

 

 

 Falta na Barra 130 com a Consideração da Proteção 

A Tabela 6.23 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada. Não houve atuação 

de nenhum dispositivo de proteção em nenhuma das 15 simulações realizadas. Houve uma grande 

diversidade de soluções satisfatórias devido ao local da região desconectada ser uma região com alto 

grau de conectividade. Dentre as 15 soluções possíveis, 4 delas foram idênticas e foi a que mais se 

repetiu, apresentando 11 chaveamentos. Ela tem sua configuração apresentada na Figura 6.78. Houve 

também outras 4 soluções idênticas, porém são diferentes do primeiro grupo de 4 no que se refere ao 

número de chaveamentos, apresentando 15 manobras. Outras soluções restantes apresentaram 9, 13, 17, 

19 e 29 chaveamentos. O tempo médio de todas as simulações do caso corresponde a 69,6 seg. 

Novamente, os resultados revelam que a inclusão da proteção aumentou o número de chaveamentos 

para a solução obtida, ocorrendo também acréscimo no tempo de simulação.  

 

 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 

129-130, 

130-131,  

138-139 

82-136,  

40-143 
5 130 a 143 131 a 143 

0.9307, 

123 

91.87,  

27-28 

94.78,  

Sub B 
38,4 

2 Sim 

 

129-130, 

130-131,  

137-138, 

141-142, 86-88, 

100-101  

96-137,  

84-139,  

88-16, 

 40-143,  

53-102  

11 130 a 143 131 a 143 
0.9307, 

123 

97.57, 

11-14 

82.72,  

Sub A 
69,6 
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Figura 6-78 - Configuração após a restauração para falta na barra 130 com restrição de proteção. 

A Figura 6.79 mostra que a coordenação foi satisfatória para todos os 36 pares existentes de 

dispositivos de proteção apresentados na Tabela 6.24, onde 4 são novos e estão destacados na tabela. A 

única exceção foi o novo par 8, correspondente ao arranjo ReléE – 𝐹30
𝐻 , que teve sua coordenação de 

neutro afetada no extremo inferior (𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,1255 𝑠), pois o surgimento do novo par impõe um 

novo limite de proteção (barra 141). Tal descoordenação é destacada na Figura 6.80. 

 

Tabela 6-24- Pares de Coordenação para a falta na barra 130 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (114-115) Fus (115-116) 13 Relé (41-42) Reg (50-51) 25 Reg (50-51) Fus (55-59) 

2 Fus (114-115) Fus (115-121) 14 Relé (66-67) Reg (71-72) 26 Reg (71-72) Fus (72-73) 

3 Relé (18-19) Fus (22-23) 15 Relé (79-80) Reg (84-85) 27 Reg (71-72) Fus (74-75) 

4 Relé (18-19) Fus (24-25) 16 Relé (90-91) Reg (94-95) 28 Reg (71-72) Fus (77-78) 

5 Relé (18-19) Fus (30-31) 17 Relé (105-106) Reg (111-112) 29 Reg (84-85) Fus (86-87) 

6 Relé (41-42) Fus (43-44) 18 Reg (6-7) Fus (11-12) 30 Reg (94-95) Fus (99-100) 

7 Relé (41-42) Fus (46-47) 19 Reg (6-7) Fus (11-13) 31 Reg (94-95) Fus (99-103) 

8 Relé (79-80) Fus (140-141) 20 Reg (6-7) Fus (14-15) 32 Reg (94-95) Fus (131-132) 

9 Relé (105-106) Fus (108-109) 21 Reg (6-7) Fus (16-17) 33 Reg (94-95) Fus (133-134) 

10 Relé (105-106) Fus (111-125) 22 Reg (30-33) Fus (33-34) 34 Reg (94-95) Fus (135-136) 

11 Relé (1-2) Reg (6-7) 23 Reg (30-33) Fus (37-38) 35  Reg (111-112) Fus (114-115) 

12 Relé (18-19) Reg (30-33) 24 Reg (50-51) Fus (55-56) 36  Reg (111-112)  Fus (114-117) 
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Figura 6-79 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 130 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-80 – Coordenação de neutro do novo par 8 entre Relé de Neutro e Fusível afetada após a 

restauração para a falta na barra 130 com restrição de Proteção. 

Os resultados obtidos para esse caso demonstraram a viabilidade prática e operacional da 

solução obtida para a restauração. Nenhum DP operou e todos mantiveram sua sensibilidade ao menor 
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nível de falta dentro de sua zona de proteção. De modo geral, a coordenação está satisfatória à operação 

da rede na condição de emergência.   

 

 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 130 com Restrição de Proteção  

 

As Figuras 6.81 a 6.85 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.81 mostra os valores correspondentes de 

redução do número de chaveamentos. A Figura 6.82 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.83 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Por fim, os 

valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados na 

Figura 6.84 e Figura 6.85, respectivamente. Os gráficos da evolução desse caso mostram que a solução 

foi obtida por volta da iteração de número 570.  

 

 

Figura 6-81 - Número de Manobras para falta na Barra 130 considerando restrição de Proteção. 

 

Figura 6-82 - Função de agregação para falta na Barra 130 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-83 - Queda Máxima de Tensão para falta na Barra 130 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-84 - Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 130 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-85 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 130 com restrição de Proteção. 
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 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 130 com a Consideração da Proteção  

Como nos casos anteriores, a busca exaustiva desse caso foi realizada com 100.000 indivíduos, 

em contraste com os 7000 explorados, de forma tentar se obter uma melhor solução diante da encontrada, 

considerando as restrições de proteção. Após a aplicação da falta, o AEMT inicia o processo de busca 

nas mesmas condições que na situação de 7000 indivíduos. Depois de 17,23 minutos, a solução obtida 

está na Tabela 6.25 e possui 5 manobras a mais que a solução obtida no item 6.9.2 com 7000 indivíduos. 

A configuração da solução está ilustrada na Figura 6.86. A Tabela 6.26 mostra em destaque os 

5 novos pares de dispositivos de proteção que surgiram na referida configuração.  
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Figura 6-86 - Configuração da Busca Exaustiva após a restauração para falta na barra 130 com restrição de 

proteção. 

A Tabela 6.26 informa que, dos 37 pares existentes, 5 são novos e estão em destaque na 

configuração obtida. A Figura 6.87 mostra que, com exceção dos pares 1 e 37, a coordenação foi 

satisfatória para todos os pares existentes de dispositivos de proteção apresentados na Tabela 6.26.  
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Tabela 6-25 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 130 do SDR 135 com Restrição de proteção. 

 

 

Tabela 6-26 - Pares de Coordenação para a falta na barra 130 com restrição de proteção na Busca Exaustiva. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (133-134) Fus (131-132) 14 Relé (105-106) Fus (99-103) 27 Reg (30-33) Fus (37-38) 

2 Fus (114-115) Fus (115-116) 15 Relé (1-2) Reg (6-7) 28 Reg (50-51) Fus (55-56) 

3 Fus (114-115) Fus (115-121) 16 Relé (18-19) Reg (30-33) 29 Reg (50-51) Fus (55-59) 

4 Relé (18-19) Fus (22-23) 17 Relé (41-42) Reg (50-51) 30 Reg (71-72) Fus (72-73) 

5 Relé (18-19) Fus (24-25) 18 Relé (66-67) Reg (71-72) 31 Reg (71-72) Fus (74-75) 

6 Relé (18-19) Fus (30-31) 19 Relé (79-80) Reg (84-85) 32 Reg (71-72) Fus (77-78) 

7 Relé (41-42) Fus (43-44) 20 Relé (90-91) Reg (94-95) 33 Reg (84-85) Fus (86-87) 

8 Relé (41-42) Fus (46-47) 21 Relé (105-106) Reg (111-112) 34 Reg (84-85) Fus (86-88) 

9 Relé (79-80) Fus (135-136) 22 Reg (6-7) Fus (11-12) 35 Reg (137-138) Fus (140-141) 

10 Relé (79-80) Fus (133-134) 23 Reg (6-7) Fus (11-13) 36 Reg (111-112) Fus (114-115) 

11 Relé (105-106) Fus (108-109) 24 Reg (6-7) Fus (14-15) 37  Reg (94-95) Reg (137-138) 

12 Relé (105-106) Fus (111-125) 25 Reg (6-7) Fus (16-17)    

13 Relé (105-106) Fus (99-100) 26 Reg (30-33) Fus (33-34)    

 

 

Figura 6-87 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 130 com restrição de Proteção na Busca 

Exaustiva. 

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 

129-130, 

130-131,  

133-135, 

135-137, 

141-142, 96-97, 

100-101, 

114-117 

81-134,  

82-136,  

40-143, 

96-137, 

97-111, 

53-102, 

50-117 

15 130 a 143 131 a 143 
0.9336, 

123 

72.97,  

92-93 

88.05,  

Sub C 
1033,8 

2 Não 

 

129-130, 

130-131,  

137-138, 

141-142, 86-88, 

100-101  

96-137,  

84-139,  

88-16, 

 40-143,  

53-102  

11 130 a 143 131 a 143 
0.9307, 

123 

97.57, 

11-14 

82.72,  

Sub A 
69,6 
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O par 1, composto pelos fusíveis 𝐹28
𝐻 – 𝐹27

𝐻  (10K – 6K), perdeu coordenação. Conforme Figura 

6.88, a máxima corrente de falta no fusível protetor (2265,819 A na barra 131) supera o limite de relação 

de tempo permitido de 75%. Entretanto, isso não impede a operacionalidade da rede, já que a rede tende 

a retornar a sua forma original.  

Já o par 37, composto pelos religadores (ReligadorF – ReligadorH), perdeu totalmente as 

coordenações de fase e neutro. Observa-se o CTI negativo em todos os limites de ambos os intervalos 

de coordenação, conforme Figura 6.89.  

 

Figura 6-88 - Coordenação do novo par 1 de fusíveis afetada após a restauração para a falta na barra 130 

com restrição de Proteção na Busca Exaustiva. 

 

(a) (b)
 

Figura 6-89 - Descoordenação do novo par 37  formado por Religadores após a restauração para a falta na 

barra 130 com restrição de proteção na Busca Exaustiva. 

As Figuras 6.90 a 6.94 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.90 mostra os valores correspondentes de 
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redução do número de chaveamentos. A Figura 6.91 mostra o perfil de minimização da função agregação 

durante as iterações. A Figura 6.92 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. Finalmente, 

os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são apresentados 

na Figura 6.93 e Figura 6.94, respectivamente 

 

Figura 6-90 - Número de Manobras para falta na Barra 130 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-91 - Função de Agregação de Manobras para falta na Barra 130 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-92 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 130 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 
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Figura 6-93 - Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 130 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-94 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 130 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 

6.10 Simulações para o Sistema III – 135 Barras: Falta na Barra 80 

Uma falta é aplicada na barra 80 do alimentador E. Como consequência, as chaves 75 (entre as 

barras 79 e 80) e 76 (entre as barras 80 e 81) dos trechos entre a barra sob falta devem ser abertas para 

isolar a secção faltosa da região sã. Com isso, a barra 80 e os respectivos trechos não participarão do 

processo de restauração. Como resultado, além da barra 80 não restaurável, o conjunto das barras 81 a 

89 (9 barras) ficou sem serviço, totalizando uma carga de 1639,197 kW e 694,877 kVAr. Isso 

corresponde aproximadamente a 1780,399 kVA, o que equivale a praticamente toda a carga do 

alimentador E. Entretanto, a Figura 6.95 mostra que, pelo local da ocorrência da falta, a carga desligada 

é plenamente restaurável. 
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Figura 6-95 - Falta na barra 80 do SDR 135 barras e Região Restaurável. 

 Falta na Barra 80 sem a Consideração da Proteção 

A Tabela 6.28 apresenta a solução deste caso, sem considerar a proteção, onde o objetivo é 

minimizar a número de manobras. Por esta tabela, observa-se que todas as restrições operacionais foram 

atendidas. À exceção da barra sob falta, todas as barras foram restauradas. 

Todas as 15 simulações tiveram 5 chaveamentos, ocorrendo operação de pelo menos um 

dispositivo de proteção em cada solução. Elas apresentaram um tempo médio de 38,08 seg. Oito das 15 

convergiram para uma solução com a atuação de dois dispositivos, sendo que o plano que mais se repetiu 

tem sua configuração apresentada na Figura 6.96, e é tido como solução do caso cuja solução completa 

está na Tabela 6.28.  

Na configuração emergencial obtida haverá atuação de dois dispositivos, conforme Tabela 6.27, 

o que deixa o plano inviável sob o ponto de vista operacional. Toda a região inicial fora de serviço 

retorna ao desligamento, além de parte significativa dos alimentadores receptores H e F. 
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Figura 6-96 - Configuração após a restauração para falta na barra 80 e atuação de dois dispositivos sem 

restrição de proteção. 

Tabela 6-27 - DP que operam para a falta na Barra 80 depois da restauração sem restrição de Proteção. 

DPSub 
Posição 

Ajuste (A) 
INom

 

Antes (A) 

INom
 

Depois(A) 
Operação 

De Para 

ReligadorF Fase 
94 95 

75.151 
50.1 94,47 SIM 

Neutro 7.5151 

ReligadorH 
Fase 

137 138 
84,849 

56,566 90,91 SIM 
Neutro 8,4849 

 

Outras 4 soluções com 3 e 4 atuações de dispositivos também foram obtidas, o que torna o caso ainda 

mais complicado sem a consideração da proteção.   

Tabela 6-28 - Resultados de Restauração do SDR 135 com e sem restrição de proteção para uma falta na barra 80. 

 

Caso 

Restrição 

de 

Proteção 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Não 
79-80, 80-81, 

139-140 

84-139,  

98-140 
5 80 a 89 81 a 89 

0.9307, 

123 

73.13,  

92-93 

80.01,  

Sub F 
38,4 

2 Sim 

 

79-80, 80-81, 

86-88, 72-74  

 

8-77,  

16-88, 

70-84  

7 80 a 89 81 a 89 
0.9307, 

123 

98.11, 

11-14 

95.60,  

Sub A 
75 
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Portanto, o plano de manobra para a configuração emergencial obtida não satisfaz a condição 

operacional no que se refere à proteção. 

 

 Falta na Barra 80 com a Consideração da Proteção 

A Tabela 6.28 apresenta a solução do caso onde a proteção é considerada. Não houve atuação 

de nenhum dispositivo de proteção nas 15 simulações realizadas. Como o local da região desconectada 

é uma região com alto grau de conectividade, houve 4 soluções satisfatórias com diferentes números de 

chaveamentos (5, 7, 9 e 11). Dentre as 15 soluções possíveis, 8 delas foram bastante parecidas, 

apresentando 7 chaveamentos cada. A solução que mais se repetiu tem sua configuração apresentada na 

Figura 6.97. Houve também outras 4 soluções idênticas, mas que, diferentemente do primeiro grupo de 

8, apresentaram 5 chaveamentos. Outras soluções apresentaram 9 e 11 chaveamentos. O tempo médio 

de todas as simulações do caso corresponde a 75,92 seg. Novamente, os resultados revelam que a 

inclusão da proteção impõe um aumento no número de chaveamentos para se obter uma solução 

satisfatória, assim como uma elevação no tempo de simulação.  

Com exceção dos pares 17 e 21, a Figura 6.98 mostra que a coordenação foi satisfatória para 

todos os 37 pares existentes de dispositivos de proteção apresentados na Tabela 6.29, onde dois deles 

são novos e estão destacados na referida tabela. O par 17, correspondente ao arranjo ReléD – ReligadorE, 

teve seus limites máximos dos intervalos das coordenações de Fase e Neutro levemente afetados, 

𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥
𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0,18397 𝑠 e 𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,177 𝑠, respectivamente, conforme ilustra a Figura 6.99. Já o par 

21, composto pelo arranjo ReligadorA – 𝐹16
𝐷 , perdeu sua coordenação de neutro no extremo inferior 

(𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = −0,126 𝑠). Tal descoordenação é destacada na Figura 6.100. 

Contudo, a leve descoordenação do par 17 e a descoordenação do par 21 não inviabiliza a 

condição operacional da rede na configuração emergencial. No geral, embora a coordenação não esteja 

totalmente garantida, nenhum trecho da rede deixa de ter proteção adequada.  

Com isso, os resultados obtidos para esse caso demonstraram a viabilidade prática e operacional 

da solução obtida para a restauração. Nenhum DP operou e todos mantiveram sua sensibilidade ao menor 

nível de falta dentro de sua zona de proteção. Além disso, as restrições de radialidade e conectividade 

foram atendidas naturalmente pelo uso dos operadores CAO e PAO na RNP. 

 

 



228 

 

2 3

4 5 6
7

8

10

11

A

9

12

13 15 17

14 16

B

18

19 20 21 22

23

24

25

26 27 28 29 30 31 32

36 35 34 33 37 38 39

40

54

55 56 57

58

59 60 61 62 63 6443

41

42

45

46 48

49 50 51

52 53

C
44

65

D

77 74 72 71

70 69 68

67

78

76 75 73

E

83 82 81

130

89 88 86 85
84

87

H

129131133135137138

139140141142143

132
134136

90

F

100101102 98 97 96 95 94 92 9199

103104

93

105

G

126127 110

111125

106

107108

109

47

119120

114

117118 112113

124 115116123 122121

TIE

137

142

TIE

145

146

1
4

7

148

1
4

9

1
5

0

151

156

1
5

3

152

6 K

15 K 15 K 10 K

1

10 K

25 K 25 K

15 K

15 K

25 K

6 K

6 K

25 K

6 K
6 K25 K

6 K

25 K

66

79

6 K
128

10 K6 K

40 K

6 K

25 K

10 K

6 K

25 K

40 K

10 K15 K

80

1246,453 kVA

Relé

Religador

Fusível

Legenda

TIE

Chave NF aberta

533,946 kVA

515,1168 kVA

 

Figura 6-97 - Configuração após a restauração para falta na barra 80 com restrição de proteção. 

 

Tabela 6-29 - Pares de Coordenação para a falta na barra 80 com restrição de proteção. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (114-115) Fus (115-116) 14 Relé (18-19) Reg (30-33) 27 Reg (30-33) Fus (37-38) 

2 Fus (114-115) Fus (115-121) 15 Relé (41-42) Reg (50-51) 28 Reg (50-51) Fus (55-56) 

3 Relé (18-19) Fus (22-23) 16 Relé (66-67) Reg (71-72) 29 Reg (50-51) Fus (55-59) 

4 Relé (18-19) Fus (24-25) 17 Relé (66-67) Reg (84-85) 30 Reg (71-72) Fus (72-73) 

5 Relé (18-19) Fus (30-31) 18 Relé (90-91) Reg (94-95) 31 Reg (71-72) Fus (74-75) 

6 Relé (41-42) Fus (43-44) 19 Relé (105-106) Reg (111-112) 32 Reg (84-85) Fus (86-87) 

7 Relé (41-42) Fus (46-47) 20 Relé (128-129) Reg (137-138) 33 Reg (94-95) Fus (99-100) 

8 Relé (105-106) Fus (108-109) 21 Reg (6-7) Fus (77-78) 34 Reg (94-95) Fus (99-103) 

9 Relé (105-106) Fus (111-125) 22 Reg (6-7) Fus (11-12) 35 Reg (111-112) Fus (114-115) 

10 Relé (128-129) Fus (131-132) 23 Reg (6-7) Fus (11-13) 36 Reg (111-112) Fus (114-117) 

11 Relé (128-129) Fus (133-134) 24 Reg (6-7) Fus (14-15) 37  Reg (137-138) Fus (140-141) 

12 Relé (128-129) Fus (135-136) 25 Reg (6-7) Fus (16-17)    

13 Relé (1-2) Reg (6-7) 26 Reg (30-33) Fus (33-34)    
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Figura 6-98 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 80 com restrição de Proteção. 

 

(a) (b)
 

Figura 6-99 – Coordenação de Neutro (a) e Fase(b) do novo par 17 levemente afetada após a restauração 

para a falta na barra 80 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-100 - Coordenação de Neutro do novo par 21 no extremo inferior foi afetada após a restauração 

para a falta na barra 80 com restrição de Proteção. 

 Evolução das Subpopulações Armazenadas nas Tabelas Propostas – Falta na 

Barra 80 com Restrição de Proteção  

As Figuras 6.101 a 6.105 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.101 mostra os valores correspondentes 

de redução do número de chaveamentos. A Figura 6.102 mostra o perfil de minimização da função 

agregação durante as iterações. A Figura 6.103 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. 

Por fim, os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são 

apresentados na Figura 6.104 e Figura 6.105, respectivamente. Os gráficos da evolução desse caso 

mostram que a solução foi obtida um pouco antes da iteração de número 100.  

 

 

Figura 6-101 - Número de Manobras para falta na Barra 80 considerando restrição de Proteção. 
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Figura 6-102 - Função de agregação para falta na Barra 80 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-103 - Queda Máxima de Tensão para falta na Barra 80 com restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-104 - Carregamento Máximo de trecho para falta na Barra 80 com restrição de Proteção. 
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Figura 6-105 - Carregamento Máximo de Subestação para falta na Barra 80 com restrição de Proteção. 

 Busca Exaustiva na Obtenção da Solução com Restrição de Proteção – Falta 

na Barra 80 com a Consideração da Proteção  

Para esse caso, a busca exaustiva foi realizada com 100.000 indivíduos, em contraste com os 

7000 explorados, de forma tentar se obter uma melhor solução diante da encontrada, considerando as 

restrições de proteção. Após a aplicação da falta, o AEMT inicia o processo de busca nas mesmas 

condições que na situação de 7000 indivíduos. Depois de 17,27 minutos, a solução obtida está na Tabela 

6.30 e possui 2 manobras a menos que a solução obtida no item 6.10.2 com 7000 indivíduos. 

A configuração da solução está ilustrada na Figura 6.106. A Tabela 6.31 mostra em destaque os 

4 novos pares de dispositivos de proteção que surgiram na referida configuração. Esta tabela informa 

que, dos 37 pares existentes, 4 são novos e estão em destaque. A Figura 6.107 mostra que, com exceção 

dos pares 16 e 22, a coordenação foi satisfatória para todos os pares existentes de dispositivos de 

proteção apresentados na Tabela 6.31. 

A descoordenação do par 16 (ReléD – ReligadorE) aqui é idêntica à descoordenação de fase e 

neutro (𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥
𝐹𝑎𝑠𝑒 = 0,18397 𝑠 e 𝐶𝑇𝐼𝑚á𝑥

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0,177 𝑠) do par 17 no item 6.10.2, por ambos possuírem 

os mesmos dispositivos, estando estes sob os mesmos níveis de falta e possuindo o mesmo alcance das 

zonas de proteção, sendo a referida análise já explicitada (Figura 6.99). 

O par 22 (ReligadorA – 𝐹16
𝐷 ) aqui é idêntico ao par 21 no item 6.10.2 e, da mesmo forma que o 

par 17, já teve sua descoordenação de neutro  (𝐶𝑇𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = −0,126 𝑠) analisada, conforme Figura 

6.100. 
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Figura 6-106 - Configuração da Busca Exaustiva após a restauração para falta na barra 80 com restrição de 

proteção. 

Tabela 6-30 - Busca Exaustiva e Solução Obtida para falta na Barra 80 do SDR 135 com Restrição de proteção. 

 

Tabela 6-31 - Pares de Coordenação para a falta na barra 80 com restrição de proteção na Busca Exaustiva. 

Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP Nº do 

Par 

de DP 

Arranjo de DP 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido  

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

Protegido 

(de - para) 

Protetor 

(de - para) 

1 Fus (114-115) Fus (115-116) 14 Relé (18-19) Reg (30-33) 27 Reg (30-33) Fus (33-34) 

2 Fus (114-115) Fus (115-121) 15 Relé (41-42) Reg (50-51) 28 Reg (30-33) Fus (37-38) 

3 Relé (18-19) Fus (22-23) 16 Relé (66-67) Reg (84-85) 29 Reg (50-51) Fus (55-56) 

4 Relé (18-19) Fus (24-25) 17 Relé (90-91) Reg (94-95) 30 Reg (50-51) Fus (55-59) 

5 Relé (18-19) Fus (30-31) 18 Relé (105-106) Reg (111-112) 31 Reg (84-85) Fus (86-87) 

6 Relé (41-42) Fus (43-44) 19 Relé (128-129) Reg (137-138) 32 Reg (84-85) Fus (86-88) 

7 Relé (41-42) Fus (46-47) 20 Reg (6-7) Fus (74-75) 33 Reg (94-95) Fus (99-100) 

8 Relé (105-106) Fus (108-109) 21 Reg (6-7) Fus (72-73) 34 Reg (94-95) Fus (99-103) 

9 Relé (105-106) Fus (111-125) 22 Reg (6-7) Fus (77-78) 35 Reg (111-112) Fus (114-115) 

10 Relé (128-129) Fus (131-132) 23 Reg (6-7) Fus (11-12) 36 Reg (111-112) Fus (114-117) 

11 Relé (128-129) Fus (133-134) 24 Reg (6-7) Fus (11-13) 37  Reg (137-138) Fus (140-141) 

12 Relé (128-129) Fus (135-136) 25 Reg (6-7) Fus (14-15)    

13 Relé (1-2) Reg (6-7) 26 Reg (6-7) Fus (16-17)    

Caso 
Busca 

Exaustiva 

Abertura de 

Chaves: 

Isolar Falta e 

Restauração 

Fechamento 

de Chaves: 

Restauração 

N° 

Tot 

de Op 

Barras 

desligadas 

Barras 

Restauradas 

Tensão 

Mín.(p.u.), 

Barra 

Máx 

carreg. de 

Linha (%), 

Trecho 

Máx 

carreg da 

Sub (%), 

Sub 

 Tempo 

(seg) 

1 Sim 
79-80, 80-81, 

71-72 

84-70,  

8-77 
5 80 a 89 81 a 89 

0.9307, 

123 

72.77,  

92-93 

95.86,  

Sub A 
1036,2 

2 Não 

 

79-80, 80-81, 

86-88, 72-74  

 

8-77,  

16-88, 

70-84  

7 80 a 89 81 a 89 
0.9307, 

123 

98.11, 

11-14 

95.60,  

Sub A 
75 
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Figura 6-107 - Coordenação após a restauração para a falta na barra 80 com restrição de Proteção na Busca 

Exaustiva. 

As Figuras 6.108 a 6.112 apresentam as características do AEMT para a melhor solução na 

subpopulação da função agregação a cada iteração. A Figura 6.108 mostra os valores correspondentes 

de redução do número de chaveamentos. A Figura 6.109 mostra o perfil de minimização da função 

agregação durante as iterações. A Figura 6.110 mostra os valores correspondentes de queda de tensão. 

Finalmente, os valores correspondentes de carregamento na rede e carregamento das subestações são 

apresentados na Figura 6.111 e Figura 6.112, respectivamente 
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Figura 6-108 - Número de Manobras para falta na Barra 80 na Busca Exaustiva considerando restrição de 

Proteção. 

 

Figura 6-109 - Função de Agregação de Manobras para falta na Barra 80 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

 

Figura 6-110 - Queda máxima de Tensão para falta na Barra 80 na Busca Exaustiva considerando restrição 

de Proteção. 



236 

 

 

Figura 6-111 - Carregamento máximo em trecho para falta na Barra 80 na Busca Exaustiva considerando 

restrição de Proteção. 

 

Figura 6-112 - Carregamento máximo em subestação para falta na Barra 80 na Busca Exaustiva 

considerando restrição de Proteção. 

 

Ao término do processo de otimização, verifica-se que Sistema III opera no estado restaurativo 

com todas as condições operacionais dentro de suas respectivas capacidades, conforme as Figuras 6.108 

a 6.112.  

Embora a coordenação do referido plano não esteja totalmente garantida para a rede, a sua perda 

para dois pares não tira o benefício da proteção para a região transferida, visto que a nova configuração 

é temporária, e logo voltará a sua forma original. 
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7 CONCLUSÃO 

7.1 Conclusões 

Este trabalho realizou a incorporação das restrições de proteção de sobrecorrente de fase e neutro 

ao problema da restauração de serviço em sistemas radiais de distribuição junto a um algoritmo de 

otimização baseado Table Based MOEA (Multi-Objective Evolutionary Algorithm) com NDE (Node-

Depth Encoding). Esta junção é denominada de MEAN (Multi-Objective Evolutionary Algorithm with 

NDE). A metodologia apresentada estende a técnica MEAN, proposta em (SANTOS, DELBEM, et al., 

2010) e (SANCHES, JUNIOR e DELBEM, 2014), de forma a incluir critérios de proteção de 

sobrecorrente com outros objetivos e restrições para avaliar soluções que beneficiam o problema da 

restauração de serviço e fornece uma solução com baixo tempo de execução e que garante proteção 

satisfatória a redes radiais de distribuição. O problema da restauração de serviço foi modelado como um 

problema de otimização com restrições de proteção, e a solução foi obtida através do uso de uma técnica 

automática baseada em MEAN que combina subpopulações em tabelas com NDE e que considera 

restrições de proteção, denominada MEAN-PC (Multi-Objective Evolutionary Algorithm with NDE and 

Protection Constraints). Esta metodologia adiciona quatro novas tabelas de subpopulação na 

metodologia baseada em MEAN proposta em (SANTOS, DELBEM, et al., 2010).  

Os resultados realizados demonstraram que a proposta viabilizou a restauração de serviço em 

redes radiais de distribuição de médio porte (alimentadores de 70, 84 e 135 barras), onde foram 

encontradas soluções nas quais: houve restauração de energia a toda a área sã fora de serviço com 

atendimento às restrições operacionais. Embora os testes tenham sido realizados em redes de pequeno e 

médio porte, a maioria de seus resultados foi satisfatória no que se refere às restrições operacionais e de 

proteção. Nos casos avaliados, a metodologia conseguiu reconectar as cargas desligadas com sucesso 

para o restabelecimento. Na eventualidade de não haver possibilidade de religamento total das cargas 

sem serviço, em razão da ausência de chaves para transferência, pode-se utilizar um algoritmo destinado 

a realizar o corte de carga que atenda, ao mesmo tempo, às restrições operacionais (sobrecarga do 

alimentador e da subestação) e de proteção. Esse é um complemento necessário à metodologia, o que é 

natural em qualquer trabalho.  

Foi observado nos resultados que várias soluções se mostraram aptas a serem utilizadas, 

principalmente em casos analisados na rede de 135 barras com faltas simuladas em locais com alto grau 

de conectividade. Com isso, a resolução do problema de maneira multi-objetiva (dois objetivos: número 

de manobras e função de agregação) junto a um gerenciador de decisão é válida, visto que possíveis 

soluções válidas podem ser obtidas junto à chamada fronteira de pareto. Por utilizar tabelas onde cada 

uma contém um objetivo ou uma restrição, o Table Based MOEA pode lidar de maneira adequada com 

objetivos conflitantes. Esta estratégia simples e de baixo custo computacional consegue evitar ótimos 

locais encontrando assim soluções factíveis. Embora o Table Based MOEA possua uma forte 

característica de concentrar as soluções nos extremos da fronteira, o que torna sua diversidade de 
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soluções um tanto baixa, o ‘joelho’ da fronteira de pareto pode ser explorado, de certa forma, por uma 

tabela de soluções selecionadas por uma função de agregação (ponderação). Esta estratégia já é usada 

neste trabalho. Com isso, a manutenção da tabela que contém a função de agregação 𝑓𝑎𝑔  no tratamento 

multiobjetivo pode lidar com isso. Variando-se os pesos, pode-se deslocar o joelho. Ademais, pode-se 

também usar várias outras tabelas com ponderações diferentes.  

Uma constatação importante durante a pesquisa foi com relação número de chaveamentos 

necessários à obtenção do plano de manobras tido como solução do problema. No início do trabalho, 

havíamos imaginado que, para o problema da restauração, o espaço total de busca para o número de 

possibilidades de chaveamentos dependia exclusivamente do número total de trechos chaveáveis da 

rede. Ou seja, para uma rede de n trechos chaveáveis, haveria 2𝑛 possibilidades de configurações a 

serem exploradas no espaço de busca, o que resultaria numa explosão combinatorial. Todavia, depois 

de algumas leituras em trabalhos mais recentes, juntamente com a observação dos testes realizados, foi 

constatado que o número de chaveamentos dependerá não necessariamente de todos os trechos 

chaveáveis existentes da rede, mas sim de alguns aspectos da região desligada (sub grafo de restauração) 

que deve ser restaurada. Estes aspectos são: (i) quantidade de barras localizadas na região desligada; (ii) 

quantidade de barras pertencentes a alimentadores vizinhos que poderão reenergizar as barras desligadas 

e (iii) quantidade de trechos (chaves-TIE) conectados às barras fora de serviço. Este foi um importante 

aprendizado que deve nortear a futuras pesquisa junto ao tema. 

Outra observação importante nos testes realizados, diz respeito aos fatores que podem 

influenciar o tempo de execução computacional do método proposto que são: dimensão da rede e seu 

respectivo nível de conectividade, e o valor do parâmetro 𝐺𝑚á𝑥 (número máximo de iterações a ser 

executado juntamente com o número de configurações na busca local). Isto é, à medida que os sistemas 

de distribuição se tornam maiores, mais complexa e demorada é a busca pela solução do problema da 

restauração. Da mesma forma, o tempo de execução computacional do processo de restauração 

acompanha o aumento no número de indivíduos gerados (𝐺𝑚á𝑥) e avaliados, assim como o número de 

barras consideradas. Nos casos analisados, foi observado que, à medida que a rede aumentava, o tempo 

médio de execução acompanhava este aumento, conforme mostram os resultados em tabelas que 

apresentam o impacto no tempo de execução do processo. 

Portanto, considerando a dimensão da rede avaliada e a complexidade dos casos de falta 

simulados, os valores dos resultados de tempo obtidos mostraram-se satisfatórios às necessidades do 

problema. Isto porque, a partir do tempo de execução relativamente baixo necessário para elaborar 

planos de restauração, e atendendo a todas as cargas e todas às restrições técnicas fornecidas para o 

sistema testado pelo MEAN-PC, pode-se concluir que a metodologia pode fornecer planos de 

restauração de serviço adequados para redes de distribuição de tamanho médio com garantia de proteção.  

Além disso, a principal razão da eficiência computacional nesse trabalho foi o uso da estrutura 

NDE que gera exclusivamente configurações factíveis (radiais) e possibilita uma avaliação mais rápida 

das configurações geradas. Esta estrutura evita a construção de rotinas para identificar e corrigir 
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infactibilidades das configurações, o que alivia o esforço computacional empregado no processo. Estas 

mesmas rotinas estão presentes em várias outras abordagens encontradas na literatura que não impedem 

o surgimento de soluções infactíveis. Outra forma de se reduzir o tempo de simulação é na consideração 

de PCs de alto desempenho, mas isso incorre em custos adicionais. 

Os resultados ainda demonstraram que a proteção do sistema de distribuição é afetada em termos 

operacionais e de coordenação quando as restrições de proteção são negligenciadas no problema da 

restauração do serviço. A imposição de restrições de proteção torna o problema de restauração de serviço 

mais restritivo, o que se reflete no aumento no número de chaveamentos quando comparado com o 

problema de restauração de serviço que não leva a proteção em consideração. Por outro lado, a 

imposição de restrições de proteção leva o sistema de distribuição a operar em condições viáveis. Hoje 

em dia, em geral, qualquer tentativa de implementação de um plano de manobras que não leve em 

consideração as restrições de proteção levantará dúvidas sobre a operação do sistema de distribuição 

devido ao impacto da restauração de serviço na proteção do sistema. Portanto, o sucesso do plano de 

manobra em uma restauração de serviço real depende em grande medida da proteção da rede.  

Existem muitos trabalhos que tratam unicamente da já tradicional restauração de serviço cujos 

testes são realizados em inúmeros alimentadores disponíveis na literatura. Todavia, é extremamente 

difícil encontrar trabalhos que abordem, ao mesmo tempo, restauração de serviço e proteção. Ainda mais 

difícil é encontrar a incorporação de um assunto pelo outro, como trata este trabalho, que está 

desbravando um território ainda desconhecido dos temas proteção e restauração. Mais uma vez a 

contribuição desta tese aflora no sentido de os resultados servirem como base comparativa para trabalhos 

futuros que envolvam restauração do serviço e proteção de sobrecorrente em sistemas radias de 

distribuição.  

 

7.2 Sugestão para Trabalhos Futuros 

Diversas são as possibilidades para a continuidade do trabalho. Com isso, algumas são 

vislumbradas como: 

• Incluir a possibilidade de haver múltiplas (e/ou sucessivas) faltas (várias áreas 

desenergizadas). Embora passe a impressão de um problema raro, é importante 

considerar as múltiplas faltas visto que uma falta pode ocorrer em uma subestação e 

deixar fora de serviço um transformador, deixando assim alimentadores inteiros sem 

energia.  

• Investigar o comportamento do AEMT para sistemas radiais de distribuição de larga-

escala e desequilibrados; 

• Inclusão da possibilidade de rejeição de carga, já que em alguns casos é inevitável o 

corte de carga. Isto é, avaliar a possibilidade de se selecionar cargas (consideração de 

níveis de prioridade de atendimento) a serem deixadas fora de serviço quando a 
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capacidade reserva dos alimentadores próximos aos setores saudáveis sem energia 

não for suficiente para permitir a reconexão de todas as barras saudáveis desligadas. 

com o uso de consumidores prioritários; 

• Incorporação da Sequência de Chaveamento. Em algumas circunstâncias, é 

fundamental haver uma sequência de ordenamento das manobras para verificar as 

características operacionais da rede nas configurações intermediárias pelas quais ela 

passará, mesmo que por um curto período de tempo, após a manobra de cada chave, 

e verificar se tal ordenação é viável ou não, até que a rede atinja sua configuração 

emergencial final de restauração. 

• Inserção de Geração Distribuída; 

• Tratar o problema de forma multiobjetiva. Isto é, tornar possível que metodologia lide 

com as tabelas (indivíduos ou configurações) de forma que utilize estratégias de 

seleção de soluções por não-dominância e distância de multidão, como SPEA2 e 

NSGA-II. Isso possibilitará a formação do conjunto pareto-ótimo no fim do processo 

evolutivo, privilegiando assim soluções mais adequadas.  

•   

 

7.3 Publicação Originada da Pesquisa 

A publicação decorrente do desenvolvimento da pesquisa é a seguinte: 

• Vieira, A. R; Santos, V. B.; Cardoso, G. Jr.; Vieira, J. P. A. Integrating Protection 

Constraints to a MEAN-Based Method for Service Restoration in Radial Distribution 

Systems. Electric Power System Research, 2021.  
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APÊNDICE A   SISTEMA TESTE 70 BARRAS 

 

Sistema I: O primeiro sistema radial de distribuição para teste ilustrado na Figura 8.1 tem sido 

bastante na literatura para reconfiguração de redes com objetivo de redução de perdas e balanceamento 

de cargas e considera as restrições operacionais como nível de tensão, e limitação de ampacidade em 

linhas e subestações. Os dados estão disponíveis em (DAS, 2006). Este sistema consiste de uma rede 

trifásica equilibrada de 11kV com 4 alimentadores, 2 subestações, 70 barras, 68 chaves NF, 11 chaves 

NA, com 4468 kW de carga ativa total e 3059 kVAr de carga reativa total. A topologia inicial do sistema 

é apresentada na Figura 8.1 já com os dispositivos de proteção alocados e ajustados, onde as barras, que 

representam pontos de carga, são interligadas ou por linhas cheias, denominadas de Normalmente 

Fechadas (chaves NF), ou por linhas tracejadas, denominadas de Normalmente Abertas (chaves NA). 

As letras de A e B representam as barras em cada subestação. Na Tabela 8.3, onde as chaves NF estão 

em azul, as NA, em vermelho, são mostrados os dados referentes às chaves Normalmente Fechadas (em 

azul) e as chaves Normalmente Abertas (em vermelho) da configuração inicial. 

Cada uma das subestações (A e B) atende dois alimentadores. Com isso, as potências nominais 

estimadas para as subestações foram 3 MVA para A, e 5 MVA para B.  As Tabelas 8.1 e 8.2 ilustram 

as condições de carga e de curto-circuito de cada alimentador/subestação, respectivamente, do sistema 

70 barras.  

 

Tabela 8-1 - Dados de Capacidade de Carregamento da Subestação/Alimentador do Sistema 70 Barras. 

Subestação/ 

Alimentador 

Potência 

Ativa (kW) 

Potência 

Reativa 

(kVAr) 

Potência 

Total do 

Alimentador 

(kVA) 

Potência 

Nominal da 

Subestação 

(kVA) 
A 1666 1154 2026,64 3.000 
B 2802 1905 3388,25 5.000 

 

Tabela 8-2 - Nível de Curto Circuito e Impedâncias do Sistema Equivalente nas Subestações A e B do SDR 70. 

Subestação 𝑺𝒄𝒄
𝟑∅ (𝑴𝑽𝑨) 𝑿 𝑹⁄  

𝒁𝟐
𝒁𝟏
⁄  

𝑿𝟎
𝑿𝟏
⁄  

𝑹𝟎
𝑿𝟎
⁄  

A 114,3154 50 1 0,85 0 
B 114,3154 50 1 0,85 0 
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Figura 8-1 - Topologia Inicial do Sistema de Distribuição Radial de 70 Barras com DP. 

Tabela 8-3  - Chaves do Sistema de Distribuição Radial de 70 Barras. 

Chave 
Secção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 

1 1 2 21 21 22 41 41 42 61 61 62 

2 2 3 22 17 23 42 42 43 62 62 63 

3 3 4 23 23 24 43 40 44 63 63 64 

4 4 5 24 24 25 44 44 45 64 62 65 

5 5 6 25 25 26 45 42 46 65 65 66 

6 6 7 26 26 27 46 35 47 66 66 67 

7 7 8 27 27 28 47 47 48 67 9 50 

8 8 9 28 28 29 48 48 49 68 9 38 

9 4 10 29 70 30 49 49 50 69 15 46 

10 10 11 30 30 31 50 70 51 70 22 67 

11 11 12 31 31 32 51 51 52 71 29 64 

12 12 13 32 32 33 52 52 53 72 45 60 

13 13 14 33 33 34 53 53 54 73 43 38 

14 14 15 34 34 35 54 54 55 74 39 59 

15 7 68 35 35 36 55 55 56 75 21 27 
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16 68 69 36 36 37 56 52 57 76 15 9 

17 1 16 37 37 38 57 57 58 77 67 15 

18 16 17 38 32 39 58 58 59 78 61 62 

19 17 18 39 39 40 59 59 60 79 62 63 

20 18 19 40 40 41 60 55 61    

 

As Tabelas 8.4, 8.5 e 8.6 mostram os ajustes calculados para cada dispositivo de sobrecorrente, 

bem como suas correspondentes correntes de carga na configuração original. 

 

Tabela 8-4 - Ajustes dos Relés do SDR 70 Barras. 

Alimentador De Para 
INom 

(A) 

FASE  NEUTRO 

50/51 (A) TDS  50/51 (A) TDS 

A 1 2 57,69 1173 / 86,5288 0,0866  885 / 8,65 0,3231 

A 1 16 62,94 2191 / 94,415 0,1972  1718 / 9,44 0,6455 

B 70 30 93,71 1870 / 140,559 0,1972  1447 / 14,0 1,0610 

B 70 51 85,95 1869,8 / 128,92 0,2386  1447 / 12,9 0,7673 

 

Tabela 8-5 - Ajustes dos Religadores do SDR 70 Barras. 

Alimentador De Para 
INom 

(A) 

FASE  NEUTRO 

Iajuste 

(A) 

TDS  Iajuste 

(A) 

TDS 

Rápida Lenta  Rápida Lenta 

A 17 23 44,48 66,7168 0,01 1,39724  6,67168 0,01 3,94354 

B 32 33 44,36 66,5401 0,01 1,96743  6,65401 0,01 8,40281 

B 32 39 39,7 59,5438 0,01 1,42823  5,95438 0,01 3,57259 

B 52 53 50,98 76,4653 0,01 2,49345  7,64653 0,01 5,59205 

B 55 61 40,83 61,2514 0,01 1,48462  6,1251 0,01 4,33962 

 

Tabela 8-6 - Ajustes dos Fusíveis do SDR 70 Barras. 

Alimentador De Para INom(A) Fusível 
Inom, 

tipo K 

A 4 5 18,29 F1 25 

A 4 10 17,6 F2 25 

A 7 68 9,19 F3 10 

A 17 18 12,4 F4 15 

A 26 27 21,29 F5 25 

B 35 47 28,39 F6 40 

B 40 41 18,81 F7 25 

B 52 57 30,08 F8 40 

B 55 56 2,96 F9 6 

B 62 65 23,4 F10 25 
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APÊNDICE B   SISTEMA TESTE 84 BARRAS 

 

Sistema II: O Sistema real Radial de Distribuição da Taiwan Power Company (TPC) tem 

sido utilizado na literatura em trabalhos de reconfiguração de redes para redução de perdas, cujos dados 

estão disponíveis em (SU e LEE, 2003). Esse sistema foi escolhido para realização de testes do método 

proposto e consiste de uma rede trifásica equilibrada de 11,4kV com 11 alimentadores, 83 chaves NF, 

13 chaves NA, com 28,35MW de carga ativa total e 20,70MVAr de carga reativa total. A Figura 8.2 

mostra a topologia inicial do sistema já com os dispositivos de proteção alocados e ajustados. Nesta 

figura, as barras, que representam pontos de carga, são interligadas ou por linhas cheias, denominadas 

de Normalmente Fechadas (chaves NF), ou por linhas tracejadas, denominadas de Normalmente Abertas 

(chaves NA). As letras de A a K representam as barras em cada subestação. Na Tabela 8.9, onde as 

chaves NF estão em azul, as NA, em vermelho, são mostrados os dados referentes às chaves 

Normalmente Fechadas (em azul) e às chaves Normalmente Abertas (em vermelho) no que se refere à 

configuração inicial (Figura 8.2). 

Para realização dos testes, houve uma adaptação no número de subestações deste sistema para 

que a avaliação da restrição da subestação fizesse parte da função de agregação e tivesse uma tabela 

destinada a esse fim, conforme formulação matemática proposta. Tal medida foi necessária para que na 

avaliação do desempenho do algoritmo proposto fosse levado em consideração todas as restrições pré-

determinadas. Com isso, considerou-se que cada alimentador está associado a uma única subestação, o 

que totaliza 11 subestações (A a K), quando na realidade, há apenas uma única subestação para o 

sistema. 

Com isso, as potências nominais das subestações foram estimadas em 8 MVA para A, B, C, 

G, I e K; 6 MVA para D e J; 4 MVA para F e H e 10 MVA para E.  Na Tabela 8.7 ilustra as condições 

de carga de cada alimentador/subestação do sistema 84 barras.  

 

Tabela 8-7 - Dados de Capacidade de Carregamento da Subestação/Alimentador do Sistema 84 Barras. 

Subestação / 

Alimentador 

Potência 

Ativa (kW) 

Potência 

Reativa (kVAr) 

Potência Total 

do Alimentador 

(kVA) 

Potência 

Nominal da 

Subestação 

(kVA) 

A 3370 2410 4.143,066 8.000 

B 2700 1900 3.301,515 8.000 
C 3550 2600 4.400,284 8.000 

D 2250 1580 2.749,345 6.000 

E 3530 2800 4.505,652 10.000 
F 1030 870 1.348,258 4.000 

G 2700 1790 3.239,46 8.000 

H 1470 1030 1.794,937 4.000 
I 2650 2040 3.344,264 8.000 

J 1500 1130 1.878,004 6.000 

K 3600 2550 4.411,632 8.000 
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Figura 8-2- Topologia Inicial do Sistema de Distribuição Radial da Taiwan Power Company com DP. 

Nível de Curto Circuito e Impedâncias do Sistema Equivalente nas Subestações do SDR 84 

Tabela 8-8 - Nível de Curto Circuito e Impedâncias do Sistema Equivalente nas Subestações A a K do SDR 84. 

Subestação 𝑆𝑐𝑐
3∅ (𝑀𝑉𝐴) 𝑋 𝑅⁄  

𝑍2
𝑍1
⁄  

𝑋0
𝑋1
⁄  

𝑅0
𝑋0
⁄  

A 151,93 212,205 1 0,91 0 

B 178,35 184,823 1 0,89 0 

C 114,03 212,205 1 0,91 0 
D 225,59 124,553 1 0,87 0 

E 225,59 124,553 1 0,87 0 

F 154,74 179,048 1 0,91 0 
G 151,93 212,205 1 0,91 0 

H 178,35 184,823 1 0,89 0 
I 178,35 184,823 1 0,89 0 

J 215,24 45,4655 1 0,82 0 

K 172,87 38,96816 1 0,83 0 

 

Tabela 8-9 - Chaves do Sistema de Distribuição Radial de 84 Barras (TCP). 

Chave 
Secção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 

1 1 2 25 28 29 49 55 56 73 82 83 

2 2 3 26 29 30 50 56 57 74 83 84 

3 3 4 27 30 31 51 57 58 75 84 85 

4 4 5 28 31 32 52 58 59 76 85 86 

5 5 6 29 32 33 53 59 60 77 87 88 

6 6 7 30 34 35 54 60 61 78 88 89 

7 7 8 31 35 36 55 61 62 79 89 90 

8 8 9 32 36 37 56 63 64 80 90 91 
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9 8 10 33 37 38 57 64 65 81 91 92 

10 8 11 34 38 39 58 65 66 82 92 93 

11 12 13 35 39 40 59 66 67 83 93 94 

12 13 14 36 40 41 60 67 68 84 6 62 

13 14 15 37 41 42 61 68 69 85 8 68 

14 14 16 38 42 43 62 69 70 86 13 49 

15 17 18 39 43 44 63 70 71 87 14 81 

16 18 19 40 44 45 64 72 72 88 15 86 

17 19 20 41 43 46 65 73 74 89 16 21 

18 20 21 42 46 47 66 74 75 90 19 30 

19 21 22 43 48 49 67 75 76 91 23 94 

20 22 23 44 49 50 68 76 77 92 32 37 

21 23 24 45 50 51 69 77 78 93 33 44 

22 24 25 46 51 52 70 78 79 94 39 52 

23 24 26 47 53 54 71 79 80 95 45 47 

24 26 27 48 54 55 72 80 81 96 60 72 

 

As Tabelas 8.10, 8.11 e 8.12 mostram os ajustes calculados para cada dispositivo de 

sobrecorrente, bem como suas correspondentes correntes de carga na configuração original. 

Tabela 8-10 - Ajustes dos Relés do SDR 84 Barras. 

Alimentador De Para 
INom 

(A) 

FASE  NEUTRO 

50/51 (A) TDS  50/51 (A) TDS 

A 1 2 225 2418 / 388,28 0,1056  1713 / 33,7 0,4933 

B 12 13 171 4014 / 295,825 0,0771  3034 / 25,7 0,1442 

C 17 18 229 3749 / 396,306 0,1242  3105 / 34,4 0,2791 

D 28 29 142 6593 / 245,701 0,0979  5297/21,31 0,1679 

E 34 35 235 4017/406,482 0,1346  2924/35,25 0,6859 

F 48 49 69 4792 / 118,751 0,1105  3899 / 10,3 0,1815 

G 53 54 169 2926/292,88 0,1341  2122/25,4 0,2654 

H 63 64 94 2211/161,966 0,1590  1522/14,05 0,759 

I 73 74 178 2667 / 308,008 0,1224  1861 / 26,7 0,2538 

J 82 83 97 3201 / 167,467 0,0875  2236 / 14,5 0,1526 

K 87 88 234 2913 / 404,425 0,0580  2071 / 35 0,1224 

 

Tabela 8-11 - Ajustes dos Religadores do SDR 84 Barras. 

Alimentador De Para 
INom 

(A) 

FASE  NEUTRO 

Iajuste 

(A) 

TDS  Iajuste 

(A) 

TDS 

Rápida Lenta  Rápida Lenta 

A 5 6 176,44 305,24 0,01 0,98297  26,470 0,01 4,05193 

B 14 15 51,79 89,6 0,01 0,1  7,7692 0,01 0,01 

B 14 16 44,58 77,13 0,01 0,1  6,6877 0,01 0,01 

C 20 21 180,66 312,54 0,01 1,00164  27,1 0,01 1,35379 

D 30 31 133,14 230,33 0,01 0,01  19,97 0,01 0,01 

E 38 39 85,82 148,47 0,01 1,24175  12,87 0,01 5,30514 

F 51 52 12,74 22,04 0,01 0,01  1,91 0,01 0,01 

G 58 59 104,01 179,94 0,01 1,17098  15,6 0,01 1,27232 

G 60 61 41,72 72,17 0,01 0,01  6,26 0,01 0,01 

H 67 68 53,68 92,86 0,01 1,31109  8,05 0,01 5,57011 

I 77 78 146,77 253,91 0,01 1,0272  22,02 0,01 1,26729 

I 80 81 13,34 23,09 0,01 0,01  2 0,01 0,01 

J 85 86 18,04 31,21 0,01 0,01  2,71 0,01 0,01 

K 90 91 79,58 137,68 0,01 0,01  11,94 0,01 0,01 
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Tabela 8-12 - Ajustes dos Fusíveis do SDR 84 Barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentador De Para INom(A) Fusível 
Inom, 

tipo K 

A 8 9 5.407 F1 25 

A 8 10 11.548 F2 25 

A 8 11 14.081 F3 25 

C 24 25 0.2887 F4 6 

C 24 26 2.8901 F5 10 

E 43 46 4.0814 F6 25 

H 71 72 27.8838 F7 25 
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APÊNDICE C   SISTEMA TESTE 135 BARRAS 

 

Sistema III: Para o sistema III foi considerado um sistema brasileiro real radial de distribuição 

utilizado na literatura em trabalhos de reconfiguração de redes para redução de perdas, conforme mostra 

a Figura 8.3, cujos dados estão disponíveis em (MANTOVANI e AL, 2000). Esse sistema foi escolhido 

para realização de testes para o método proposto e consiste de uma rede trifásica equilibrada de 13,8kV, 

com 2 subestações, 8 alimentadores, 134 chaves NF, 21 chaves de interconexão (NA), com 18,28 MW 

de carga ativa total e 7,91 MVAr de carga reativa total. A primeira subestação é composta pelas barras 

A, B e C, a outra por D, E, F, G e H.   

Pela mesma razão da situação anterior, considerou-se que cada alimentador está associado a 

uma única subestação, o que totaliza 8 subestações (A a H), quando na realidade, existem duas 

subestações para o sistema. Na Tabela 8.13 está apresentada os dados de carregamento de cada 

alimentador/subestação. Na configuração inicial (Figura 8.3), as linhas cheias são chaves NF, as 

tracejadas, chaves NA (em vermelho). Ainda nesta figura, as letras de A a H representam as barras de 

cada uma das subestações. 

Tabela 8-13 - Dados de Capacidade de Carregamento da Subestação/Alimentador do SDR 135 Barras. 

Subestação / 

Alimentador 

Potência 

Ativa (kW) 

Potência 

Reativa (kVAr) 

Potência Total do 

Alimentador 
(kVA) 

Potência 
Nominal da 

Subestação 

(kVA) 

A 2.578,441 1.025,832 2.775,011 4.000 

B 2.226,829 1.088,673 2.478,704 4.000 

C 2.559,988 1.085,214 2.780,508 4.000 

D 1.548,153 615,933 1.666,178 3.000 

E 1.639,197 694,877 1.780,399 3.000 

F 2.761,933 1.170,821 2.999,849 5.000 

G 2.968,845 1.258,532 3.224,584 5.000 

H 2.000,296 977,922 2.226,548 4.000 

 

Tabela 8-14 - Nível de Curto Circuito e Impedâncias do Sistema Equivalente nas Subestações do SDR 135 Barras. 

Subestação 𝑆𝑐𝑐
3∅ (𝑀𝑉𝐴) 𝑋 𝑅⁄  

𝑍2
𝑍1
⁄  

𝑋0
𝑋1
⁄  

𝑅0
𝑋0
⁄  

A 215,24 45,4655 1 0,82 0 
B 225,59 124,5535 1 0,87 0 

C 210,52 46,19906 1 0,82 0 
D 178,35 184,8234 1 0,89 0 

E 178,35 184,8234 1 0,89 0 

F 171,68 39,2352 1 0,83 0 
G 225,59 124,5535 1 0,87 0 

H 210,52 46,19906 1 0,82 0 
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Figura 8-3 – Sistema Radial de Distribuição de 135 Barras. Adaptado de (MANTOVANI e AL, 2000). 

  

A Tabela 8.15 apresenta os dados da condição operacional inicial da rede (Figura 8.3), onde 

as chaves Normalmente Fechadas estão em azul, e as Normalmente Abertas, em vermelho.  

 

Tabela 8-15 - Chaves do Sistema de Distribuição Radial de 135 Barras. 

Chave 
Secção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 
Chave 

Seção 

Inicial 

Seção 

Final 

1 1 2 40 42 43 79 83 84 118 117 118 

2 2 3 41 43 44 80 84 85 119 118 119 

3 3 4 42 43 45 81 85 86 120 119 120 

4 4 5 43 45 46 82 86 87 121 128 129 

5 5 6 44 46 47 83 86 88 122 129 130 

6 6 7 45 46 48 84 88 89 123 130 131 

7 7 8 46 48 49 85 90 91 124 131 132 

8 7 9 47 49 50 86 91 92 125 131 133 

9 9 10 48 50 65 87 92 93 126 133 134 

10 9 11 49 50 51 88 92 94 127 133 135 
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11 11 12 50 51 52 89 94 95 128 135 136 

12 11 13 51 52 53 90 95 96 129 135 137 

13 11 14 52 51 54 91 96 97 130 137 138 

14 14 15 53 54 55 92 97 98 131 138 139 

15 14 16 54 55 56 93 98 99 132 139 140 

16 16 17 55 56 57 94 99 100 133 140 141 

17 18 19 56 57 58 95 100 101 134 141 142 

18 19 20 57 55 59 96 101 102 135 142 143 

19 20 21 58 59 60 97 99 103 136 8 77 

20 21 22 59 60 61 98 103 104 137 10 26 

21 22 23 60 61 62 99 105 106 138 16 88 

22 22 24 61 62 63 100 106 107 139 27 54 

23 24 25 62 63 64 101 107 108 140 40 143 

24 24 26 63 66 67 102 108 109 141 58 104 

25 26 27 64 67 68 103 108 110 142 50 117 

26 27 28 65 68 69 104 110 111 143 53 102 

27 28 29 66 69 70 105 111 125 144 65 127 

28 29 30 67 70 71 106 125 126 145 70 84 

29 30 31 68 71 72 107 126 127 146 81 134 

30 31 32 69 72 73 108 111 112 147 82 136 

31 30 33 70 72 74 109 112 113 148 84 139 

32 33 34 71 74 75 110 113 114 149 89 143 

33 34 35 72 75 76 111 114 115 150 137 96 

34 35 36 73 74 77 112 115 116 151 140 98 

35 33 37 74 77 78 113 117 123 152 143 104 

36 37 38 75 79 80 114 123 124 153 96 110 

37 38 39 76 80 81 115 115 121 154 97 111 

38 37 40 77 81 82 116 121 122 155 98 111 

39 41 42 78 82 83 117 114 117 156 102 127 

 

As Tabelas 8.16, 8.17 e 8.18 mostram os ajustes calculados para cada dispositivo de 

sobrecorrente, bem como suas correspondentes correntes de carga na configuração original. 

 

Tabela 8-16 - Ajustes dos Relés do SDR 135. 

Alimentador De Para IN (A) 

FASE  NEUTRO 

50/51 (A) TDS  50/51 (A) TDS 

A 1 2 119 2764/178.763 0,16491  1971/17.87 0.39243 
B 18 19 108 2393/161.596 0,16476  1670/16.16 0,61401 

C 41 42 119 2828/178.23 0,1685  2029/17.82 0,63642 

D 66 67 70.9 1844/106.31 0,1757  1276/10.63 0,6586 
E 79 80 76.3 1954/114.49 0,1743  1360/11.45 0,6547 

F 90 91 128 2458/191.82 0,1553  1779/19.18 0,6105 

G 105 106 143 1797/215.30 0,12741  1218/21.52 1,0358 

H 128 129 95.2 2431/142.85 0,1787  1711/14.28 1,3327 
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Tabela 8-17 - Ajustes dos Religadores do SDR 135. 

Alimentador De Para 
INom 

(A) 

FASE  NEUTRO 

Iajuste 

(A) 

TDS  Iajuste 

(A) 

TDS 

Rápida Lenta  Rápida Lenta 

A 6 7 96.743 145.11 0.01 1.2597  14.5114 0.01 2.2546 
B 30 33 46.933 70.399 0.01 1.3429  7.0399 0.01 4.3255 

C 50 51 58.238 87.357 0.01 1.3315  8.7356 0.01 4.4055 

D 71 72 45.259 67.888 0.01 1.3452  6.7888 0.01 4.5341 
E 84 85 46.736 70.104 0.01 1.3405  7.0104 0.01 4.5133 

F 94 95 50.100 75.151 0.01 1.3344  7.5151 0.01 4,4324 

G 111 112 129.29 193.935 0.01 1,1144  19.393 0.01 9.5860 
H 137 138 56.566 84.849 0.01 1.4105  8.4849 0.01 10.475 

 

Tabela 8-18 - Ajustes dos Fusíveis do SDR 135. 

Alimentador De Para INom(A) Fusível 
Inom, tipo 

K 

A 11 12 5.407 F1 6 

A 11 13 11.548 F2 15 

A 14 15 14.081 F3 15 

A 16 17 9.2030 F4 10 

B 22 23 10.959 F5 15 

B 24 25 10.998 F6 15 
B 30 31 8.6763 F7 10 

B 33 34 23.074 F8 25 

B 37 38 20.259 F9 25 
C 43 44 0.2887 F10 6 

C 46 47 2.8901 F11 6 

C 55 56 16.2481 F12 25 
C 55 59 22.5797 F13 25 

D 72 73 3.8109 F14 6 

D 74 75 1.3026 F15 6 
D 77 78 18.7086 F16 25 

E 86 87 4.0814 F17 6 

E 86 88 22.993 F18 25 
F 99 100 20.9014 F19 25 

F 99 103 3.5625 F20 6 

G 108 109 0.4162 F21 6 
G 114 115 22.352 F22 40 

G 115 116 12.2064 F23 15 

G 114 117 15.0042 F24 25 
G 115 121 7.6484 F25 10 

G 111 125 7.7779 F26 10 

H 131 132 5.8326 F27 6 
H 133 134 6.8928 F28 10 

H 135 136 3.5482 F29 6 

H 140 141 27.8838 F30 40 

 

 


