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RESUMO 

 

Descargas atmosféricas em redes de energia elétrica geram surtos de tensão e corrente que são 

propagados pela rede, causando danos e paradas no sistema elétrico. Para proteger o sistema 

contra esses fenômenos, os para-raios são muito eficazes e amplamente utilizados pelas 

concessionárias de energia elétrica em suas redes. Este trabalho apresenta uma metodologia 

para alocação otimizada de para-raios baseado no Algoritmo Genético (AG) e formação de 

equivalentes elétricos de rede, criando um ambiente de simulação no software Alternative 

Transient Program (ATP) para implementar a metodologia proposta. O procedimento de 

alocação ótima é baseado em uma função de adequação que minimiza o custo de para-raios e 

maximiza o número de equipamentos protegidos. Realizar este procedimento de alocação ótima 

de para-raios usando ATP pode demandar muito tempo de processamento ao executar grandes 

redes de distribuição. Para superar essa dificuldade, um procedimento é utilizado para obter 

uma descrição da severidade da sobretensão da rede e selecionar os nós elétricos mais críticos 

para a incidência de descargas atmosféricas, no procedimento de alocação do AG. Um estudo 

de caso é aplicado a rede elétrica IEEE 123 barras para demonstrar a eficácia da metodologia 

proposta, e numa rede real de distribuição contendo 4010 nós elétricos. 

Palavras-chaves: Sistemas de Distribuição. Descargas Atmosféricas. Análise Transitória. 

ATP. Equivalentes Elétricos de Rede. Para-Raios. Algoritmo Genético. 



 

 

ABSTRACT 

 

Lightning discharges in electric power networks generate voltage and current surges that are 

propagated through the electrical network causing damage and shutdowns in the electrical 

system. To protect the system against these phenomena, surge arresters are highly effective and 

widely used by electrical utilities in their electric grids. This thesis presents a methodology for 

optimized surge arrester allocation based on genetic algorithm (GA) and formation of electric 

network equivalents, creating a simulation environment in the software Alternative Transient 

Program (ATP) to implement the proposed methodology. The optimized allocation procedure 

is based on a fitness function that minimizes the cost of surge arresters and maximizes the 

number of protected equipment. To carry out this optimized arrester allocation procedure using 

ATP may demand too much processing time when running large distribution grids. To 

overcome this difficulty a procedure is used to obtain an overvoltage severity description of the 

grid and select the most critical electric nodes for the incidence of lightning discharges, in the 

GA allocation procedure. A case study is applied in the IEEE 123-bus electrical feeder to 

demonstrate the effectiveness of the proposed methodology, and in a real distribution grid 

having 4010 electric nodes. 

Keywords: Distribution Systems. Lightning Discharges. Transient Analysis. ATP. Network 

Electrical Equivalents. Surge Arrester. Genetic Algorithm. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Descargas atmosféricas e manobras operacionais, como o chaveamento de bancos de 

capacitores, podem gerar sobretensões que se propagam na rede elétrica. O aumento dos níveis 

de tensão nas redes de distribuição causa preocupação às concessionárias de energia elétrica, 

pois a presença de sobretensões pode causar, entre outros, mau funcionamento e redução de 

vida útil dos equipamentos e dispositivos, podendo em alguns casos causar falhas parciais que 

podem resultar em falhas permanentes ou desligamento completo da rede elétrica. 

Além das perdas devido a danos no equipamento, se a concessionária de energia elétrica 

permanecer muito tempo sem fornecimento de energia, ela estará sujeita a penalidades, através 

de multas, que podem atingir valores significativos à medida que o período de desligamento 

aumenta (ANEEL, 2018). 

Assim, a utilização de medidas mitigadoras é essencial para evitar esses custos, e tão 

importante quanto a mitigação, é a realização de medidas preventivas para proteger os 

equipamentos e a rede elétrica contra sobretensões. Uma maneira de obter proteção dos 

equipamentos contra altos níveis de sobretensão provenientes de descargas diretas ou indiretas 

na rede elétrica é através da instalação de para-raios, também conhecidos como supressores de 

surto, ao longo da rede elétrica.  Um para-raios, desde que devidamente aterrado, é capaz de 

amortecer as sobretensões, enviando parte da corrente elétrica para a terra. 

Um problema recorrente entre as concessionárias de energia elétrica é como definir uma 

metodologia eficiente para realizar a alocação de para-raios ao longo da rede elétrica. Para 

realizar essa alocação de maneira eficiente, recomenda-se levar em consideração o 

posicionamento ideal de para-raios ao longo da rede elétrica. Além de manter a qualidade da 

energia fornecida aos consumidores, mantendo os níveis de tensão abaixo do limite de 

isolamento do sistema, é de grande importância garantir a proteção dos equipamentos e a 
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segurança na operação, bem como permitir um melhor planejamento de futuras instalações de 

equipamentos. 

Esta tese apresenta uma metodologia para alocação ótima de para-raios em redes elétricas 

baseada em Algoritmo Genético (AG). Para cada indivíduo da população do AG, a rede elétrica 

é configurada automaticamente com uma combinação de para-raios, cujos desempenhos são 

avaliados através da simulação de transitórios eletromagnéticos usando o software Alternative 

Transient Program (ATP). 

1.2 Justificativa 

Um dos pontos principais da motivação deste trabalho se encontra na necessidade das 

concessionárias reduzirem os prejuízos causados a elas próprias como aos consumidores de 

modo geral, relativos ao número de desligamentos intempestivos causados por descargas 

atmosféricas e/ou sobretensões de manobras, visando assim atender aos índices previstos nos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) 

(ANEEL, 2018) e resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 

2010), assim como, minimizar o impacto destas descargas para o sistema no que tange ao 

comprometimento do nível de isolamento de equipamentos e coordenação de proteções.  

A consequência será a maior disponibilidade de energia para o uso do consumidor final, 

minimizando possíveis danos em equipamentos, comprometimento em paradas de produção 

e/ou outro tipo de processo de beneficiamento ou serviços destes consumidores. Desta forma, 

será minimizado para a distribuidora o ônus com processos de consumidores relativos a 

ressarcimentos por perdas com descarga atmosférica, por falta de confiabilidade no sistema de 

proteção, contra surtos na rede. 

As concessionárias de energia elétrica têm a missão de fornecer energia elétrica com 

qualidade e continuidade de fornecimento para todos os seus consumidores. As distâncias em 

sistemas muito grandes e as possíveis dificuldades de infraestrutura viária e de logística, tornam 

necessária a distribuição otimizada dos para-raios ao longo da rede elétrica tanto nos grandes 

centros, quanto nas localidades afastadas, com o objetivo de garantir a proteção adequada da 

rede elétrica, minimizando a indisponibilidade do sistema e reduzindo os custos com a 

manutenção da rede, o deslocamento de pessoal especializado e outros. 

Uma outra motivação encontra-se na redução dos impactos sociais, quando da 

indisponibilidade de um circuito, seja um alimentador ou linha de transmissão. Vale destacar 
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neste item específico, que apesar deste trabalho ter como foco sistemas de distribuição, com 

alguns ajustes pode ser aplicado também para sistemas de transmissão de energia elétrica. 

Além dos impactos econômicos mencionados, reduzindo o período em que a rede de 

distribuição fica indisponível devido a problemas ocasionados por transitórios 

eletromagnéticos, também são considerados os impactos socioambientais, pois a garantia da 

continuidade no fornecimento da energia elétrica e da qualidade desta energia fornecida, são 

aspectos fundamentais para o desenvolvimento pleno da atividade econômica. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral desta tese é o desenvolvimento e validação de uma metodologia otimizada, 

baseada em AG, em análise de criticidade, e uso de equivalentes de redes para a implementação 

de um procedimento de alocação de para raios em grandes redes de distribuição de energia 

elétrica, utilizando como ferramenta de simulação o ATP. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Definir um procedimento para identificação e remoção de inconsistências de dados; 

2. Definir uma área abrangência na rede limitando o estudo aos nós internos; 

3. Reduzir os nós internos e externos à área de abrangência através da construção de 

equivalentes de rede; 

4. Construir o arquivo base da rede reduzida para simulações de transitórios com o 

ATP; 

5. Avaliar a criticidade dos nós internos em relação aos níveis de tensão devidos a 

descargas atmosféricas, utilizando o arquivo base da rede e simulações com ATP; 

6. Realizar um estudo de otimização por meio de um AG para realizar alocação de 

para-raios nos nós internos à área de abrangência, utilizando o arquivo base da rede 

e simulações com ATP. 

1.4 Contribuições da Tese 

Considerando o levantamento bibliográfico de diversos trabalhos apresentados neste 

documento que estão relacionados ao tema proposto nesta tese, observa-se a consolidação do 

algoritmo genético como técnica de otimização para a alocação de para-raios nas redes elétricas. 

Em função dessa consolidação na literatura, o AG é empregado neste trabalho como mecanismo 

de busca de soluções que atendam a proteção da rede contra surtos de tensão causados por 
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descargas atmosféricas, determinando os locais para a instalação de para-raios. Também é 

possível observar que o método de Monte Carlo é amplamente utilizado na literatura para 

criação de perfis de descargas atmosféricas, sendo necessárias muitas simulações de transitórios 

e consequentemente tempo de processamento. O uso combinado do AG e o método de Monte 

Carlo tem sido explorado com certa dificuldade, sendo preciso fazer concessões no número de 

simulações realizadas. 

Nesta tese é apresentada o uso do AG combinado com uma metodologia alternativa para 

criação dos perfis de descargas atmosféricas, tendo como foco concentrar o estudo nos nós mais 

críticos que geram as maiores médias de sobretensões quando ocorre uma descarga, ao invés 

de avaliar a condição de descargas em todos os nós da rede elétrica. Além disso, a simplificação 

da rede é realizada a partir da criação de áreas de abrangências, e através da construção de 

equivalentes elétricos que aplicam a redução da rede tanto no sistema externo quanto no sistema 

interno, fazendo o devido tratamento de eventuais inconsistências de dados.  

1.5 Estrutura do Documento  

O restante deste trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura: neste capítulo são apresentados os trabalhos 

relacionados ao tema de mitigação dos impactos causados por descargas atmosféricas, através 

da otimização de alocação de para-raios na rede elétrica, e ao tema de redução do 

dimensionamento da rede utilizando equivalentes elétricos de rede. 

Capítulo 3 – Fundamentação Teórica: neste capítulo conceitos pertinentes às áreas 

correlacionadas com a pesquisa são apresentados. Mais especificamente, disserta-se acerca da 

modelagem computacional dos elementos necessários para realizar uma simulação de 

transitórios. Também são apresentados os conceitos de algoritmo genético e do algoritmo de 

busca em profundidade. 

Capítulo 4 – Metodologia Proposta: neste capítulo é apresentada a sequência de etapas 

propostas para realizar a alocação de para-raios em uma rede de distribuição. Os dados 

necessários para a realização de um estudo de alocação de para-raios são apresentados 

estruturados através de um modelo relacional. Também é apresentada a importância da correção 

e eliminação de inconsistências de dados. 

Capítulo 5 – Resultados: este capítulo apresenta os resultados obtidos da aplicação da 

metodologia nos estudos de caso utilizados para avaliar a construção de equivalentes elétricos 
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de rede, comparando os resultados obtidos de simulações do ATP considerando a rede completa 

sem equivalentes; e a alocação de para-raios, comparando os níveis de tensão dos nós da rede 

antes e depois da instalação de novos para-raios. 

Capítulo 6 – Conclusões: neste capítulo são apresentadas as observações finais, 

resumindo os resultados apresentados neste trabalho. Na primeira seção é feita uma avaliação 

dos objetivos, sendo destacadas as contribuições realizadas por esta tese. Na segunda seção são 

apresentadas as publicações produzidas. Finalmente, a última seção apresenta algumas 

sugestões sobre trabalhos futuros que podem ser derivados deste trabalho.



 

 

 

CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Considerações Iniciais 

Esta tese de doutorado tem como foco principal a apresentação de uma metodologia para 

alocação ótima de para-raios em redes de distribuição de energia elétrica, visando a 

minimização das sobretensões geradas devido a incidência de descargas atmosféricas na rede 

elétrica. Este tema tem sido amplamente discutido em diversos trabalhos na literatura técnica 

recente, e a seguir será apresentada uma amostra relevante destes trabalhos, os quais dão suporte 

ao desenvolvimento teórico da presente tese de doutorado. 

A descarga atmosférica, também conhecida como raio, consiste numa intensa descarga 

elétrica que ocorre na atmosfera. Trata-se de um fenômeno complexo, que se expressa através 

do fluxo de uma corrente impulsiva de alta intensidade e curta duração, originando-se nas 

nuvens, e em alguns casos, atinge a superfície da Terra (VISACRO, 2005). 

Entre todos os surtos, a incidência de descargas atmosféricas em uma torre ou uma linha 

de transmissão / distribuição são os que provocam as maiores sobretensões na rede elétrica 

(AMETANI et al., 2016). Entre os diversos efeitos danosos causados por descargas 

atmosféricas estão interrupção das linhas de transmissão / distribuição de energia e danos a 

componentes eletrônicos sensíveis presentes em computadores e outros equipamentos das 

instalações consumidoras (UMAN, 2012). 

Para evitar esses efeitos danosos é obrigatório fazer uso de sistemas de proteção contra 

descargas atmosféricas como medida preventiva (SOUZA et al., 2012). Fazer uso de sistemas 

de proteção contra descargas atmosféricas contribui também para a redução da ocorrência de 

desligamentos não programados da rede elétrica, associados ao mecanismo de ruptura do 

isolamento devido à incidência direta de descarga numa linha (flashover) (VISACRO, 2005). 

Em um cenário ideal, por exemplo, a proteção total de uma rede elétrica de distribuição contra 

os efeitos disruptivos, gerados por sobretensões oriundas de descargas atmosféricas, poderia ser 

obtida realizando a instalação de um conjunto de para-raios em todos os postes da rede e uso 
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em conjunto de outros sistemas de proteção, como cabos de blindagem, contribuindo para o 

aumento da isolação da rede. Entretanto, esta medida tende a apresentar uma inviabilidade 

econômica em função do alto custo atrelado a aquisição e instalação dos para-raios, devido a 

quantidade de postes e complexidade da rede (Shariatinasab; Vahidi; Hosseinian, 2009; 

Bullich-Massague et al., 2015; Zhang et al., 2018; Barradas et al., 2020). 

Em função disso, diversos trabalhos buscam encontrar um meio termo entre o custo 

associado ao uso de para-raios e a proteção da rede, otimizando a alocação dos para-raios 

através de processos e técnicas de inteligência computacional, visando obter uma combinação 

de pontos para instalação de para-raios que melhor atenda a necessidade de proteção da rede. 

Dentre as técnicas de inteligência computacional utilizadas na literatura para este tema, pode-

se destacar algoritmos genéticos (PEREZ et al., 2007; SHARIATINASAB; VAHIDI; 

HOSSEINIAN, 2009; VASCONCELOS et al., 2012; BULLICH-MASSAGUE et al., 2015; 

CASTRO, 2016), enxame de partículas (ZHANG et al., 2018), algoritmo imperialista 

(SHARIATINASAB; SAFAR; FALAGHI, 2014), e lógica fuzzy (BOGARRA; ORILLE; 

GRAU, 2003; UTOMO et al.,2018). 

2.2 Otimização da Alocação de Para-Raios 

A análise do impacto causado na rede elétrica devido a propagação de sobretensões geradas 

por descargas atmosféricas e o desempenho da atuação de sistemas de proteção, como para-

raios e cabos de blindagem, podem ser conduzidos através da realização de simulações 

transitórias via software. Entre os softwares utilizados pela literatura pode-se citar o Matlab que 

disponibiliza recursos de toolboxes, e o Alternative Transient Program (ATP), sendo necessário 

modelar a rede elétrica e definir os parâmetros da descarga atmosférica. 

Devido à natureza aleatória dos parâmetros de uma descarga atmosférica, como o valor de 

pico da corrente de retorno, o tempo de frente de onda e o tempo de cauda, é comum adotar 

uma abordagem estatística utilizando o método de Monte Carlo (SADIKU, 2019) para a criação 

de diferentes perfis de descargas atmosféricas, variando esses parâmetros através de exaustivas 

simulações, sendo comum utilizar entre 10 mil e 40 mil casos (PEREZ et al., 2007; BULLICH-

MASSAGUE et al., 2015). Em cada simulação são variados esses parâmetros e o local onde a 

descarga atmosférica incide na rede elétrica. 

Através deste método, sobretensões induzidas são geradas e propagadas ao longo da rede 

sendo possível avaliar o risco de ocorrer uma falha, calculando-se a probabilidade de a 

sobretensão induzida gerar a ruptura do isolamento da rede (flashover). O levantamento dos 
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perfis de descargas atmosféricas através do método de Monte Carlo é realizado em uma etapa 

que antecede o processo de otimização de alocação de para-raios. Outra forma de gerar 

sobretensões induzidas é fazer uso de expressões analíticas para calcular sobretensões em linhas 

infinitas, modificando-as para o tratamento de linhas finitas, conforme proposto por Rusk 

(1957). 

Baseado na análise estatística de surtos utilizando o método de Monte Carlo e a lógica 

fuzzy, no trabalho apresentado em Bogarra, Orille e Grau (2003) é proposto um método para 

determinar os locais para serem instalados para-raios em sistemas de distribuição, com o 

objetivo de obter riscos de falha nos nós da rede que sejam inferiores aos limites admissíveis, e 

instalar a menor quantidade de para-raios possível. O sistema de inferência fuzzy utiliza como 

variáveis de entrada para a iteração atual do algoritmo, a diferença entre o risco de falha 

calculado e o risco admissível, e a saída do sistema de inferência fuzzy na iteração anterior, que 

posteriormente é convertida na posição dos para-raios. A análise de risco de falha é diretamente 

associada com a avaliação feita após realizar uma simulação transitória, armazenando as 

tensões máximas obtidas em cada nó da rede. Um avanço da pesquisa é apresentado em Orille-

Fernández, Rodríguez e Gotes (2004), onde a busca pelas posições de para-raios que proveem 

o menor risco global é baseada em métodos numéricos para achar o mínimo de funções não 

lineares sem restrições, através do método do gradiente. 

O trabalho apresentado por Perez et al. (2007) tem como foco melhorar o desempenho de 

redes de distribuição ao lidar com sobretensões induzidas através da otimização de alocação de 

para-raios. As sobretensões induzidas são geradas através do método de Monte Carlo. Os 

autores relatam ter enfrentado diversas limitações devido ao tempo de simulação, tendo sido 

necessário reduzir o número de casos gerados em relação a estudos realizados anteriormente, 

sendo utilizados no estudo 1.000 simulações. A alocação de para-raios é realizada através da 

execução de um algoritmo genético, utilizando uma população inicial completamente aleatória. 

Cada indivíduo da população é avaliado de acordo com uma função fitness que é vinculada a 

uma simulação transitória da rede. Em cada simulação, a rede é modificada conforme as 

posições dos para-raios armazenadas no indivíduo, através de alterações realizadas no arquivo 

de entrada do software ATP. A função fitness é ajustada para minimizar o percentil 60, ou 90, 

da curva de distribuição de probabilidade do máximo de sobretensões na rede de distribuição.  

Em Shariatinasab R., Vahidi B., Hosseinian S. H. (2009) é proposto uma abordagem 

estatística para avaliar falhas em sistemas de potência, causadas por descargas atmosféricas. 

Baseado em algoritmo genético, é introduzido um procedimento de otimização, a fim de 
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analisar a rede para satisfazer as exigências da concessionária de energia para um valor 

específico de risco e / ou desempenho da rede com um conjunto mínimo de para-raios. O 

método proposto leva em consideração a falha do isolamento e dos para-raios, uma vez que 

ambos podem afetar a confiabilidade de sistemas de potência. O procedimento de otimização 

de alocação de para-raios neste caso, tem como função fitness a minimização do risco global 

dessas falhas. É utilizado um modelo probabilístico para avaliar a integral do risco, 

considerando a probabilidade de descargas atmosféricas incidirem em fases de condutores e 

cabos de blindagem. As simulações transitórias são realizadas utilizando o software ATP e os 

perfis de descarga atmosférica através do método de Monte Carlo. A rede elétrica é dividida 

em n regiões, onde cada região consiste em alguns nós críticos. Após estabelecer os nós críticos, 

obtidos a partir do cálculo da média da resistência do pé-da-torre, altitude e condições 

atmosféricas, os esforços para determinar a melhor solução são concentrados entre estes nós, 

ao invés da rede toda. A população de indivíduos do algoritmo genético utiliza representação 

binária, a fim de simplificar a aplicação dos operadores genéticos. O operador de cruzamento 

utiliza um ponto de corte aleatório. O operador de mutação corrige o número de para-raios 

utilizados para não ultrapassar o limite preestabelecido, e no caso de o número utilizado ser 

igual ao limite, realiza a troca de para-raios de lugar em um ou dois genes. 

Em Vasconcelos et al. (2012) é apresentado o software desenvolvido para realizar o 

posicionamento ótimo de para-raios em linhas de transmissão e distribuição. A metodologia 

adotada faz uso da aplicação de um algoritmo genético para a criação de esquemas de proteção 

apropriados para cada rede, visando minimizar os efeitos danosos causados por descargas 

atmosféricas e aumentar a proteção contra sobretensões induzidas, calculadas utilizando 

equações disponíveis na metodologia proposta por Rusk (1957). A representação dos 

indivíduos da população do algoritmo genético pode ser feita por torre/poste ou por fase, 

utilizando codificação binária para determinar se há ou não alocação de para-raios na respectiva 

torre/poste ou fase. A alocação de para-raios leva em consideração parâmetros como o número 

de torres/postes, número de fases, posicionamentos de equipamentos e para-raios pré-

existentes, resistência de pé-de-torre, altura e altitude das torres. A população inicial é gerada 

parcialmente aleatória e parcialmente de forma determinista, acelerando o processo de busca 

pela melhor solução, pois é possível incorporar metodologias clássicas de posicionamento de 

para-raios já na primeira geração, como a alocação de para-raios em: torres com alto valor de 

resistência de pé-de-torre, torres adjacentes às subestações; e torres de grande altitude relativa 

às demais. A função fitness, responsável por avaliar cada solução, leva em consideração a 
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minimização das sobretensões, maximizando o número de torres cuja tensão máxima não 

ultrapasse o valor de 1,5 da tensão crítica de flashover (VCFO), considerando VCFO igual ao 

Nível Básico de Isolamento (NBI). A condição de parada do algoritmo é estabelecida de acordo 

com um número máximo de gerações ou quando não houver melhoria do mérito do melhor 

indivíduo após um conjunto de gerações. 

Em Shariatinasab R., Safar J. G., Falaghi H. (2014), o procedimento proposto para 

otimização de alocação de para-raios é baseado em um algoritmo imperialista discreto, levando 

em consideração critérios técnicos e econômicos. No critério econômico proposto é 

considerado tanto o custo dos componentes da rede quanto o custo da energia não entregue aos 

consumidores. Além disso, também são considerados na análise a condição atmosférica e o 

risco de falha dos para-raios. Para isso é utilizado um procedimento estatístico para calcular 

falhas relacionadas a descargas atmosféricas e, em seguida, é calculado o risco de falha de cada 

nó de interesse. Na sequência, o algoritmo imperialista é executado com o objetivo de 

minimizar o risco global da rede. 

O método de alocação de para-raios apresentado em Bullich-Massague et al. (2015) é 

baseado em algoritmos genéticos e uma abordagem econômica é levada em conta por meio da 

avaliação do custo de isolamento para flashover. A otimização realizada pelo algoritmo 

genético é conduzida sem a predefinição de um número de para-raios, levando em consideração 

apenas descargas indiretas, simuladas no software ATP, geradas pelo método de Monte Carlo. 

A cada simulação, as tensões máximas são armazenadas e é considerado a ocorrência de um 

flashover caso a tensão máxima ultrapasse o valor 1,5 VCFO (tensão crítica de flashover ou 

tensão que possui 50% de probabilidade de ocorrer flashover). A análise de risco de falha leva 

em consideração o parâmetro Ng que está associado a densidade de descargas atmosféricas por 

km2 por ano. A rede utilizada nos testes possui 20 torres, onde cada torre da rede é representada 

por um gene binário, indicando alocação ou não de para-raios. A população inicial é gerada de 

forma aleatória, porém é ressaltado que no caso de haver um conhecimento prévio de soluções 

que possam ser bem avaliadas pela função fitness, alguns genes do indivíduo podem ser 

forçados na geração inicial de modo determinístico. A condição de parada do algoritmo 

genético consiste em atingir o total de 200 iterações ou ocorrer 50 iterações sem que ocorra 

uma melhora da função fitness. Devido a restrições de tempo computacional, a população 

utilizada teve um total de 8 indivíduos, e o método de Monte Carlo foi utilizado para gerar 

1.000 descargas atmosféricas. 
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Em Castro (2016), a metodologia proposta para alocação ótima de para-raios é baseada em 

algoritmo genético em conjunto com simulações transitórias realizadas no software ATP. As 

sobretensões obtidas pelas simulações são utilizadas para calcular a taxa de desligamento na 

linha de transmissão. Os indivíduos utilizam representação binária, onde cada gene representa 

a alocação ou não de para-raios em uma torre da rede. Embora o indivíduo possa ser configurado 

para representar as fases de uma torre, permitindo uma flexibilidade maior nas soluções, é 

ressaltado que com o aumento do espaço de busca o custo computacional também tende a 

aumentar. A população é criada, parte de forma determinística e outra parte de forma aleatória, 

permitindo incorporar soluções clássicas a partir da primeira geração como a alocação de para-

raios em: todas as torres; torres localizadas em regiões com maior densidade de descargas 

atmosféricas; e torres cujo valor de resistência de aterramento é alto. A função fitness avalia os 

indivíduos de modo que não ultrapassem o limite de para-raios pré-estabelecido, recebendo 

uma penalização caso ultrapassem. Os indivíduos recebem correções para que possam 

incorporar para-raios próximos das subestações. O operador de mutação pode alterar genes de 

forma aleatória ou determinística em função da resistência de aterramento e da densidade de 

descargas atmosféricas. Para reduzir o tempo computacional, é utilizado avaliação corrente dos 

indivíduos através de threads, permitindo que dois ou mais indivíduos possam ser avaliados 

simultaneamente ao invés de forma sequencial. Caso dois ou mais indivíduos apresentem a 

mesma configuração, as simulações realizadas no ATP apresentarão o mesmo resultado. Para 

otimizar tempo evitando realizar simulações repetidas, é aplicado o uso de uma memória 

auxiliar, na forma de mapa de dados, para armazenar e consultar os resultados da avaliação de 

todos os indivíduos. 

Em Utomo et al. (2018) é proposto o uso de lógica fuzzy para realizar o posicionamento 

ótimo de para-raios em redes de transmissão, reduzindo custos de instalação e identificando o 

risco de falha. O processo de otimização considera a elevação do terreno, resistência de 

aterramento e densidade de descargas em uma rede de alta tensão de 150 kV. O modelo de para-

raios utilizado no estudo foi o modelo proposto pelo IEEE Working Group 3.4.11 (JONES, 

1992). Foi realizada a simulação dos efeitos causados por uma descarga atmosférica induzida 

antes e depois da definição do posicionamento ótimo de para-raios. Os resultados mostraram a 

redução da sobretensão máxima gerada, caindo de aproximadamente 2 MV para 1.7 MV. 

No trabalho apresentado por Zhang et al. (2018), o planejamento do número de para-raios 

e suas respectivas posições em uma rede de distribuição leva em consideração critérios técnicos 

e econômicos. O processo de alocação é formulado como um problema de otimização discreto, 
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maximizando um índice de desempenho econômico através de um algoritmo de enxame de 

partículas binário. Este algoritmo tem como ideia básica o uso de um limite de probabilidade 

com base na velocidade de cada partícula para determinar se seu componente de cada posição 

deve ser avaliado como zero ou um. A metodologia leva em consideração as sobretensões 

induzidas simuladas no software ATP, avaliando o número de para-raios alocados e de 

flashovers ocorridos. 

Independentemente do método de inteligência computacional utilizado no processo de 

otimização de alocação de para-raios, é possível destacar que, para cada possível solução, 

representando uma combinação de para-raios instalados na rede, é necessário realizar uma 

simulação de análise de transitórios eletromagnéticos via software, utilizando por exemplo o 

ATP. Além disso, caso seja adotado uma abordagem estatística com relação a geração perfis de 

descargas atmosféricas, utilizando por exemplo o método de Monte Carlo, talvez seja 

necessário fazer algumas concessões na quantidade de simulações geradas, e que em alguns 

casos pode se tornar inviável em função do tamanho da rede.  

Pensando nisso, em Barradas et al. (2020) foi proposta a metodologia Direct Discharge 

Crossing que representa um resumo organizado de resultados de simulações do ATP obtidos 

simulando a incidência de descargas atmosféricas em cada nó elétrico da rede, uma por vez. A 

metodologia proposta avalia a criticidade da rede baseada em dois fatores, a magnitude das 

tensões e o número de flashovers causados devido a descargas atmosféricas. É definido uma 

função de desempenho para indicar quais os nós da rede que receberão para-raios. As 

simulações transitórias são realizadas utilizando o software ATP, considerando descargas 

atmosféricas em todos os nós da rede, sendo necessárias menos simulações do que seria preciso 

por meio do método de Monte Carlo ou por meio de um método de otimização, pois a 

metodologia avalia quais regiões da rede são mais suscetíveis a falha. 

2.3 Equivalentes de Rede Elétrica 

Conforme mencionado em alguns trabalhos, existe uma preocupação em relação ao tempo 

computacional quando utilizado um processo de otimização para alocação de para-raios. Em 

função disso, vários ajustes acabam sendo necessários para que seja apresentado uma solução 

em um tempo hábil. Existe uma dificuldade em relação à aplicação das metodologias propostas 

em redes de distribuição de grande porte, que possuem muitos postes, pois quanto maior o 

tamanho da rede maior se torna o espaço de busca, a quantidade de memória necessária para 

modelar a rede e, consequentemente, o tempo de execução por simulação transitória. 
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Conforme mencionando anteriormente, no trabalho apresentado por Shariatinasab,  Vahidi 

e Hosseinian (2009) foi adotado uma estratégia para redução de soluções candidatas, 

restringindo o espaço de busca apenas aos nós mais críticos. Entretanto, apenas isso não é 

suficiente para viabilizar simulações transitórias em redes grandes, uma vez que softwares 

como o ATP possuem limite de memória que pode ser utilizada e, ainda que o espaço de busca 

seja reduzido é preciso modelar a rede completa. Portanto, neste trabalho é proposto o uso 

conjunto da otimização da alocação de para-raios com equivalentes de redes elétricas, 

permitindo a análise da rede por partes de modo que não ultrapasse o limite de memória 

estabelecido pelo ATP ou por outros softwares de simulação transitória. A seguir são 

apresentados alguns trabalhos encontrados na literatura cujo o tema é a redução de redes 

elétricas utilizando equivalentes. 

Em Morched e Brandwajn (1983) foi desenvolvido um método iterativo para gerar 

equivalentes de rede a partir da resposta de frequência de sua admitância para estudos de 

transitórios eletromagnéticos em redes de transmissão. Os equivalentes estão na forma de 

circuitos de parâmetros concentrados, têm uma estrutura simples e reproduzem o 

comportamento da rede em uma ampla faixa de frequência. Se a simetria total entre as fases for 

assumida, uma rede de n fases pode ser reduzida a um conjunto de redes monofásicas 

denominadas redes modais. O modelo de validação é feito com a comparação de resultados no 

domínio do tempo, calculados usando representações de redes reduzidas e completas. 

Em Do e Gavrilovic (1986) foi desenvolvido um método iterativo para sintetizar 

equivalentes de redes de múltiplas entradas/saídas na simulação de sistemas de potência. O 

método de síntese utilizado possui flexibilidade em combinar a impedância do equivalente de 

rede, o qual é formado por conexões em série ou paralelo de combinações de elementos de 

resistência, indutância e capacitância. O método de síntese é limitado a redes lineares. 

Elementos não-lineares, como para-raios, podem ser simulados separadamente e incorporados 

no estudo pela combinação de equivalentes de uma entrada/saída, e de múltiplas 

entradas/saídas. 

Em Xin Nie e Venkata Dinavahi (2005) foi apresentado uma abordagem sistemática para 

a construção de um equivalente de rede de duas camadas para sistemas externos adequados para 

simulação transitória eletromagnética. As camadas são classificadas em camada de superfície, 

composta por modelos de linhas de transmissão dependentes de frequência de baixa ordem; e 

região profunda que também contribui principalmente para a faixa de frequência mais baixa. 

Ambas as regiões são primeiramente obtidas utilizando Vector Fitting de baixa frequência, 
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posteriormente é utilizado um algoritmo genético para encontrar a região profunda aproximada 

e construir a primeira aproximação da matriz admitância. 

Em Nie, Chen e Dinavahi (2007) foi proposta uma abordagem para simulação transitória 

de sistemas de potência, usando um modelo de equivalente de rede robusto de duas camadas 

para representar o sistema externo e um PC-Cluster avançado baseado em um simulador 

paralelo em tempo real. O sistema externo é considerado na frequência fundamental e 

construído usando equivalente Norton com fonte de corrente, pois o sistema externo é linear e 

invariante no tempo. Usando uma combinação de métodos de ajuste e otimização bem 

estabelecidos, o modelo de baixa ordem gerado é de alta precisão em comparação com o modelo 

completo em uma ampla faixa de frequência. 

Em Marchesan et al. (2015) foi proposto um software gráfico pré-processador para análise 

transitória em subestações. O software proposto ATP-SA, desenvolvido em Java, é compatível 

com o ATP-EMTP e permite estudos especializados em uma área de interesse. Para a simulação 

de transitórios em uma subestação específica, o resto do sistema pode ser representado por uma 

impedância equivalente vista no barramento da subestação. O ATP-SA obtém os equivalentes 

elétricos através do ANAFASTM, um programa de computador destinado ao cálculo simultâneo 

de curto-circuito. O programa valida automaticamente os equivalentes gerados através de 

simulações de faltas trifásicas e fase-terra em cada um dos barramentos de fronteira, 

comparando os resultados com os valores de falta nos mesmos barramentos considerando o 

sistema de potência não reduzido. A partir de então, os equivalentes são convertidos no arquivo 

de entrada padrão para o ATP-EMTP e automaticamente inseridos nos cartões BRANCH e 

SOURCE para serem adicionados no procedimento de simulação. 

No trabalho apresentado em Shiroei, Mohammadi-Ivatloo e Parniani (2016), foi 

apresentado um modelo de equivalente dinâmico de baixa ordem para estudos de estabilidade 

de sistemas de potência. O modelo estimado é um modelo de segunda ordem para máquinas 

síncronas, utilizando fasores sincronizados de tensão e corrente do nó, medidos utilizando 

medição fasorial. Usando dados pós-distúrbio, os parâmetros elétricos e mecânicos do gerador 

equivalente são estimados sequencialmente. Os parâmetros do modelo de equivalente são 

calculados usando formulação com otimização de mínimos quadrados não-linear. 

Em Li et al. (2018) foi realizado um estudo de esquema de equivalente dinâmico para 

análise transitória em uma rede elétrica. Primeiramente são analisados os fatores que afetam o 

esquema de equivalente dinâmico, sendo analisados o fator de escala, a influência mútua dos 
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sistemas CA/CC, as restrições da arquitetura da rede e as mudanças da forma organizacional. 

O esquema do equivalente dinâmico proposto é baseado nestes fatores e para avaliá-lo são 

propostos critérios de avaliação transitória e estacionária. No estado estacionário foca-se no 

nível de tensão do nó principal das linhas de transmissão, no fluxo de potência, saídas do 

sistema equivalente e carga total. Também é analisado a capacidade de curto-circuito do 

equivalente que deve refletir o sistema original. No processo transitório o sistema deve ter 

características similares e tendência de recuperação com o sistema original sob uma falta. 

Em Hou et al. (2018) é apresentado um método de equivalente dinâmico para modelagem 

de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de grande porte, visando refletir as 

características de alteração de potência através de um loop eletromagnético e acomodação local 

entre os geradores e cargas no equivalente de rede. O método determina um nó equivalente para 

cada nó localizado no trecho a ser equivalentado, calculando a magnitude e fase da tensão do 

nó. A impedância do ramo de ligação do equivalente deve manter o fluxo de potência inalterado 

e a corrente total dos trechos de transmissão da fronteira baseada no ponto de operação inicial 

da rede elétrica original. O equivalente de rede externo, conectado via linhas entre o equivalente 

e a rede reservada, é representado por um equivalente de rede de baixa tensão conectado com a 

rede de energia principal via transformadores e usinas equivalentes. 

Em Saric, Transtrum e Stankovic (2019) é descrito um algoritmo para identificação dos 

parâmetros de um equivalente dinâmico para um subsistema externo, baseado unicamente nas 

medições online disponíveis nos nós e ramos de fronteira. A parte estática do equivalente é 

representada por impedâncias equivalentes dos nós de fronteira (os nós que separam os 

subsistemas interno e externo), e calculada usando o método modificado REI (Radial 

Independent Equivalent). Para as áreas externas predominantemente de geração é realizada a 

identificação de parâmetros do gerador equivalente baseado em gerador síncrono. É utilizado 

equivalente dinâmico para áreas externas predominantemente de carga. Quando ocorrer áreas 

externas mistas é utilizado uma combinação dos equivalentes em nós fictícios realizada pela 

otimização não-linear Levenberg-Marquardt Weighted Least-Square, que realiza a 

minimização das variações entre as medições online disponíveis e as respostas transitórias do 

sistema de energia reduzido. 

Em Fulgêncio et al. (2019) foi proposto um modelo de equivalente dinâmico “grey-box” 

para redes de distribuição ativas de média tensão, com o objetivo de representar adequadamente 

o comportamento transitório do sistema após grandes distúrbios de tensão no lado da 

transmissão. O modelo de equivalente proposto é composto por quatro principais componentes, 
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sendo duas unidades de geração equivalentes, uma para representação das unidades conectadas 

por conversor e outra para o portifólio das unidades de geração síncrona; um modelo de carga 

composta equivalente; e um sistema de armazenamento de energia da bateria, também 

conectado à rede por conversor. Os parâmetros do modelo são estimados por um algoritmo 

evolucionário de enxame de partículas, comparando o modelo completo de uma rede de 

distribuição de média tensão com as respostas no domínio da frequência dos fluxos de potência 

ativa e reativa do modelo do equivalente. 

Em Gueddouche e Boudour (2019) foi realizada a redução dinâmica não-linear de um 

sistema de potência através da combinação de soluções obtidas com algoritmos genéticos e a 

acurácia do método de Newton. A rede é dividida em duas partes, sistema em estudo e sistema 

externo, o qual é substituído por um equivalente. O procedimento de estimação do equivalente 

mantém o modelo não-linear de rede em ambas as áreas, com possibilidade de aplicação online. 

O equivalente dinâmico é calculado a partir de um único cenário representado por uma falta 

para uma condição de operação. As cargas são modeladas por admitância constante usando 

resultados de fluxo de potência, e para o sistema interno é aplicado a redução de Kron, 

eliminando todos os nós PQ estáticos escolhidos. O sistema externo é substituído por um 

gerador equivalente cujos parâmetros do modelo são estimados. O algoritmo genético tem como 

objetivo minimizar a função erro entre um conjunto de sinais de referência, obtidos por 

simulação ou medição, e o conjunto de sinais obtidos considerando o equivalente dinâmico. 

Para acelerar a convergência do algoritmo genético foi modificado o operador de cruzamento 

com base no método de Newton. 

Em Wu et al. (2019) foi realizado um estudo da influência da escolha da fronteira do 

sistema externo em sistemas de potência ao fazer uso de equivalentes dinâmicos. Diferentes 

fronteiras são selecionadas após ocorrer uma falta, a fim de determinar quais os nós com alta 

conexão elétrica com o nó da falta e as localizações do terminal CC, e o grau em que as 

características de resposta das localizações do terminal CC são afetadas por faltas em diferentes 

nós. O equivalente é construído baseado no método de Coerência (Coherency-Based Equivalent 

Method), composto de cinco etapas: 1) Determinar a área de estudo e a área externa, 

simplificando apenas a área externa. 2) Distinguir os grupos coerentes de geradores na área 

externa através da definição de faltas na área de estudo. 3) Mesclar e simplificar os nós dos 

geradores coerentes. 4) Realizar a simplificação da rede. 5) Agregar os geradores coerentes e 

obter os parâmetros do gerador equivalente após a agregação. 
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Em Cai et al. (2020) foi proposto um método para modelagem de equivalentes orientados 

a dados para simplificação de micro redes em estudos de estabilidade transitória. Micro rede é 

um pequeno sistema de potência local que contém diferentes componentes elétricos conectados 

à rede de distribuição através de um ponto de acoplamento comum. O método proposto é 

baseado em uma rede neural recorrente Long Short-Term Memory  ̧ utilizando dados de 

medição. Os dados de treinamento contêm o comportamento dinâmico de todos os 

componentes, a corrente e a potência do ponto de acoplamento comum são coletadas durante 

as faltas para estimação de parâmetros do Long Short-Term Memory. 

A Tabela 1 apresenta um resumo das principais referências abordadas. 

Tabela 1 – Resumo das principais referências abordadas. 

Item Referência Foco 

Alocação de 

para-raios 

Bogarra, Orille e Grau 

(2003) 

Determinar a posição dos para-raios em sistemas de 

distribuição via inferência fuzzy, com base na avaliação 

do risco de ocorrer falha nos nós. 

Alocação de 

para-raios 
Perez et al. (2007) 

Determinar a posição dos para-raios em sistemas de 

distribuição via AG, e o Método de Monte Carlo, com 

número reduzido de simulações, para gerar os perfis de 

descargas atmosféricas. 

Alocação de 

para-raios 

Shariatinasab R., Vahidi B., 

Hosseinian S. H. (2009) 

Determinar a posição dos para-raios em sistemas de 

potência via AG, levando em consideração os nós com 

maiores risco de falha do isolamento e dos para-raios, 

um conjunto de 15 para-raios nas soluções na população 

inicial do AG, e o Método de Monte Carlo para os perfis 

de descarga atmosférica. 

Alocação de 

para-raios 
Vasconcelos et al. (2012) 

Criação de esquemas de proteção da rede via AG 

utilizando população inicial parcialmente aleatória, 

minimizando as sobretensões para não ultrapassar o 

valor de 1,5 da VCFO igual ao NBI. 

Alocação de 

para-raios 

Bullich-Massague et al. 

(2015) 

Determinar a posição dos para-raios em redes de 

distribuição via AG com população reduzida para 8 

indivíduos, levando em consideração a densidade de 

descargas atmosféricas por km2, a minimização dos 

níveis de tensão para ficar abaixo de 1,5 VCFO, e 

Método de Monte Carlo com número reduzido de 

simulações para criação de perfis de descargas 

atmosféricas. 

Alocação de 

para-raios 
Castro (2016) 

Determinar a posição dos para-raios em redes de 

distribuição via AG com população parcialmente 

aleatória e correção de indivíduos para limitar o número 

de para-raios, visando também a redução do tempo de 

execução através de programação paralela e uma 

memória auxiliar para armazenar os resultados de cada 

indivíduo. 

Alocação de 

para-raios 
Utomo et al. (2018) 

Determinar a posição dos para-raios em sistemas de 

distribuição via inferência fuzzy, visando a minimização 

das sobretensões oriundas de descargas induzidas. 

Alocação de 

para-raios 
Zhang et al. (2018) 

Determinar a posição dos para-raios em sistemas de 

distribuição via algoritmo de enxame de partículas, 

levando em consideração as sobretensões induzidas e 
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número de para-raios alocadas e de flashovers 

ocorridos. 

Alocação de 

para-raios 
Barradas et al. (2020) 

Avaliar a criticidade os impactos causados em redes de 

distribuição por descargas atmosféricas diretas, 

observando a magnitude das tensões e número de 

flashovers ocorridos, criando um resumo organizado de 

simulações de transitórios com número de simulações 

menor do que seria necessário utilizando o Método de 

Monte Carlo. 

Equivalentes 

de rede 

Morched e Brandwajn 

(1983) 

Construção de equivalentes de redes para estudos de 

transitórios, utilizando a resposta em frequência de sua 

admitância e considerando parâmetros concentrados. 

Equivalentes 

de rede Xin Nie e Venkata Dinavahi 

(2005) 

Construção de equivalentes de redes para estudos de 

transitórios, dividindo o sistema externo em duas 

camadas, utilizando primeiramente Vector Fitting e 

posteriormente AG para definir uma das camadas. 

Equivalentes 

de rede 

Marchesan et al. (2015) 

Desenvolvimento de um software de pré-processamento 

para simulações transitórias, voltado para construção de 

equivales de rede, definindo uma área de interesse e 

convertendo os equivalentes para os arquivos de entrada 

do ATP. 

Equivalentes 

de rede Shiroei, Mohammadi-Ivatloo 

e Parniani (2016) 

Criação de modelo de equivalente dinâmico para 

estudos de estabilidade em sistemas de potência, 

utilizando fasores sincronizados de tensão e corrente do 

nó. 

Equivalentes 

de rede 

Li et al. (2018) 

Estudo de esquema de equivalente dinâmico para 

análise transitória em uma rede elétrica, analisando a 

escala e influência mútua dos sistemas CA/CC, as 

restrições da arquitetura da rede e as mudanças da forma 

organizacional. 

Equivalentes 

de rede 
Hou et al. (2018) 

Apresentação de um método de equivalente dinâmico 

para modelagem de transitórios em sistemas elétricos, 

através de um loop eletromagnético e acomodação local 

entre os geradores e cargas no equivalente de rede. 

Equivalentes 

de rede Saric, Transtrum e Stankovic 

(2019) 

Apresentação de um algoritmo para identificação dos 

parâmetros de um equivalente dinâmico para um 

subsistema externo, baseado unicamente nas medições 

online disponíveis nos nós e ramos de fronteira. 

Equivalentes 

de rede 
Fulgêncio et al. (2019) 

Apresentação de um modelo de equivalente dinâmico 

para rede de distribuição ativas de média tensão, 

utilizando um algoritmo de enxame de partícula para 

estimar os parâmetros do modelo. 

Equivalentes 

de rede Gueddouche e Boudour 

(2019) 

Apresentação do procedimento para redução de um 

sistema de potência não linear, combinando soluções 

obtidas com algoritmos genéticos e a acurácia do 

método de Newton. 

Equivalentes 

de rede Wu et al. (2019) 

Avaliar a influência da escolha da fronteira do sistema 

externo em sistemas de potência ao fazer uso de 

equivalentes dinâmicos. 

Equivalentes 

de rede Cai et al. (2020) 

Apresentação de um método para modelagem de 

equivalentes orientados a dados para simplificação de 

micro redes em estudos de estabilidade transitória. 

2.4 Considerações Finais 

A revisão da literatura contribui para destacar a importância do tema de alocação de para-

raios para assegurar um melhor desempenho de proteção das redes, quando enfrentando surtos 

de tensão e de corrente provocados pela incidência de descargas atmosféricas e manobras. Foi 
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constatado ser comum o uso de uma abordagem estatística para lidar com a criação de perfis de 

descargas atmosféricas, mas devido ao tempo de simulação ser uma preocupação quando 

utilizadas redes de grande porte, iniciou-se uma busca por soluções que reduzam esse tempo. 

Seguindo a mesma preocupação, a metodologia proposta neste trabalho fará uso de 

equivalentes elétricos de rede, viabilizando estudos em redes reais; e para a otimização de 

alocação de para-raios será utilizado um algoritmo genético, bastante utilizado pela literatura 

neste tema, devido apresentar como uma de suas principais características a generalidade, 

possibilitando o amplo uso em diferentes campos do conhecimento,  sendo uma técnica de 

busca que tende a apresentar bons resultados quando aplicado em problemas não lineares que 

possuem um grande número de possíveis soluções existentes (PEREZ et al., 2007). 

Além disso, será utilizado um procedimento baseado no que foi apresentado em Barradas 

et al. (2020) como ponto de partida ao aplicar um algoritmo de otimização para realizar a 

alocação de para-raios. Neste caso, ao aplicar o AG, ao invés de considerar descargas 

atmosféricas em todos os nós da rede elétrica, apenas os nós elétricos com os valores de 

sobretensão mais críticos obtidos na simulação do ATP serão considerados para incidência de 

descargas elétricas em todas as gerações do AG. 

Três aspectos principais diferenciam este trabalho em relação a outros encontrados na 

literatura. O primeiro é a criação de uma função fitness que leva em consideração fatores de 

peso para distinguir o nível de proteção desejado para nós e equipamentos elétricos 

individualmente, e considerando restrições no número de para-raios a serem alocados. Isso visa 

maximizar o nível de proteção e, ao mesmo tempo, minimizar o número de para-raios 

necessários, o que permite ao usuário configurar o foco do estudo através da definição da função 

fitness. 

O segundo aspecto a ser destacado é o procedimento proposto para reduzir a dimensão da 

rede elétrica, através da criação de uma área de interesse e simplificações realizadas a partir da 

criação de equivalentes elétricos para substituir trechos da rede. Este procedimento possibilita 

a simplificação da rede elétrica, mantendo suas características e facilitando a construção do 

modelo, mesmo em grandes redes elétricas utilizando o ATP, podendo ser aplicado para ser 

utilizado por outros softwares. A abordagem proposta para criação de equivalentes de rede se 

destaca por ser aplicável não apenas ao sistema externo, mas também ao sistema interno, 

reduzindo ainda mais o número de nós. 
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Finalmente, o terceiro aspecto consiste no procedimento proposto para realizar o pré-

processamento dos dados antes da realização de um estudo. Este procedimento apresenta para 

o usuário, caso existam, inconsistências de dados para que possam ser devidamente mitigadas. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os modelos dos elementos de rede elétrica que 

foram utilizados nas simulações de transitórios eletromagnéticos, e os conceitos relacionados 

às técnicas computacionais utilizadas para redução da dimensão da rede elétrica através de 

equivalentes, com o uso da teoria dos grafos, e para o processo de otimização de alocação de 

para-raios, via a utilização de algoritmos genéticos. 

3.2 Modelagem dos Elementos da Rede Elétrica no ATP 

As simulações de transitórios eletromagnéticos são realizadas através da ferramenta 

Electromagnetic Transients Program (EMTP), sendo essencial a definição de aspectos como 

passo de integração e duração da simulação, além da utilização de modelos dos elementos de 

rede que representem bem suas características. 

O aplicativo EMPT é essencialmente baseado em solução de equações no domínio do 

tempo através de integração numérica pelo método trapezoidal. Portanto, a integração numérica 

é utilizada para transformar equações diferenciais dos elementos dos circuitos em equações 

algébricas. Assumindo-se que a equação diferencial (1) representa o comportamento de um 

elemento de circuito, tem-se: 

 𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑥(𝑡) 

(1) 

Logo, o método trapezoidal de solução para a equação (1) é apresentado através da 

aplicação da equação (2). 

 
𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡 − ∆𝑡) +

∆𝑡

2
[𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡 − ∆𝑡)] 

(2) 

Onde, 

𝑥(𝑡): É a função diferencial. 

𝑦(𝑡): É a solução da função diferencial apresentada. 
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∆𝑡: É o passo de integração utilizado. 

𝑦(𝑡 − ∆𝑡) e 𝑥(𝑡 − ∆𝑡): São os valores históricos. 

A Figura 1 apresenta um trecho de linha hipotético apenas para apresentar os nós elétricos 

k e m, e notações de tensão e corrente que serão utilizadas para apresentação dos elementos 

básicos de circuito. 

 

Figura 1 – Trecho de linha hipotético. 

Fonte: Adaptado de Lynce (2007). 

Sendo k e m os nós inicial e final da linha de transmissão respectivamente, Vkm(t) a diferença 

de tensão do trecho km e ikm(t) a corrente no sentido de envio para fim da linha. Desta forma, 

os elementos e seus equivalentes algébricos utilizados pelo ATP/EMTP são apresentados a 

seguir. 

3.2.1 Resistência 

A resistência se relaciona com a tensão e a corrente conforme a lei de Ohm, expressa na 

equação (3): 

 𝑣𝑘𝑚(𝑡) = 𝑅 × 𝑖𝑘𝑚(𝑡) (3) 

3.2.2 Indutância 

A equação diferencial que rege o comportamento da indutância é apresentada em (4). 

 
𝑣𝑘𝑚(𝑡) = 𝐿 ×

𝑑𝑖𝑘𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
 

(4) 

Onde L é o valor da indutância.  

Aplicando-se o método trapezoidal e as devidas manipulações matemáticas à equação (4), 

tem-se o resultado conforme equação (5): 

 
𝑖𝑘𝑚(𝑡) =

∆𝑡

2𝐿
𝑣𝑘𝑚(𝑡)  +  𝐼𝑘𝑚(𝑡) 

(5) 

Conforme a equação (5), o equivalente algébrico para o indutor é representado na Figura 

2, por uma fonte de corrente Ikm(t) e uma resistência 2L/∆𝑡. 
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Figura 2 – Equivalente algébrico para o indutor. 

Fonte: Adaptado de Lynce (2007). 

3.2.3 Capacitância 

A equação diferencial que rege o comportamento da capacitância é apresentada em (6). 

 
𝑖𝑘𝑚(𝑡) = 𝐶 ×

𝑑𝑣𝑘𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
 

(6) 

Aplicando-se o método trapezoidal e as devidas manipulações matemáticas à equação (6), 

tem-se o resultado conforme equação (7): 

 
𝑖𝑘𝑚(𝑡) =

2𝐶

∆𝑡
𝑣𝑘𝑚(𝑡) −  𝐼𝑘𝑚(𝑡) 

(7) 

A Figura 3 apresenta o equivalente algébrico para a capacitância. 

 

Figura 3 – Equivalente algébrico para o capacitor. 

Fonte: Adaptado de Lynce (2007). 

3.2.4 Linha ideal a parâmetros distribuídos (Modelo de Bergeron)  

As equações diferenciais que regem o comportamento de uma linha ideal a parâmetros 

distribuídos são apresentadas em (8) e (9): 

 𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= −𝐿

𝜕𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
 

(8) 
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 𝜕𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= −𝐶

𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
 

(9) 

Onde L é a indutância e C é a capacitância da linha, ambas por unidade de comprimento. 

Resolvendo-se as equações para onda que se propaga no sentido do nó k para o nó m, e para 

onda na direção oposta de m para k, e após manipulações algébricas, tem-se as equações (10) e 

(11): 

 
𝑖𝑘𝑚(𝑡) =

𝑣𝑘(𝑡)

𝑍𝑐
+ 𝐼𝑘(𝑡) 

(10) 

 
𝑖𝑚𝑘(𝑡) =

𝑣𝑚(𝑡)

𝑍𝑐
+ 𝐼𝑚(𝑡) 

(11) 

A Figura 4 apresenta o equivalente algébrico para a linha de transmissão ideal. 

 

Figura 4 – Equivalente algébrico para a linha transmissão ideal. 

Fonte: Adaptado de Meliopoulos (1988). 

3.2.5 Modelo de linha de distribuição 

O modelo de linha de distribuição adotado no presente projeto é a parâmetros distribuídos, 

dependentes da frequência e foi desenvolvido pelo pesquisador Marti (1982). O modelo é o 

mais utilizado para cálculos de transitórios eletromagnéticos de frente rápida em linhas aéreas 

e considera a variação dos parâmetros da linha com a frequência, sendo que, uma faixa poderá 

ser especificada pelo usuário para considerar a variação de frequência de uma descarga 

atmosférica, por exemplo. A solução das equações é realizada no domínio modal, ou seja, um 

sistema composto por n fases é desacoplado em n sistemas monofásicos independentes através 

da aplicação de uma transformação de coordenadas nos seus vetores de corrente e de tensão no 

domínio das fases. O modelo de Marti é apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 – Modelo de Marti para linha de distribuição. 

Fonte: Marti (1982). 

Este modelo é implementado no ATP/EMTP através da rotina LCC modelo JMARTI, 

sendo que, para o cálculo das impedâncias Z(w) e admitâncias B(w) da rede se utiliza as 

formulações de Carson (ZANETTA, 2006) através da rotinha LINE CONSTANTS presente no 

software, sendo necessário a inserção dos dados geométricos da rede.  

Neste modelo de linha, (MARTI, 1982) buscou propor uma solução geral para estudos de 

transitórios eletromagnéticos que não restringisse o uso do modelo a uma condição particular, 

além de utilizar métodos de integração numérica rápidos para solucionar as equações de linha 

presentes na formulação. 

3.2.6 Modelo de Para-raios 

Para uma melhor avaliação do comportamento dinâmico de para-raios de óxido de zinco 

diante de sobretensões de origem atmosférica, diversos modelos têm sido propostos na 

literatura, conforme apresentado em (IEEE, 1992), (P. PINCETI, M. GIANNETTONI, 1999) e 

(DIAZ R., FERNANDEZ F., SILVA J. F, 2001). O modelo do IEEE Working Group 3.4.11 

proposto em (Jones, 1992) foi um dos precursores e garante um bom desempenho para formas 

de onda com tempo de frente na faixa de 0,5 µs à 45 µs. É um modelo dependente da frequência 

e que pode ser modelado através de resistências não lineares, indutâncias, capacitâncias e 

resistências, sendo estes parâmetros calculados em função das dimensões físicas do para-raios 

a ser modelado. A Figura 6 a seguir apresenta o modelo elétrico do para-raios do IEEE utilizado 

no presente estudo.  

 

Figura 6 – Modelo de para-raios do IEEE. 

Fonte: Adaptado de (Jones, 1992). 
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Os resistores não lineares A0 e A1 são calculados de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3 – Característica V×I para A0 e A1. 

I (kA) A0 (p.u.) A1 (p.u.) 

0.01 0,875 - 

0.1 0,9625 0,76875 

1 1,05 0,85 

2 1,0875 0,89375 

4 1,125 0,925 

6 1,1375 0,9375 

8 1,16875 0,95625 

10 1,1875 0,96875 

12 1,20625 0,975 

14 1,23125 0,9875 

16 1,25 0,99375 

18 1,28125 1 

20 1,3125 1,00625 

As indutâncias L0 e L1, as resistências R0 e R1 bem como a capacitância C são calculadas 

em função das dimensões físicas do para-raios conforme equações de (12) à (16) a seguir.  

 L1 =  15 𝑑/𝑛 (µH) (12) 

 R1 =  65 𝑑/𝑛 (Ω) (13) 

 L0 =  0,2 𝑑/𝑛 (µH) (14) 

 R0 =  100 𝑑/𝑛 (Ω) (15) 

 C =  100 𝑛/𝑑 (pF) (16) 

Sendo, 

d: A altura estimada do para-raios (m); 

n: O número de colunas de blocos de óxido de zinco em paralelo no para-raios. 

3.2.7 Modelo de malha de aterramento 

A malha de aterramento é modelada como um conjunto de resistor, capacitor e indutor, 

conforme o modelo elétrico apresentado na Figura 7. 



Capítulo 3. Fundamentação Teórica 27 

 

 

Figura 7 – Modelo de aterramento para uma haste. 

Fonte: Adaptado de Grcev e Popov (2005). 

O modelo de aterramento utilizado considera o efeito da variação da frequência no sistema 

através da introdução de indutância e capacitância no circuito equivalente, diferentemente de 

modelos puramente resistivos os quais não são adequados aos estudos de transitórios de alta 

frequência, como os surtos provenientes de descargas atmosféricas. 

Dessa forma, para melhor representar o comportamento do sistema de aterramento na 

presente análise, este é modelado como um circuito equivalente R-L-C. As equações para 

cálculo dos parâmetros RLC mencionados e mostrados na Figura 7 são apresentadas a seguir 

(GRCEV; POPOV, 2005). 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
[𝑙𝑛 𝑙𝑛 

4𝑙

𝑎
− 1 ] (𝛺) (19) 

𝐶 = 2𝜋𝜀𝑙 [𝑙𝑛 𝑙𝑛 
4𝑙

𝑎
− 1 ]

−1

(𝐹) (20) 

𝐿 =
𝜇0𝑙

2𝜋
[𝑙𝑛 𝑙𝑛 

2𝑙

𝑎
− 1 ] (𝐻) (21) 

Onde, 

𝑎: É o raio da haste de aterramento; 

𝑙: É o comprimento do eletrodo de aterramento; 

𝜌: É a resistividade do solo; 

𝜀: É a permissividade elétrica do solo; 

𝜇0: É a permeabilidade magnética do vácuo.  

3.2.8 Modelo de Carga dos consumidores 

A correta modelagem de cargas dos consumidores é uma tarefa difícil e normalmente 

requer medições para comprovar sua natureza. Uma composição típica para modelagem de 
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cargas de consumidores (residencial, comercial ou industrial) para estudos de transitórios é 

apresentada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Modelo de carga de consumidores. 

Fonte: Adaptado de Burch et al. (2003). 

Neste caso, para estudos de transitórios eletromagnéticos de frente rápida, a natureza da 

carga bem como sua potência não terá significativa representatividade diante da propagação 

das sobretensões (BURCH et al., 2003).  

Os valores de R e X na Figura 8 são dados em função da potência ativa P em Watt e reativa 

Q em VAr, conforme equações (20) e (21)calculadas a partir da tensão a frequência industrial 

V na qual estão conectadas.  

𝑅 = 𝑃 ∙
𝑉2

𝑃2 + 𝑄2
 

(22) 

𝑋 = 𝑄 ∙
𝑉2

𝑃2 + 𝑄2
 

(23) 

Os parâmetros R e X são calculados através da tensão primária de distribuição 13,8 kV ou 

34,5 kV, uma vez que o estudo está direcionado para a rede de média tensão, portanto, a carga 

representará o próprio transformador de distribuição de maneira concentrada, o que é suficiente 

para o presente estudo. 

3.2.9 Modelo de fonte impulsiva tipo Heidler 

O modelo de descarga atmosférica é inserido para caracterizar as ondas de corrente e tensão 

que se propagam ao longo da rede elétrica. Para caracterização deste fenômeno é adotado uma 

fonte de corrente utilizando o modelo proposto por Heidler (1985), a qual possui expressão 

analítica conforme equação (17). 
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𝐼(𝑡) =
𝐼0

𝜂
 

(
1
𝜏1

)
𝑛

1 + (
1
𝜏1

)
𝑛 𝑒

−𝑡
𝜏2  

(17) 

Sendo, 𝐼0 o valor de pico da corrente, 𝜏1 uma constante de tempo relacionada ao tempo de 

subida da onda, 𝜏2 uma constante de tempo relacionada ao tempo de decaimento da onda, 𝑛 um 

fator que varia de 2 a 10, e 𝜂 é um fator de correção de magnitude representado pela equação 

(18) . 

 
𝜂 = 𝑒

[−(
𝜏1
𝜏2

)(𝑛
𝜏2
𝜏1

)
(1/𝑛)

]
 

(18) 

A Figura 9 ilustra um exemplo da forma de onda de uma descarga atmosférica de 1,2/50, 

gerada pela função Heidler, com corrente de pico com magnitude de 10 kA. A magnitude de 10 

kA possui incidência significativa em redes típicas de distribuição urbana (Equatorial Energia 

Pará, 2017).  

 

Figura 9 – Exemplo de função Heidler na forma de onda de descarga atmosférica de 1,2/50 com pico de 10 kA. 

Fonte: O Autor. 

3.3 Grafos 

Um grafo é uma forma de representar relacionamentos que existem entre pares de objetos. 

Isto é, um conjunto de objetos, chamados de vértices ou nós, juntamente com uma coleção de 

conexões entre pares de vértices. Grafos têm aplicações em vários domínios diferentes, 

incluindo mapeamento, transporte, engenharia elétrica e redes de computadores. Visto de forma 

abstrata, um grafo G é simplesmente um conjunto V de vértices e uma coleção E de pares de 

vértices de V, chamados de arestas ou arcos. Assim, um grafo é uma forma de representar 

conexões ou relações entre pares de objetos de algum conjunto V (GOODRICH; TAMASSIA, 

2013). 

As arestas em um grafo podem ser orientadas ou não orientadas. Uma aresta (u, v) é dita 

orientada de u para v se o par (u, v) for ordenado, com u precedendo v. Uma aresta (u, v) é dita 
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não orientada se o par (u, v) não for ordenado. As arestas não orientadas são por vezes 

denotadas como conjuntos {u, v}, ou de forma simplificada pode-se usar notação de pares (u, 

v), notando que no caso não orientado (u, v) é o mesmo que (v, u). Os grafos são visualizados 

tipicamente desenhando-se os vértices como ovais ou retângulos e as arestas como segmentos 

ou curvas conectando pares de ovais ou retângulos (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

3.3.1 Estrutura de Dados 

3.3.1.1 Lista de Arestas 

A estrutura da lista de arestas é possivelmente a representação de um grafo G mais simples, 

embora não a mais eficiente. Nesta representação, um vértice v de G armazenando um elemento 

o é explicitamente representado por um objeto vértice. Todos esses objetos vértices são 

armazenados em uma coleção V, que pode ser um arranjo ou lista de nós.  Em uma lista de 

arestas, uma aresta e de G armazenando o elemento o, é explicitamente representado por um 

objeto aresta e armazenado em uma coleção E, que tipicamente também é representando por 

um arranjo ou uma lista de nós (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

A principal característica da lista de arestas é que ela possui acesso direto das arestas aos 

vértices nos quais elas são incidentes. A Figura 10 apresenta a) um exemplo de grafo G; b) a 

representação esquemática da estrutura da lista de arestas E para G. Visualizam-se os elementos 

armazenados nos objetos vértices e aresta com os nomes dos elementos, em vez de referências 

reais nos objetos dos elementos (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

 

Figura 10 – Representação esquemática de uma lista de arestas de um grafo. 

Fonte: Adaptado de Goodrich e Tamassia (2013). 
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3.3.1.2 Lista de Adjacências 

A lista de adjacências para um grafo G adiciona informações extras para a estrutura de 

arestas que suporta acesso direto aos vértices incidentes (e, portanto, aos vértices adjacentes) a 

cada vértice. Esta abordagem simétrica permite usar a lista de adjacência para implementar 

vários métodos do grafo muito mais rápido do que seria possível com a lista de arestas, mesmo 

que as duas representações usem espaço proporcional ao número de arestas e vértices do grafo. 

A estrutura de lista de adjacências inclui todos os componentes estruturais da lista de arestas, 

mais os seguintes (GOODRICH; TAMASSIA, 2013): 

• O objeto vértice v contém uma referência a uma coleção I(v), chamado de coleção de 

incidência de v cujos elementos armazenam referências as arestas incidentes a v. 

• O objeto aresta e com vértices finais v e w contém referências para as posições (ou 

localizadores) de arestas e nas coleções de incidência I(u) e I(v). 

A estrutura da lista de adjacências fornece acesso direto tanto das arestas para os vértices 

quanto dos vértices para suas arestas incidentes. A Figura 11 apresenta a) um exemplo de grafo 

G; b) a representação esquemática da lista de adjacências de G (GOODRICH; TAMASSIA, 

2013).  

 

Figura 11 - Representação esquemática de uma lista de adjacências de um grafo. 

Fonte: Adaptado de Goodrich e Tamassia (2013). 
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3.3.1.3 Matriz de Adjacências 

Com a estrutura da lista de adjacências, a representação de um grafo por estrutura de matriz 

de adjacências estende a estrutura de armazenamento das arestas com um componente 

adicional. Neste caso, aumenta-se a lista de aresta com uma matriz A, um arranjo de duas 

dimensões. Na matriz de adjacência, consideram-se os vértices como sendo inteiros no conjunto 

{0, 1, ..., n - 1}, e as arestas como sendo pares desses inteiros. Isso permite armazenar 

referências para as arestas nas células de um arranjo de duas dimensões A n × n. 

Especificamente, a representação por matriz de adjacência estende a lista de arestas da seguinte 

maneira (GOODRICH; TAMASSIA, 2013): 

• Um objeto vértice v armazena uma chave inteira única entre 0 e n – 1, chamada de índice 

de v. 

• Mantém-se um arranjo de duas dimensões A n × n tal que a célula A[i, j] contenha uma 

referência para o objeto aresta (v, w), se ela existir, onde v é o vértice com índice i e w é o 

vértice com índice j. Se não houver aresta então A[i, j] = nulo. 

A Figura 12 apresenta a) um exemplo de grafo G sem arestas paralelas; b) a representação 

esquemática da matriz de adjacência simplificada de G (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

  

Figura 12 – Representação esquemática da matriz de adjacência de um grafo. 

Fonte: Adaptado de Goodrich e Tamassia (2013). 



Capítulo 3. Fundamentação Teórica 33 

 

3.3.2 Pesquisa em Profundidade 

O caminhamento é um procedimento sistemático para a exploração de um grafo pelo exame 

de todos os seus vértices. O caminhamento em profundidade é útil em uma variedade de 

propriedades de grafos, incluindo encontrar um caminho de um vértice a outro e determinar se 

um grafo é conexo ou não (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

O caminhamento em profundidade, Deep-First Search (DFS), de um grafo não orientado 

G é análogo a caminhar em um labirinto com um fio e uma lata de tinta, sem se perder. Começa-

se em um vértice específico s em G, o qual se inicializa amarrando o fio a s e pintando s para 

marcá-lo como "visitado". O vértice s é agora o vértice "atual", chamado de u. Percorre-se G 

considerando uma aresta arbitrária (u, v) incidente ao vértice atual de u. Se, por outro lado, (u, 

v) levar a um vértice v não visitado, então desenrola-se um pouco de fio e vai-se para v. Pinta-

se v como "visitado" e faz-se com que ele passe a ser o vértice atual, repetindo a operação. Mais 

cedo ou mais tarde, chega-se a um local sem saída, ou seja, o vértice atual u tal que todas as 

arestas incidentes a u levem a vértices já visitados (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

Para sair desse impasse, enrola-se um pouco do fio, retornando pela aresta que levou a u 

até um vértice já visitado v. Faz-se de v o vértice atual e repete-se a operação para quaisquer 

arestas incidentes a v que não tenham sido exploradas antes. Se todas as arestas incidentes a v 

conduzirem a vértices já visitados, então enrola-se mais um pouco de fio e retorna-se ao vértice 

anterior a v no caminho que se percorreu e repete-se a operação naquele vértice. Assim, 

continua-se a retornar ao longo do caminho que já se percorreu até achar um vértice que ainda 

tenha uma aresta não explorada, então segue-se essa aresta e continua-se o caminhamento. O 

processo termina quando o retorno trouxer de volta ao vértice inicial s, e se não houver mais 

arestas exploradas incidentes a s (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

A Figura 13 ilustra esse processo de percorrer todas as arestas de um grafo G. O 

caminhamento inicia-se no vértice A. Arestas de “descoberta” são mostrados em linhas sólidas 

e arestas de “retorno” são mostrados em linhas pontilhadas: a) grafo de entrada; b) caminho de 

arestas de descoberta a partir de A até que o retorno (B, A) é atingido; c) alcança-se F, que é 

um local sem saída; d) após retornar a C, continua-se pela aresta (C, G) e chega-se a outro local 

sem saída; e) após retornar a G; f) após retornar a N (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 
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Figura 13 – Exemplo de um caminhamento em profundidade em um grafo. 

Fonte: Adaptado de Goodrich e Tamassia (2013). 

É possível visualizar um caminhamento DFS ao orientar as arestas pela direção em que são 

exploradas durante o caminhamento, distinguido as arestas usadas para descobrir novos 

vértices, chamadas de arestas de descoberta ou arestas de árvore, daquelas que levam a vértices 

já visitados, chamadas de arestas de retorno. Na analogia acima, as arestas de descoberta são 

as arestas em que se desenrola o fio quando são percorridas, e as arestas de retorno são as arestas 

a que se retorna imediatamente sem desenrolar o fio. As arestas de descoberta formam uma 
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árvore de cobertura do componente conexo do vértice de início s. Chamam-se as arestas que 

não estão nesta árvore de "arestas de retorno", porque assumindo que a árvore tem o vértice 

inicial como raiz, então cada uma dessas arestas leva de um vértice na árvore a um de seus 

ancestrais (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). 

O pseudocódigo do caminhamento DFS iniciando em um vértice v segue a analogia do fio 

de tinta. Utiliza-se a recursão para implementar a analogia do fio e pressupõe-se ter um 

mecanismo para determinar se um vértice ou aresta já foi explorado e para rotular as arestas 

como sendo de descoberta ou de retorno. Esse mecanismo vai exigir espaço adicional e pode 

afetar o tempo de execução do algoritmo (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). Uma descrição 

em pseudocódigo do algoritmo recursivo DFS é mostrado no Algoritmo 1, onde a função 

incidentEdges(v) retorna uma coleção das arestas incidentes sob o vértice v; e a função 

opposite(v, e) retorna o vértice final da aresta e separado do vértice v, um erro ocorre se e não 

é incidente a v. 

Algoritmo 1 – Algoritmo Deep-First Search. 

 

Existem várias observações que se pode fazer sobre o algoritmo de caminhamento em 

profundidade, muitas das quais derivam do fato de que o algoritmo particiona as arestas do 

grafo não dirigido G em dois grupos: as arestas de descoberta e as arestas de retorno. Por 

exemplo, já que as arestas de retorno sempre conectam um vértice v a um vértice previamente 

visitado u, cada aresta de retorno implica em um ciclo em G, consistindo nas arestas de 

descoberta de u a v mais a aresta de retorno (u, v). Seja G um grafo com n vértices e m arestas 

representado com uma lista de adjacências. Um caminhamento DFS pode ser usado para 

resolver os seguintes problemas (GOODRICH; TAMASSIA, 2013): 
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• Testar se G é conexo; 

• Determinar uma árvore de cobertura de G, se G for conexo; 

• Determinar os componentes conexos de G; 

• Determinar um caminho entre dos vértices dados de G, se ele existe; 

• Determinar um ciclo em G, ou reportar que G não tem ciclos. 

3.4 Algoritmos Genéticos 

Algoritmos genéticos são algoritmos de busca baseados na seleção natural e na genética 

natural. Eles combinam a sobrevivência dos mais aptos entre as estruturas de cadeias (strings) 

com uma troca de informações estruturada, porém aleatória, para formar um algoritmo de busca 

com algum talento inovador da busca humana. Em cada geração, um novo conjunto de criaturas 

artificiais (cadeias) é criado usando pedaços dos mais aptos da antiguidade. Embora 

randomizados, os AGs não são uma simples caminhada aleatória (random walk). Eles exploram 

com eficiência as informações históricas para especular sobre um novo ponto de pesquisa com 

o desempenho aprimorado esperado (GOLDBERG, 1989). 

Os AGs foram desenvolvidos por John Holland, seus colegas e alunos na Universidade de 

Michigan. Os objetivos de sua pesquisa foram: abstrair e explicar rigorosamente os processos 

adaptativos dos sistemas naturais e projetar software de sistemas artificiais que retenha os 

importantes mecanismos dos sistemas naturais. A principal monografia no tópico é Holland 

(1975) Adaptation in Natural and Artificial Systems. Muitos artigos e dissertações estabelecem 

a validade da técnica em função de otimização e controle de aplicações (GOLDBERG, 1989). 

Os AGs fazem parte da classe correspondente aos métodos probabilísticos de busca e 

otimização, apesar de não serem aleatórios. Usam o conceito de probabilidade, mas não são 

simples buscas aleatórias. Pelo contrário, tentam direcionar a busca para regiões onde é 

provável que os pontos ótimos estejam (AZEVEDO; BRASIL; OLIVEIRA, 2000). 

Métodos de busca local promovem pequenas alterações em soluções potenciais para um 

problema até que uma solução ótima seja identificada. O algoritmo genético é uma técnica de 

busca local que usa procedimentos baseados na evolução para fazer pequenas mudanças em 

uma população de cromossomos em busca de uma solução ótima (COPPIN, 2010). 

Os AGs são definidos como técnicas heurísticas de otimização global. Definindo de outra 

maneira, são algoritmos de busca baseados nos mecanismos de seleção natural e genética. Eles 

combinam a sobrevivência entre os melhores com uma forma estruturada de troca de 
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informação genética entre dois indivíduos para formar uma estrutura heurística de busca. A 

característica central do AG é perfazer uma varredura de um espaço de soluções, buscando 

aquelas que estejam próximas da solução ótima, utilizando a metáfora da evolução natural para 

executar as etapas de seu processamento (LINDEN, 2012). 

Tendo sido estabelecida como uma abordagem válida para problemas que exigem pesquisa 

eficiente e eficaz, os AGs encontram aplicações mais difundidas nos círculos de negócios, 

científico e de engenharia. As razões por trás do crescente número de aplicações são claras. 

Estes algoritmos são computacionalmente simples, mas poderosos na busca por melhorias. 

Além disso, eles não são fundamentalmente limitados por suposições restritivas sobre o espaço 

de busca (GOLDBERG, 1989). 

Segundo Azevedo, Brasil e Oliveira (2000), o AG vem se firmando como técnica de busca, 

e isso se deve, principalmente por quatro fatores: 

• Apresenta aspectos operacionais bastante simples; 

• Permite implementação com codificação de baixa complexidade; 

• Tende a ser eficaz prospectando o espaço de estados onde o máximo global tem maior 

probabilidade de ser encontrado; 

• Pode ser utilizado na abordagem exploratória de problemas dos quais se tenha pouco ou 

nenhum conhecimento do modelo, ou cujo conhecimento ainda seja impreciso. 

Em síntese, um AG integra a classe de algoritmos de busca, pois o seu objetivo é encontrar 

uma solução, em determinado espaço, para um problema específico de otimização. Os AGs 

podem ser uma boa opção para efetuar a busca em problemas considerados intratáveis. AG é 

uma técnica bem-sucedida, simples de operar, de fácil implementação, eficaz na busca da região 

onde provavelmente se encontra o máximo global e aplicável em situações em que se tem pouco 

ou nenhum conhecimento do modelo ou quando este é impreciso (MEDEIROS, 2018). 

A seguir são apresentados alguns conceitos referentes ao AG. Para uma descrição mais 

detalhada de algoritmos genéticos recomenda-se a leitura de Goldberg (1989) O texto original 

sobre algoritmos genéticos está em Holland (1992). 

3.4.1 Funcionamento 

A mecânica de um algoritmo genético simples é surpreendentemente simples, envolvendo 

nada mais complexo do que copiar cadeias e trocar cadeias parciais. A simplicidade da operação 
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e o poder do efeito são duas das principais atrações da abordagem de algoritmos genéticos 

(GOLDBERG, 1989). O algoritmo genético canônico é mostrado no Algoritmo 2. 

Algoritmo 2 – Algoritmo Genético. 

 

Após avaliar cada candidato, o algoritmo seleciona pares para a recombinação, que utiliza 

operadores genéticos para produzir novas soluções que combinam componentes de seus 

genitores. Como no caso da evolução natural, a aptidão de um candidato determina em que 

extensão ele se reproduz, sendo aqueles candidatos que obtêm avaliações mais altas recebem 

maiores probabilidades de reprodução (LUGER, 2013). 

Um AG tem como principais operadores a seleção, o cruzamento ou crossover e mutação. 

Um indivíduo que é uma solução em um AG é codificado por meio de um cromossomo, 

conforme o alfabeto utilizado pelo algoritmo (MEDEIROS, 2018). 

O AG continua até que um critério de término seja satisfeito, por exemplo, se existir uma 

ou mais soluções candidatas cujas aptidões ultrapassem um limiar (LUGER, 2013). A 

abordagem mais simples para terminar a execução do AG é fixar o número de gerações, quanto 

maior a quantidade de gerações melhor. Outra abordagem é encerrar o algoritmo se, depois de 

passadas algumas gerações, o indivíduo mais adaptado da população não obtiver nenhuma 

melhora, ou seja, a variação dos melhores indivíduos obtidos entre os que são criados 

novamente for mínima. Dessa forma, adotar um limiar de variação pode reduzir o número de 

gerações na execução de um AG (MEDEIROS, 2018). 
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3.4.2 Cromossomo 

A mais simples representação para algoritmos genéticos é a que foi usada por John Holland: 

uma cadeia de bits. Uma cadeia de bits é conhecida como cromossomo e cada bit é conhecido 

como um gene. Estes dois termos são apropriados diretamente da genética e ilustram a 

proximidade com que algoritmos genéticos espelham processos biológicos (COPPIN, 2010). 

3.4.3 Indivíduo 

O primeiro passo do ponto de vista da solução automatizada de problemas é decidir como 

as possíveis soluções devem ser especificadas e armazenadas de uma maneira que possa ser 

manipulada por um computador. Diz-se que objetos que formam possíveis soluções dentro do 

contexto original do problema são chamados de fenótipos, enquanto sua codificação, são 

chamados de genótipos. Essa primeira etapa do design é comumente chamada de representação, 

pois equivale a especificar um mapeamento dos fenótipos para um conjunto de genótipos que, 

segundo se diz, os representam (EIBEN; SMITH, 2015). 

É importante entender que o espaço fenótipo pode ser muito diferente do espaço genótipo 

e que toda a pesquisa evolutiva ocorre no espaço genótipo. Uma solução - um bom fenótipo - é 

obtida decodificando o melhor genótipo após o término. Portanto, é desejável que a solução 

(ótima) para o problema em questão - um fenótipo - seja representada no espaço genótipo 

fornecido. De fato, como geralmente não se sabe com antecedência como é essa solução, 

geralmente é desejável que todas as soluções possíveis sejam representadas (EIBEN; SMITH, 

2015). 

A literatura de computação evolutiva contém muitos sinônimos. No lado do contexto 

original do problema, os termos solução candidata, fenótipo e indivíduo são usados para indicar 

possíveis soluções. O espaço de todas as possíveis soluções candidatas é chamado de espaço 

fenótipo (EIBEN; SMITH, 2015). 

3.4.4 População 

A população consiste em um conjunto de cromossomos, cada um dos quais, composto de 

genes (COPPIN, 2010). O papel da população é manter (a representação de) possíveis soluções. 

Uma população é um conjunto múltiplo de genótipos. A população forma a unidade da 

evolução. Indivíduos são objetos estáticos que não mudam ou se adaptam; é a população que 

faz. Dada uma representação, definir uma população pode ser tão simples quanto especificar 

quantos indivíduos estão nela, ou seja, definir o tamanho da população (EIBEN; SMITH, 2015). 
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O tamanho da população é uma variável a se considerar. Quanto maior a população, maior 

a quantidade de soluções possíveis, o que significa maior variação populacional. A diversidade 

de variações permite que se apresentem melhores soluções, mais próximas da solução ótima. 

Por esse motivo, a população deve ser a maior possível. Diante desse aspecto, deve-se 

considerar que o tamanho da população é limitado pelo tempo que o AG leva em sua execução 

e pela quantidade de memória necessária para armazenar a população (MEDEIROS, 2018). 

3.4.5 Função de Avaliação ou Fitness 

O papel da função de avaliação é representar os requisitos que a população deve adaptar 

para atender. Ele forma a base da seleção e, portanto, facilita as melhorias. Mais precisamente, 

ele define o que significa melhoria. Da perspectiva da solução de problemas, representa a tarefa 

a ser resolvida no contexto evolutivo. Tecnicamente, é uma função ou procedimento que atribui 

uma medida de qualidade aos genótipos. Normalmente, essa função é composta a partir da 

representação inversa (para criar o fenótipo correspondente) seguida por uma medida de 

qualidade no espaço do fenótipo (EIBEN; SMITH, 2015). 

A função de avaliação é comumente chamada de função de adequação na computação 

evolucionária. Isso pode causar uma terminologia contraintuitiva se o problema original exigir 

minimização, porque o termo adequação geralmente está associado à maximização. 

Matematicamente, no entanto, é trivial transformar minimização em maximização e vice-versa. 

Muitas vezes, o problema original a ser resolvido por um algoritmo evolucionário é um 

problema de otimização. Nesse caso, o nome função objetivo é frequentemente usado no 

contexto original do problema, e a função de avaliação (adequação) pode ser idêntica ou uma 

simples transformação da função objetivo especificada (EIBEN; SMITH, 2015). 

3.4.6 Seleção 

O processo de seleção é análogo à sobrevivência dos mais adaptados no mundo natural. 

Indivíduos mais aptos (dotados de melhor fitness) são selecionados para "procriação". Utiliza-

se, assim, um critério de maior probabilidade de cruzamento que priorize os que demonstram 

maior capacidade de fitness (MEDEIROS, 2018). 

O papel da seleção dos pais ou da seleção de parceiros é distinguir os indivíduos com base 

em sua qualidade e, em particular, permitir que os melhores indivíduos se tornem pais da 

próxima geração. Um indivíduo é pai ou mãe se tiver sido selecionado para sofrer variação para 

criar os descendentes. Juntamente com o mecanismo de seleção de sobreviventes, a seleção de 

pais é responsável por promover melhorias de qualidade (EIBEN; SMITH, 2015). 
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3.4.7 Cruzamento 

O cruzamento ou crossover ocorre pela combinação de duas soluções, com o objetivo de 

criar dois indivíduos. Tal cruzamento tende a formar novos indivíduos que apresentam as 

características dos "pais", com a possibilidade de demonstrar melhor fitness (MEDEIROS, 

2018). 

Como o nome indica, esse operador mescla informações de dois genótipos pais em um ou 

dois genótipos descendentes. Como a mutação, a recombinação é um operador estocástico: as 

escolhas de quais partes de cada pai são combinadas e como isso é feito dependem de desenhos. 

Em AGs, o cruzamento é visto como o principal operador de busca. O princípio por trás da 

recombinação é simples, ao acasalar dois indivíduos com características diferentes, mas 

desejáveis, pode-se produzir um descendente que combina essas duas características (EIBEN; 

SMITH, 2015). 

3.4.8 Mutação 

Durante cada geração, existe uma pequena chance de que um indivíduo que integra uma 

população sofra mutação. Esta, ao embutir no AG uma variação totalmente aleatória, muda 

levemente as características do indivíduo. De acordo com a taxa que é especificada no 

algoritmo, alguns genes dos cromossomos são escolhidos de forma randômica e alterados para 

outros valores permitidos pelo alfabeto do cromossomo (MEDEIROS, 2018). 

Assim como o cruzamento, a mutação é um operador de variação. O papel dos operadores 

de variação é criar indivíduos a partir dos antigos. No espaço fenótipo correspondente, isso 

equivale a gerar novas soluções candidatas. Um operador de mutação é sempre estocástico: sua 

saída - o filho - depende dos resultados de uma série de escolhas aleatórias (EIBEN; SMITH, 

2015). 

3.4.9 Elitismo 

Por meio deste operador, um ou mais indivíduos podem ser selecionados e passar 

diretamente à nova população, sem sofrer cruzamento nem mutação. Esse operador visa 

preservar o genoma e não degradar o processo de busca ao se misturar com aqueles que tiveram 

melhor fitness, o que resultaria em menor avaliação nas gerações seguintes. Geralmente, a 

introdução do operador de elitismo melhora em muito o desempenho do AG (LINDEN, 2012). 
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3.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os conceitos necessários para fundamentar este trabalho, a fim de 

prover uma melhor compreensão. O próximo capítulo apresentará as etapas que compõe a 

metodologia proposta, que tem como objetivo minimizar os danos causados a equipamentos 

elétricos instalados em uma rede elétrica de distribuição, oriundos da incidência de descargas 

atmosféricas, e prevenir desligamentos não programados causados por flashover.  



 

 

 

CAPÍTULO 4 

4 METODOLOGIA PROPOSTA 

4.1 Considerações Iniciais 

Para que um estudo de otimização de alocação de para-raios seja realizado, é necessário 

modelar a rede elétrica em um software que realize a simulação de transitórios. O ATP é 

amplamente utilizado na literatura para este fim, disponibilizando uma interface gráfica para 

realizar a modelagem da rede. Entretanto, a sua capacidade de memória é limitada, 

impossibilitando o estudo em redes de grande porte. Além disso, o tempo de execução da 

simulação também pode ser um fator impeditivo, pois quanto maior a quantidade de nós 

elétricos maior será o tempo necessário. 

Visando superar estes problemas, este capítulo tem como objetivo apresentar uma 

metodologia para realizar estudos de alocação de para-raios em redes elétricas de distribuição, 

capaz de realizar reduções topológicas da rede, substituindo-as por equivalentes elétricos, para 

que a quantidade de memória necessária para armazenar a configuração do sistema elétrico seja 

reduzida, viabilizando a análise de transitórios de grandes redes elétricas utilizando o ATP.  

4.2 Proposta 

Diante da dificuldade ao se utilizar o ATP, em relação ao limite de memória e ao tempo de 

processamento por simulação, é proposto a metodologia de limitar a área de estudo dentro da 

rede elétrica de grande dimensão, através da criação de uma área de abrangência. Para isso, 

todos os nós elétricos externos à área de abrangência são substituídos por equivalentes elétricos 

de rede, e trechos muito longos de linhas de passagem podem ser simplificados para um único 

ramo equivalente. 

Essa redução de nós elétricos traz benefício para o desempenho de qualquer técnica de 

otimização, pois quando ocorrer de dois ou mais postes estarem localizados muito próximos 

entre si, não haverá muita diferença em seus níveis de sobretensão após a incidência de uma 

descarga atmosférica, caso sejam instalados para-raios em qualquer um deles. Sendo assim, 

existem diversas soluções que podem gerar o mesmo perfil de sobretensões. Logo, adotar o uso 
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de equivalentes de ramo permite que sejam realizadas simulações de ATP com mais rapidez e 

aumento do espaço de busca percorrido. 

A metodologia proposta utiliza como técnica de otimização um AG, o qual é responsável 

por testar diversas combinações de para-raios instalados na rede elétrica, verificando se os 

níveis de sobretensão de cada poste estão abaixo do limite de tensão em que pode ocorrer o 

flashover, adotando uma relação binária de proteção de cada poste, considerando o poste e todos 

os equipamentos acoplados a ele protegidos, caso o nível de tensão esteja abaixo do limite 

estabelecido pelo VCFO. 

A metodologia de Monte Carlo é bastante utilizada na literatura para a geração de cenários 

de descargas atmosféricas, sendo necessário alguns milhares de simulações para que seja 

levantado um perfil estatístico do risco de ocorrer ou não o flashover. Dependendo da 

quantidade de nós elétricos que façam parte da área de estudo, usar um método estatístico pode 

aumentar consideravelmente o tempo necessário para realizar o estudo. 

Nesta tese, para definição dos cenários de descargas atmosféricas que o AG levará em 

consideração é aplicada a metodologia Cross Mean Table (CMT), que tem como base a 

metodologia apresentada em Barradas et al. (2020). É realizada a incidência de descargas 

atmosféricas em todos os nós elétricos, verificando quais os nós elétricos apresentam as maiores 

médias de sobretensões, sendo estes considerados os mais críticos para a rede elétrica. O AG 

tem como objetivo suprimir o máximo as sobretensões considerando descargas atmosféricas 

nos nós mais críticos, pois parte-se da premissa que ao realizar a proteção preventiva dos 

cenários mais críticos, os danos nos demais cenários serão atenuados. 

Em síntese, para que um estudo de otimização de alocação de para-raios seja realizado, 

superando o empasse do limite de memória que o ATP possui, é preciso definir uma área de 

interesse para fazer um estudo dessa região. Para que um estudo possa ser realizado 

considerando toda a rede, é necessário dividir a rede elétrica construindo várias áreas de 

interesse, realizando um estudo por área. As etapas que compõe a metodologia proposta são 

apresentadas na Figura 14.  
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Figura 14 – Metodologia proposta. 

Fonte: O Autor. 

Inicialmente é realizada a definição dos dados necessários para realização do estudo de 

alocação de para-raios. Em seguida, é apresentado o procedimento de verificação de 

inconsistência dos dados da rede elétrica, para que seja feita a devida mitigação. Após a 

remoção de quaisquer inconsistências detectadas é definida uma área de abrangência dentro da 

rede elétrica, onde serão simuladas descargas atmosféricas em todos os nós elétricos. Para que 

uma simulação transitória possa ser realizada na área definida, todos os trechos da rede elétrica 

externos à área de abrangência são substituídos por equivalentes elétricos de carga (ou 

impedância), e o sistema interno é simplificado através de equivalentes de ramo  

(ou linha). 

Com a rede devidamente reduzida, é necessário construir os cartões de entrada do ATP, o 

que pode ser realizado manualmente através do uso da interface gráfica do ATPDraw ou 

automaticamente, conforme o procedimento apresentado em Muniz, Moraes et al. (2018) e João 

Muniz, Rocha et al. (2020). Estes cartões são usados como arquivo base, modificando os dados 

da descarga atmosférica e dos novos para-raios instalados na rede, conforme necessário na 

análise de criticidade e no processo de otimização de alocação de para-raios. Durante o CMT e 

o AG, o ATP é executado como um software externo sempre que houver modificações nos 

cartões do arquivo base. 
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4.3 Sistema NIMBUS 

Todas as etapas descritas neste capítulo foram encapsuladas por um sistema computacional 

com interface gráfica, desenvolvido como parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 

da ANEEL, para a empresa de distribuição de energia Equatorial Pará (NUNES et. al, 2020), 

em conjunto com uma equipe de pesquisadores do projeto. O sistema desenvolvido, 

denominado NIMBUS – SISTEMA INTELIGENTE PARA ALOCAÇÃO DE PARA-

RAIOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO, é classificado como uma aplicação web que 

utiliza inteligência artificial, realiza o gerenciamento de banco de dados, e tem campo de 

aplicação em empresas de energia. O sistema Nimbus, apresentado na Figura 15, tem como 

propósito servir como uma ferramenta de uso de engenharia, apoiando a decisão do operador 

no planejamento de topologias de novas redes, ou redes existentes, aumentando a confiabilidade 

da rede contra descargas atmosféricas. 

 

Figura 15 – Tela Principal do Sistema Nimbus. 

Fonte: O Autor. 

O sistema computacional, produto deste projeto, proporciona uma plataforma simples, 

inteligente e robusta para seus usuários, sendo integrado ao ambiente de planejamento da 

concessionária. Seus principais objetivos são: realizar a visualização gráfica dos diagramas 

unifilares de sistemas elétricos sobre um mapa através de coordenadas georreferenciadas; 

identificação e remoção de inconsistências de dados; construção de equivalentes elétricos de 

rede através da definição de uma área de abrangência dentro do sistema elétrico; e realizar 
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estudos de otimização de alocação de para-raios utilizando um algoritmo genético a fim de 

minimizar os impactos causados pela incidência de descargas atmosféricas. 

4.4 Padronização de Base de Dados 

Para que o estudo de alocação de para-raios seja realizado em uma rede elétrica de 

distribuição, são necessários dados técnicos da rede elétrica, os quais serão inseridos como 

dados de entrada nos cartões do ATP. A base de dados essencial para este estudo está disposta 

no diagrama entidade-relacionamento, apresentado na Figura 16. A entidade principal é 

chamada de "ALIMENTADOR", a qual representa a estrutura completa da rede que será 

construída.  

 

Figura 16 – Diagrama de Entidade e do Banco de Dados. 

Fonte: O Autor. 

Existem entidades para cada conjunto de elementos relevantes para a construção da rede, 

como "CAPACITOR" (bancos de capacitores) e "CARGAS". As ligações entre nós elétricos 
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são armazenadas na entidade "RAMOS". Todas essas entidades são estruturadas na forma de 

tabelas em um banco de dados. Cada concessionária de energia possui suas próprias políticas 

de organização e administração de acesso as suas bases de dados, para isso é utilizado um 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), o qual é o software que trata de todo 

acesso ao banco de dados (DATE, 2016).  

4.5 Remoção de Inconsistências 

Cada vez mais tem se procurado automatizar, completamente ou parcialmente, o processo 

de construção da diagramação da rede elétrica para realizar um estudo específico, como análise 

transitória, partindo do acesso direto a um banco de dados e requisitando as informações 

necessárias. Porém, pouco se explora no tratamento dos dados da rede antes da realização dos 

estudos.  

Redes elétricas sofrem constantes modificações devido a manutenções que são realizadas. 

As características da rede são comumente armazenadas em um banco de dados. Os bancos de 

dados estão sujeitos a apresentarem inconsistências de dados, podendo ocorrer devido a 

persistência de dados incorretos ou a não realização constante de verificações ou atualizações 

nos dados. Não realizar o pré-processamento dos dados antes de realizar um estudo pode gerar 

resultados incorretos ou imprecisos, devido a não representatividade da rede armazenada no 

banco de dados em relação a rede real. Sendo assim, é de suma importância a atualização das 

informações no banco de dados. 

O procedimento proposto para identificação e correção de inconsistências se concentra em 

verificar se a rede elétrica é radial e não contém ilhas. Uma rede elétrica radial é aquela que não 

contém nenhum circuito fechado. Ilhas referem-se a trechos de rede que não estão conectados 

à rede elétrica. Qualquer ilha será desconsiderada na simulação de transitórios, se um 

equivalente estiver acoplado a uma ilha dentro da área de abrangência, este também será 

desconsiderado. Além disso, também é verificado se há segmentos de rede cuja sequência de 

fase da próxima ramificação difere da ramificação anterior, apresentando uma fase inexistente. 

As etapas para identificação de inconsistências são exibidas no fluxograma apresentado na 

Figura 17. A topologia da rede é carregada em um grafo G(V, E) criado com vértices e arestas 

baseado nos nós e ramificações da rede. O nó da fonte de alimentação do alimentador, 

considerado como o nó raiz, é empilhado em um vetor de colunas e, em seguida, é executado 

um processamento em loop para remover da pilha um nó de cada vez. Uma vez que o nó é 
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desempilhado, ele é definido como visitado, mas antes deve ser verificado se o nó já foi visitado 

em alguma iteração anterior. 

 

Figura 17 – Algoritmo para verificar inconsistência de sequência de fase e detecção de topologias de ilha e 

malha. 

Fonte: O Autor. 

Nesse caso, isso significa que uma malha foi encontrada. Caso contrário, verifica-se se a 

sequência de fases do nó adjacente é um subconjunto da sequência de fases do nó atual, pois, 

por exemplo, o nó atual pode ser um nó bifásico em AB e o adjacente um nó monofásico em C, 

o que fisicamente não faz sentido, então essa incompatibilidade de fase precisa ser corrigida. O 

nó adjacente é empilhado e o loop continua até que todos os nós adjacentes tenham sido 

visitados. No final do loop é verificado se existe algum nó que não tenha sido visitado, se assim 

for, é detectado uma ilha. Antes de criar os equivalentes elétricos de rede é necessário mitigar 

as inconsistências encontradas. 
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4.6 Construção da Área de Abrangência 

Primeiramente, vale ressaltar que o ATP apresenta alguma limitação para operar redes 

elétricas de grande porte, uma vez que tem um limite de representar 6000 nós elétricos nos 

cartões de entrada (CENTER, 1992), considerando que todas as fases e todos os elementos da 

rede, como para-raios, transformadores e bancos de capacitores, são considerados nós elétricos 

para o ATP. Embora seja possível criar cartões acima desse limite, a execução do ATP falha 

devido a estouro de memória, tornando-o inutilizável. 

A área de abrangência corresponde a um trecho da rede elétrica contida dentro de uma área 

circular, para a qual se deseja realizar um estudo específico. Neste caso, ao invés de considerar 

toda a rede elétrica, apenas os nós elétricos contidos na área de abrangência serão representados 

em detalhes nos estudos de simulação. A principal vantagem do uso de área de abrangência é 

facilitar a análise de grandes redes elétricas. 

Para que essa área seja criada, é definido um poste como o poste central e estabelecido um 

raio rk de alcance limite da área abrangência, como mostrado na Figura 18. Além disso, 

considera-se que cada poste da rede elétrica possui coordenadas georreferenciadas, para que os 

cálculos de distância entre postes possam ser realizados. Se a distância ri de cada poste para o 

poste central for menor ou igual ao raio de alcance estabelecido (ri ≤ rk), considera-se que o 

poste está dentro da área de abrangência. 

 

Figura 18 – Exemplo de Área de Abrangência. 

Fonte: O Autor. 

Depois que a área de abrangência é definida, os equivalentes de carga e linha são agregados 

para representar partes da rede. Dependendo do estudo a ser realizado, uma análise completa 
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de toda a rede elétrica pode ser realizada por múltiplos subconjuntos de redes elétricas, 

formando sucessivas áreas de abrangência até que todas as partes da rede elétrica sejam 

cobertas.  

4.7 Construção de Equivalentes Elétricos 

Equivalentes elétricos de rede se fazem necessários para que a topologia da rede elétrica 

possa ser simplificada, reduzindo, assim, a quantidade de memória consumida pelos cartões de 

entrada do ATP, o que diminui a chance de ocorrer erros de execução. Cada trecho da rede 

elétrica externa a área de abrangência, é substituído por um equivalente de carga.  

4.7.1 Equivalente de Carga 

O equivalente de carga consiste em substituir a rede elétrica e os equipamentos fora da área 

de abrangência por uma impedância equivalente, considerando os parâmetros concentrados, 

formados pelos componentes: resistência R, indutância L e capacitância C. A Figura 19 mostra 

um exemplo de um equivalente externo obtido da Figura 18. 

 

Figura 19 – Exemplo de Equivalente de Carga. 

Fonte: O Autor. 

Inicialmente, é necessário identificar todos os subconjuntos da rede elétrica que 

representam um equivalente. Uma regra geral que pode ser seguida é que cada caminho que sai 

da área de abrangência será substituído por um equivalente, exceto os caminhos que partem do 

mesmo nó, nesse caso, todos esses caminhos serão substituídos por um único equivalente. 

Para a formação dos subconjuntos é necessário identificar a quantidade de equivalentes que 

serão criados e seus respectivos nós raízes. Para fazer isso, inicialmente a rede elétrica completa 

é dividida em dois conjuntos de ramos, chamados, A e B, sendo que A representa os ramos 
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cujos nós “de” e “para” estão completamente dentro da área de abrangência e B onde pelo 

menos um dos nós está fora área de abrangência. Depois disso, dois novos conjuntos são 

criados, chamados, C e D, que correspondem aos nós distintos nos conjuntos A e B, 

respectivamente. Os nós resultantes da operação C ∩ D são as raízes dos equivalentes, como 

pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 – Definição da área de abrangência e dos nós raízes dos equivalentes externos. 

Fonte: O Autor. 

A transformação de cada trecho da rede elétrica fora da área de abrangência em equivalente 

de carga consiste em definir o primeiro nó elétrico dentro da área de abrangência que tem uma 

conexão com este trecho como raiz de uma árvore de dados T(R, E, V). Uma árvore consiste 

em nós (Vertices) e arestas (Edges), ao contrário de uma árvore natural, estes são representados 

de cima para baixo, com a raiz (Root) no topo e as folhas na base. A raiz é um nó que não possui 

ancestrais e só pode ter nós filhos. As folhas, por outro lado, não têm nós filhos, ou melhor, 

seus filhos são estruturas vazias (DROZDEK, 2016). 

 De acordo com a Figura 21, os ramos são definidos como arestas e os nós elétricos como 

vértices. A partir dos nós folhas até o nó raiz, cálculos de impedâncias equivalentes são feitos 

por associações em série e paralela de resistência R, indutância L e capacitância C. Dois nós 

elétricos são considerados em série quando um deles é raiz do outro, e dois nós elétricos estão 

em paralelo quando eles têm a mesma raiz. 
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Figura 21 – Exemplo de Árvore de Equivalente de Carga. 

Fonte: O Autor. 

É importante ressaltar que no cálculo da impedância equivalente do nó, as cargas 

conectadas, os bancos de capacitores e outros elementos de derivação sejam considerados na 

impedância equivalente. Para ilustrar o procedimento de cálculo equivalente, a Figura 22  

apresenta um circuito esquemático com quatro nós e três ramificações. A impedância 

equivalente calculada para o nó 4 pode ser obtida como: Zeq = (((((Z1 + Z12) // Z2) + Z23) // Z3) 

+ Z34) // Z4. 

 

Figura 22 – Exemplo de Impedância Equivalente. 

Fonte: O Autor. 

4.7.2 Equivalente de Ramo 

Uma rede elétrica de distribuição possui diversos postes, algumas vezes a distância entre 

esses postes é considerada mínima, quando analisado o fenômeno de propagação de surtos de 

tensão e de corrente, pois quando é necessário definir um poste para a instalação de um conjunto 

de para-raios, tendo como opções dois postes muito próximos, não há muita diferença no níveis 

de tensão após a incidência de uma descarga atmosférica, independente do poste que for 

escolhido para alocação do conjunto de para-raios. 

Logo, o algoritmo de otimização que realizar um estudo de alocação de para-raios, está 

sujeito a testar algumas combinações distintas de para-raios alocados, mas que, eletricamente, 
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são iguais, resultando nos mesmos pontos onde ocorrem o flashover. A fim de evitar essa 

situação, o número de poste do sistema interno é reduzido utilizando equivalentes de ramo. 

O equivalente de ramo é aplicado à rede elétrica dentro da área de abrangência e consiste 

na eliminação de nós internos que não possuem transformadores, bancos de capacitores, para-

raios ou outros elementos shunt conectados a eles, tendo apenas a função de nós de ligação. 

Para eliminar os nós de ligação, deve-se observar se eles têm a mesma sequência de fase e tipo 

de cabo e se não são nós raiz nem nós de cruzamento e nem nós folhas. Se assim for, os ramos 

entre estes nós elétricos podem ser agrupados representando um ramo equivalente cujo 

comprimento resultante é igual à soma dos comprimentos dos ramos individualmente, com a 

mesma impedância distribuída. A Figura 23 mostra um exemplo de equivalente de ramificação 

interna obtido da Figura 19. 

 

Figura 23 – Exemplo de Equivalente de Ramo.  

Fonte: O Autor. 

A Figura 24 apresenta o fluxograma para criar os equivalentes de ramo considerando as 

condições mencionadas anteriormente. A rede elétrica da área de abrangência é carregada em 

um grafo G(V, E) criado com vértices e arestas com base nos nós e ramos da rede. Da mesma 

forma como foi feito para detectar topologias de ilhas e de malha, o nó da fonte de alimentação 

é definido como o nó raiz e é empilhado em um vetor de colunas. Em seguida, um loop de 

processamento é executado para visitar cada nó empilhado de cada vez para verificar se cumpre 

as condições para ser eliminado como um nó de desvio. 
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Figura 24 - Fluxograma para a construção do equivalente de ramo. 

Fonte: O Autor. 

Inicialmente, é realizada a verificação da sequência de fases, seguida pela verificação se o 

nó visitado é um nó raiz. A próxima verificação é contar o número de nós adjacentes. Se for 

maior que 2, significa que o respectivo nó é um nó de cruzamento e não pode ser eliminado. Se 

for igual a 1, o nó é um nó folha ou o nó raiz e não pode ser eliminado. O usuário também pode 

estabelecer um limite de comprimento para o novo ramo equivalente, portanto também é 

verificado se a inclusão de um nó no ramo equivalente não excederá esse limite. Finalmente, é 

verificado se há uma mudança no tipo de cabo e se existe qualquer equipamento conectado ao 

nó. 

Se essas condições são atendidas o nó será mantido; de outro modo, o nó e os seus ramos 

adjacentes serão removidos do grafo, e um novo ramo é então criado, adicionando a raiz do nó 

ao próximo nó adjacente, sendo o nó adjacente adicionado a pilha. Uma vez que a pilha estiver 

vazia, a rede elétrica da área de abrangência terá sido reduzida e o algoritmo será finalizado. 
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4.8 Análise de Criticidade 

A análise de criticidade tem como objetivo realizar um estudo de sensibilidade na rede 

elétrica através da metodologia de Cross Mean Table (CMT). Esta análise é feita através da 

simulação da incidência de uma descarga atmosférica de mesma intensidade em todos os nós 

elétricos, um de cada vez, que estiverem dentro da área de abrangência. A partir dessas 

simulações, é possível classificar todos os nós elétricos em ordem de maior criticidade para o 

sistema elétrico, levando em consideração em qual nó elétrico as sobretensões geradas tiveram 

as maiores amplitudes. 

Após a análise de criticidade, são definidos n nós elétricos mais críticos para serem 

simulados no processo de otimização de alocação de para-raios. Caso o processo de otimização 

levasse em consideração a incidência de descarga atmosférica em todos os nós elétricos, o 

tempo de execução poderia ser altíssimo. Para tornar o processo viável, é levado em 

consideração os n nós elétricos mais críticos, a fim de minimizar o impacto dos piores cenários 

possíveis. Conforme pode ser observado na Figura 25, a análise de criticidade pode ser realizada 

novamente após o processo de otimização, esta segunda análise tem como objetivo comprovar 

as quedas das sobretensões nos cenários mais críticos, após a alocação de para-raios. 

Para construir a CMT é necessário criar uma matriz (m + 1) × n, como mostrado na Figura 

25, onde m é o número total de nós na rede elétrica e n é o número de nós que se deseja avaliar 

os impactos das descargas atmosféricas. Para cada nó n no vetor da coluna é simulado, usando 

ATP, a incidência de uma descarga atmosférica com os mesmos parâmetros para cada nó. A 

maior sobretensão resultante entre as fases A-B-C do nó i devido a uma descarga atmosférica 

nó j é armazenada na matriz CMT(i, j). 

 

Figura 25 – Cross Mean Table. 

Fonte: O Autor. 

Uma análise de sensibilidade é realizada a fim de avaliar para qual nó j, a sobretensão 

causada na rede elétrica é mais crítica. A média de sobretensão por coluna é calculada e 

armazenada no vetor Vavg, o qual corresponde a última linha da matriz CMT(i, j). Uma vez que 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 ... Nó n

Nó 1 V 11 V 12 V 13 ... V 1n

Nó 2 V 21 V 22 V 23 ... V 2n

Nó 3 V 31 V 32 V 33 ... V 3n

... ... ... ... ... ...

Nó m V m1 V m2 V m3 ... V mn

V avg V avg(1) V avg(2) V avg(3) ... V avg(n)
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este vetor esteja ordenado, é possível identificar os nós mais críticos para descargas elétricas. 

Assim, é razoável que qualquer estudo feito para mitigar os impactos causados na rede devido 

a descargas elétricas leve em primeiro lugar a consideração dos nós mais críticos, assumindo 

que minimizando os danos causados neste cenário, consequentemente, reduzirá os impactos de 

descargas elétricas em outros nós. 

4.9 Aplicação do AG ao Problema de Alocação de Para-Raios 

 O processo de otimização proposto utiliza um algoritmo genético para realizar 

combinações de para-raios alocados nos nós elétricos. Cada combinação de para-raios é uma 

solução a ser avaliada pela função fitness, e a posição de quais nós elétricos recebem um 

conjunto de para-raios é armazenada dentro dos genes de um cromossomo. A população de 

cromossomos do AG evolui com o passar das gerações através dos operadores genéticos de 

seleção, cruzamento e mutação, conforme é descrito na Figura 26. 

 

Figura 26 – Algoritmo genético com fitness realizando chamadas de ATP. 

Fonte: O Autor. 

A função fitness realiza a alteração dos cartões do ATP no arquivo base da rede, que foi 

construído após a rede elétrica ser reduzida através dos equivalentes elétricos de rede. Em um 

espaço reservado do arquivo base são adicionados os para-raios nos nós elétricos indicados pela 

solução que está sendo avaliada. Então são realizadas n simulações de transitórios no ATP, uma 

para cada nó crítico que estiver sendo analisado. Após as simulações, é realizado a leitura das 

tensões máximas obtidas em cada nó elétrico e verificado se o nível de tensão está dentro do 

limite estabelecido pelo VCFO.  
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4.9.1 Cromossomo e Indivíduo 

O cromossomo representa uma solução a ser testada como possível candidato à solução 

ótima para o problema. É comum que cada gene do cromossomo seja codificado, sendo possível 

ser interpretado pelo indivíduo, onde é decodificado. No problema de alocação ótima de para-

raios como proposto neste trabalho, tanto o cromossomo quanto o indivíduo, Figura 27, 

possuem representação binária, onde cada gene representa um nó elétrico da rede que é 

candidato a receber um conjunto de para-raios. 

 

Figura 27 – Exemplo de Cromossomo / Indivíduo. 

Fonte: O Autor. 

O número de genes do cromossomo e do indivíduo é igual ao número de nós elétricos que 

se deseja realizar um estudo e que não possui nenhum para-raios instalado. Um gene com valor 

0 indica que o nó elétrico correspondente não possui para-raios alocados; o valor 1 indica que 

os para-raios estão alocados em todas as fases do nó correspondente, sendo nós monofásicos, 

bifásicos ou trifásicos. 

4.9.2 População 

População é um conjunto de cromossomos que sofrerão mudanças ao longo das gerações 

do algoritmo genético. É comum que a população inicial seja criada com cromossomos 

aleatórios. No entanto, é possível inserir soluções que se acredita obter bons resultados assim 

como foi feito em Vasconcelos et al. (2012) e em Castro (2016).  

No trabalho apresentado por Shariatinasab R., Vahidi B., Hosseinian S. H. (2009), o estudo 

de alocação de para-raios foi concentrado apenas nos nós críticos da rede. Combinando a ideia 

de inserir soluções pré-definidas na população, sugere-se focalizar a busca em torno dos nós 

elétricos cujas descargas atmosféricas causaram as sobretensões mais críticas, de acordo com 

os resultados obtidos a partir da análise da CMT. Para isso, alguns cromossomos da população 

inicial são criados de forma determinística, contendo para-raios instalados nos n nós mais 

críticos. 

A quantidade de cromossomos criados de forma determinística é igual a 2c, que é o número 

de combinações possíveis ao criar uma tabela-verdade de x entradas (TOCCI; WIDMER, 2019). 

A Figura 28 apresenta a tabela-verdade das combinações de para-raios nos nós elétricos onde 

houve incidência de descargas elétrica. Cada indivíduo representa uma das 2c combinações 
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possíveis, considerando o número de nós mais críticos c = 3, para fins ilustrativos. Nesses 

indivíduos, os para-raios serão alocados nos n nós elétricos com valor 1 e, nos demais, é 

atribuído o valor zero, ou seja, nenhum para-raios alocado. 

 

Figura 28 – População inicial determinística. 

Fonte: O Autor. 

4.9.3 Seleção 

O operador de seleção usado é a seleção por torneio, onde um conjunto de cromossomos é 

escolhido aleatoriamente para participar de um ring. Os dois melhores cromossomos avaliados 

pela função fitness são escolhidos como pais para gerar um novo par de cromossomos. O 

tamanho do ring é definido pelo usuário. 

4.9.4 Cruzamento 

O operador de cruzamento usado é o cruzamento uniforme. A cada geração, uma nova 

população vazia é criada e preenchida com novos indivíduos até atingir o tamanho configurado. 

Para isso, repetidamente, dois cromossomos são selecionados e uma probabilidade p é usada 

para determinar se um dado gene do pai 1 será usado ou se será do pai 2. Ou seja, um filho pode 

receber quaisquer genes aleatórios de seus pais. 

4.9.5 Mutação 

O operador de mutação verifica se a taxa de mutação é atendida para cada gene. Neste caso, 

ocorre a reversão do valor binário do gene, trocando 1 para 0 e vice-versa. Assim como em 

Shariatinasab R., Vahidi B., Hosseinian S. H. (2009), o operador de mutação pode ser usado 

para corrigir o número de para-raios utilizados respeitando o limite definido. 

4.9.6 Fitness 

A função de fitness, ou função de aptidão, visa avaliar quão boa é a solução representada 

por um cromossomo. Para realizar esta avaliação é necessário executar os cartões de entrada 

ATP usando o arquivo base criado e modificado baseado nos indivíduos, alocando um conjunto 
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de para-raios ajustado nos nós elétricos onde há um gene com valor 1. Para cada indivíduo, n 

cenários de descargas elétricas são simulados. No final de cada simulação, os picos máximos 

de tensão de fase de cada nó elétrico são extraídos do arquivo de saída. 

A função fitness definida é composta pela soma de 3 termos. O primeiro termo B visa 

maximizar o número de nós elétricos que estão dentro do limite de tensão VCFO, que varia de 

acordo com a tensão nominal (Vnominal) do alimentador e representa o nível de tensão acima do 

qual o flashover ocorre e, consequentemente, desligamento. Para isso, a porcentagem de nós 

elétricos cujas tensões elétricas são menores que VCFO é calculada de acordo com (19). 

 
𝐵 =

𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐵𝑜𝑣𝑒𝑟

𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(19) 

Onde, 

Btotal é o número total de nós elétricos na rede elétrica. 

Bover é o número total de nós elétricos que excedeu o limite de tensão elétrica de VCFO, 

considerando VCFO igual ao Nível Básico de Isolação (NBI). 

Um nó elétrico viola o limite do VCFO quando pelo menos uma de suas fases apresenta um 

nível de tensão maior que VCFO, definido como na Tabela 2. Quando uma tensão nominal ocorre 

nas extremidades de cada faixa, um perfil mais conservador é adotado usando o menor valor de 

VCFO entre os possíveis. 

Tabela 2 – Níveis de Tensão de Isolamento: Limites do VCFO. 

Vnominal (kV) VCFO (kV) 

0 ≤ x ≤ 3.6 20 

3.6 ≤ x ≤ 7,2 40 

7.2 ≤ x ≤ 12 60 

12 ≤ x ≤ 15 95 

15 ≤ x ≤ 24 125 

24 ≤ x ≤ 36 145 

36 ≤ x ≤ 72.5 325 

72.5 ≤ x ≤ 92.4 380 

92.4 ≤ x ≤ 145 450 

145 ≤ x ≤ 245 650 

Fonte: Adaptado da norma NBR 6939 (ABNT, 2000). 
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O segundo termo E consiste em avaliar a porcentagem de equipamentos que foram 

protegidos de acordo com (20). Um equipamento protegido é aquele cujo nó elétrico possui 

nível de tensão elétrica dentro do limite do VCFO em todas as suas fases. Bancos de capacitores 

e transformadores são considerados como equipamentos. 

 
𝐸 =

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸𝑜𝑣𝑒𝑟

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(20) 

Onde, 

Etotal é o número total de equipamentos na rede elétrica. 

Eover é o número total de equipamentos conectados em nós elétricos que excederam o limite 

VCFO. 

O terceiro termo A avalia o número de para-raios que foram necessários para realizar a 

alocação ótima, conforme (21), considerando que cada nó elétrico recebe um para-raios em 

cada fase. Este termo funciona como um bônus se Aallocated ≤ Adesired; de outra forma, ele age 

como uma penalidade para os indivíduos que excederam o número desejado de para-raios. 

 
𝐴 =

𝐴𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 − 𝐴𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑
× 100 

(21) 

Onde, 

Atotal é o número total de para-raios que podem ser alocados à rede elétrica, ou seja, um 

para-raios em cada fase de cada nó elétrico. 

Adesired é o número desejado de para-raios definido pelo usuário a ser alocado. 

Aallocated é a quantidade de para-raios alocados pelo procedimento do AG. 

A função fitness final é definida por (22), como a soma ponderada dos termos B, E e A, em 

que Fe é o fator de proteção do equipamento e Fa é o fator de para-raios, ambos os quais podem 

assumir valores no intervalo [0, 1]. É possível que a soma ponderada em (22) gere um valor 

negativo e, nesse caso, o valor de fitness será definido como zero, através da função max que 

retorna o maior entre dois números. 

 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = max (0, (1 − 𝐹𝑒) × 𝐵 + 𝐹𝑒 × 𝐸 + 𝐹𝑎 × 𝐴 (22) 

No entanto, o usuário deve definir um número limite de para-raios (Alimit) que podem ser 

testados em cada solução. Indivíduos que excederem Alimit não serão simulados pelo ATP e seus 

fitness serão zero. Em resumo, os indivíduos receberão em seus fitness, um bônus se Aallocated ≤ 
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Adesired ou uma penalidade se Adesired < Aallocated ≤ Alimit, e no caso Aallocated > Alimit, os indivíduos 

não serão simulados no ATP. 

Alterando os valores do fator de proteção de equipamentos e do fator de para raio, o AG 

pode ser executado considerando diferentes configurações de definições de fitness, conforme 

apresentado na Tabela 3. Cada configuração possui um foco específico que pode variar entre a 

proteção de alta prioridade dos nós elétricos com o equipamento já instalado, como bancos de 

capacitores e transformadores, ou um esquema de proteção de prioridade igual para todos os 

nós elétricos, considerando ou não uma restrição ao número máximo de para-raios a serem 

alocados. 

Tabela 3 – Configuração de fitness. 

Configuração 𝑭𝒆 𝑭𝒂 Descrição 

1 0 0 Igual prioridade de proteção em todos os nós sem limitação de para-raios. 

2 0 1 Igual prioridade de proteção em todos os nós com limitação de para-raios. 

3 1 0 
Prioridade de proteção para transformadores e bancos de capacitores, sem 

limitação de para-raios. 

4 1 1 
Prioridade de proteção para transformadores e bancos de capacitores, com 

limitação de para-raios. 

5 0.5 0 
Igual prioridade de proteção em todos os nós, transformadores e bancos de 

capacitores, sem limitação de para-raios. 

6 0.5 1 
Igual prioridade de proteção em todos os nós, transformadores e bancos de 

capacitores, com limitação de para-raios. 

4.9.7 Mapa de Memória 

Uma simulação executada no ATP pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho da 

rede elétrica e dos parâmetros de simulação. É necessário executar uma simulação de ATP para 

cada indivíduo que foi gerado durante a evolução do AG, mas é possível que um mesmo 

indivíduo seja gerado mais de uma vez durante a execução do AG. 

Independentemente de quantas vezes a mesma simulação é executada, o resultado obtido é 

o mesmo. Portanto, essas chamadas extras do ATP gastam tempo de processamento 

desnecessário e, para evitá-las, um mapa de memória é usado para armazenar o valor calculado 

de fitness. 

Um mapa de memória é uma estrutura de dados que indexa um valor a uma chave 

exclusiva, que é usada como o parâmetro de pesquisa. Em Python, um mapa de memória é 

implementado em forma de dicionário. Para esta aplicação, a chave consiste em uma tupla dos 
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genes do indivíduo e o valor é o fitness calculado e os critérios de desempate, conforme 

mostrado na Figura 29. A principal vantagem de usar esse recurso é o tempo de processamento 

reduzido, mas também há um aumento no consumo de memória. 

 

Figura 29 – Exemplo de mapa de memória. 

Fonte: O Autor. 

4.9.8 Paralelização 

Executar o AG sequencialmente pode ser muito custoso devido ao tempo gasto com cada 

simulação do ATP. Portanto, é essencial realizar a paralelização para realizar múltiplas 

simulações de ATP simultaneamente. A paralelização foi realizada no processamento da função 

fitness e na metodologia de construção da CMT, pois ambas as rotinas usam execuções 

exaustivas de ATP. 

4.10 Considerações Finais 

Este capítulo a presentou as etapas que compõe a metodologia proposta neste trabalho. Foi 

definido a forma que são criados os equivalentes elétricos de rede, e as características do AG 

aplicado no problema de otimização de alocação de para-raios em sistemas de distribuição. O 

próximo capítulo apresentará os casos de testes utilizados para a aplicação da metodologia. 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS 

5.1 Considerações Iniciais 

Para realizar o procedimento proposto para alocação de para-raios usando AG, 

primeiramente é necessário modelar a rede elétrica através dos cartões de entrada ATP, que 

servem como modelo para o AG. Este arquivo base pode ser construído manualmente usando 

o módulo ATPDraw ou automaticamente usando o procedimento apresentado em Muniz, 

Moraes et al. (2018). 

Uma vez que não existam impedimentos para executar a simulação transitória da rede 

elétrica, a alocação ótima de para-raios ocorre em dois estágios: 1) Definição dos nós elétricos 

mais críticos aplicando a metodologia de CMT; 2) execução do AG considerando descargas 

atmosféricas nos n nós mais críticos. A seguir são apresentados os resultados obtidos, utilizando 

como ambiente de simulação um computador Windows 10, com processador AMD Ryzen 7 

1700X, 8 núcleos e 16 GB de memória RAM. 

5.2 Equivalentes de Redes Elétricas 

Para testar a metodologia proposta referente a criação de equivalentes de rede é utilizado o 

Alimentador de Teste IEEE-123 Nós (DISTRIBUTION SYSTEM ANALYSIS 

SUBCOMMITTEE, 1992b), mostrado na Figura 30. Para garantir que a rede elétrica não tenha 

ilhas e seja radial, todas as chaves são consideradas fechadas exceto as chaves 18-135 e 54-94. 

A validação é realizada comparando as saídas do ATP com e sem o uso de equivalentes. A 

Figura 31 mostra o Alimentador de Teste IEEE-123 Nós com uma área de abrangência definida. 
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Figura 30 – Sistema teste IEEE-123 nós. 

Fonte: Distribution System Analysis Subcommittee (1992b). 

 

Figura 31 – Sistema teste IEEE-123 nós: Área de Abrangência. 

Fonte: O Autor. 
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Originalmente a rede IEEE-123 nós não possui para-raios. Para este estudo foi considerado 

que existem para-raios em todas as fases dos nós elétricos 1, 9, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 35, 54, 

61, 67, 70, 77, 84, 87, 98, 105, 109 e 160. Além disso, foi considerado uma descarga atmosférica 

de 31.1 kA (CIGRE, 2013) nó central 57. 

Para avaliar a representatividade do equivalente elétrico são comparados os níveis de tensão 

da rede completa e da rede reduzida. Para isso é observada a fase A dos nós 57 (onde ocorreu 

a descarga atmosférica), 66 (um pouco distante da descarga atmosférica) e 108 (próximo a um 

equivalente de impedância). Os resultados da simulação da fase A do nó 57, pode ser visto na 

Figura 32. A Figura 33 apresenta os resultados da simulação do nó 66, o qual está um pouco 

distante de onde ocorreu a incidência de uma descarga atmosférica. A Figura 34 mostra os 

resultados do nó 108, o qual está próximo de um equivalente. 

 

Figura 32 – Sistema IEEE-123 barras. Nó 57: Gráfico Tempo × Tensão. 

Fonte: O Autor. 



Capítulo 5. Aplicação do AG ao Problema de Alocação Ótima de Para-Raios 67 

 

 

Figura 33 – Sistema IEEE-123 barras. Nó 66: Gráfico Tempo × Tensão. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 34 – Sistema IEEE-123 barras. Nó 108: Gráfico Tempo × Tensão. 

 

Fonte: O Autor. 

Para estimar a diferença entre as curvas apresentadas nas Figuras 32, 33, e 34, utilizou-se 

o coeficiente de correlação, definido em (23). O coeficiente de correlação é um parâmetro 

estatístico que permite verificar a dependência linear de dois sinais. Os valores dos coeficientes 

podem variar de -1 a 1, com -1 representando uma correlação direta negativa, 0 representando 
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nenhuma correlação e 1 representando uma correlação direta e positiva (MATHWORKS, 

2020). 

 

𝜌(𝑋, 𝑌) =
1

𝑁 − 1
∑ (

𝑋𝑖 − 𝜇𝑋

𝜎𝑋
) (

𝑌𝑖 − 𝜇𝑌

𝜎𝑌
)

𝑁

𝑖=1

 

(23) 

Sendo: 

N: O total de amostras. 

X: O conjunto de amostras do sinal X. 

Y: O conjunto de amostras do sinal Y. 

𝜇𝑋: A média de X. 

𝜇𝑌: A média de Y. 

𝜎𝑋: O desvio padrão de X. 

𝜎𝑌: O desvio padrão de Y. 

Os valores obtidos dos coeficientes de correlação dos nós 57, 66 e 108 são respectivamente 

𝜌57 = 0.9908, 𝜌66 = 0.9707, e 𝜌108 = −0.0507, indicando que os sinais da rede completa e 

reduzida dos nós 57 e 66 tem alta correlação e os sinais do nó 108 tem baixa correlação negativa, 

o que está consistente com a representação gráfica das Figuras 32, 33, e 34. A baixa correlação 

entre a resposta do sistema original e do sistema reduzido, demonstra que o sistema reduzido 

apresentou-se mais amortecido para algumas frequências do que o sistema original, e 

provavelmente isso deve ao fato do nó 108 estar mais próximo de um equivalente a parâmetros 

concentrados, o qual introduz mais amortecimento na resposta transitória, como também está 

relativamente distante do nó 57 no qual incidiu a descarga atmosférica, fato este que por si só 

contribui para introduzir maior amortecimento nas oscilações temporais. Observando 

comparativamente as Figuras 32, 33, e 34 nota-se também um maior amortecimento da resposta 

do nó 108, mesmo para o sistema original, pois se passa de uma escala na faixa de mega Volt 

para uma faixa de kilo Volt.  

Entretanto, é interessante observar se esta baixa correlação no domínio do tempo se mantém 

no domínio da frequência, pois as simulações de transitórios levam em consideração esse 

domínio. As Figura 35, 36, e 37 apresentam os gráficos dos sinais dos nós 57, 66 e 108, 
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respectivamente, no domínio da frequência transformados utilizando a Transformada Rápida 

de Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) (MATHWORKS, 2020b). 

 

Figura 35 –Sistema IEEE-123 barras, Nó 57: Gráfico Frequência × FFT. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 36 – Sistema IEEE-123 barras, Nó 66: Gráfico Frequência × FFT. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 37 – Sistema IEEE-123 barras, Nó 108: Gráfico Frequência × FFT. 

Fonte: O Autor. 
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Os valores obtidos dos coeficientes de correlação dos nós 57, 66 e 108, considerando o 

domínio da frequência, são 𝜌57 = 0.9955, 𝜌66 = 0.9854, e 𝜌108 = 0.6597. Neste caso os nós 

57 e 66 que apresentaram alta correlação no domínio do tempo também obtiveram alta 

correlação do domínio da frequência, e o nó 108 apesar de ter apresentado baixa correlação no 

domínio do tempo, obteve uma melhoria significativa na correlação quando analisado o 

espectro em frequência, demonstrando que o equivalente retem as características do sistema 

original, com relação às frequências de oscilação.  

Este comportamento pode ser observado em outros nós da rede, conforme se aproximam 

de um equivalente. A Tabela 4 contém os nós que fazem parte dos caminhos 57-66 e 57-110, 

em conjunto com os coeficientes de correlação dos sinais de cada nó no domínio do tempo e da 

frequência, ρt e ρf respectivamente. 

Tabela 4 – Coeficiente de Correlação no domínio do tempo e da frequência. 

Nó 𝝆𝒕 𝝆𝒇 

57 0.9908 0.9955 

60 0.9982 0.9991 

62 0.9685 0.9844 

63 0.9566 0.9787 

64 0.9687 0.9845 

65 0.9779 0.9889 

66 0.9707 0.9854 

160 0.9982 0.9990 

67 0.9164 0.9474 

97 -0.0391 0.6873 

101 -0.1694 0.7898 

105 0.1155 0.6990 

108 -0.0507 0.6597 

109 -0.1058 0.6661 

110 0.2886 0.5754 

Os nós localizados mais ao centro da rede elétrica são os que apresentaram maior 

correlação, tanto no domínio do tempo quanto na frequência. Os nós mais próximos do 

equivalente, apresentaram uma boa correlação no domínio da frequência. Neste caso é 

considerado que a rede reduzida manteve o comportamento adequado nas simulações de 

transitórios validando, assim, o modelo de equivalente utilizado. É importante ressaltar, 

também, que quanto mais alta a frequência, menor a diferença entre a FFT da curva da rede 

original e a da rede reduzida. Sendo assim, a resposta nas altas frequências tende a ser mais 

próxima. Como as descargas atmosféricas são fenômenos de altas frequências, os erros tendem 

a ser menores. 
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Neste ponto é possível aplicar o modelo de equivalente em grandes redes elétricas. O 

alimentador de distribuição de Moju com 4.010 nós elétricos, considerando apenas os postes, é 

um sistema de distribuição real, pertencente à Equatorial Energia Pará, concessionária de 

energia elétrica do estado do Pará, no Brasil. Ele é usado para demonstrar a redução de 

dimensão obtida da aplicação da definição da área de abrangência para grandes sistemas de 

distribuição elétrica. Esta rede de Moju possui 2.082 nós monofásicos (A, B, C), 459 nós 

bifásicos (AB, AC, BC) e 1.469 nós trifásicos (ABC), segundo a modelagem do ATP cada fase 

é representada por um nó elétrico, sendo necessário o total de 7.407 nós elétricos. Somando os 

demais nós elétricos utilizados para representar as fases e os diversos elementos contidos nesta 

rede de Moju, o número de nós elétricos chega a 15 mil, e o limite de memória do ATP é 

facilmente extrapolado em 2,5 vezes, impossibilitando realizar-se um estudo de transitórios 

nesta rede pelo modo convencional, considerando a rede completa de uma única vez. 

É importante ressaltar que o fenômeno de descarga atmosférica ocorrer na ordem de 

microssegundos, portanto, é necessário realizar simulações com passo de integração muito 

pequenos, aproximadamente 10-8 segundos, por exemplo. Considerando o tamanho desta rede, 

a execução de qualquer simulação eletromagnética para esta rede completa no ATP, necessitaria 

um excessivo tempo de processamento, o que desencoraja aplicações práticas em estudos em 

concessionárias de energia. 

 

Figura 38 – Alimentador de Moju: Áreas de Abrangência. 

Fonte: O Autor. 
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Como mencionado anteriormente, a única abordagem possível para realizar um estudo de 

transitórios, no ATP, varrendo toda uma rede elétrica como essa é por parte, dividindo a rede 

em áreas de abrangência. Utilizando o conceito de área de abrangência, o analista pode avaliar 

os impactos de sobretensão causados por descargas atmosféricas, por exemplo, em todas as 

áreas de interesse da rede de distribuição elétrica; identificar as regiões mais críticas; e projetar 

a alocação adequada de para-raios nessas regiões, a fim de proteger a rede elétrica de forma 

mais adequada. Para ilustrar este procedimento de análise a área de abrangência denotada por 

1 na Figura 38, foi simulada no ATP, considerando uma descarga atmosférica de 31,1 kA 

(CIGRE, 2013) no nó central trifásico C21242891. Essa área de abrangência é formada por 95 

postes. As respostas transitórias para as fases A-B-C no nó C21242890 são apresentadas na 

Figura 39. 

 

Figura 39 – Alimentador de Moju, Nó C21242890: Gráfico de Tempo x Tensão. 

Fonte: O Autor. 

Dessa forma, ao analisar as tensões transitórias decorrentes das descargas atmosféricas em 

todos os nós elétricos de cada área de cobertura, a rede de distribuição elétrica pode ser 

analisada como um todo, para detectar possíveis condições críticas e perigosas ao 

funcionamento dos equipamentos e especificar a alocação de para-raios necessária para 

protegê-los adequadamente. Ao utilizar o conceito de equivalente elétrico de área de 

abrangência, não só torna possível executar análises eletromagnéticas sistematicamente para 

grandes redes de distribuição no software ATP, como é o caso do alimentador de distribuição 
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de Moju apresentado anteriormente, mas também pode reduzir o esforço computacional 

consideravelmente. 

Tomando como exemplo a simulação da área de abrangência 1, para uma descarga 

atmosférica no nó central conforme anteriormente apresentado, demorou um tempo de 

processamento de 76,25 segundos ou 1,27 minutos, o que corresponde a um tempo médio de 

0,802 segundos por poste. Considerando um estudo semelhante para todos os 95 postes da área 

de abrangência 1, levaria um tempo médio de processamento de (1,27 min × 95 postes), o que 

resulta em 120,65 minutos ou 2,01 horas. Supondo, em média, que todas as 13 áreas de 

abrangência tenham a mesma dimensão da área de abrangência 1, então, em média, seria (13 

áreas de cobertura × 2,01 h) resultando um tempo total de processamento de 26,13 h para o 

alimentador de Moju. 

Assume-se agora que seria possível fazer este mesmo estudo usando o modelo completo 

do alimentador de Moju com 4.010 postes. Para simplificar o problema, assume-se que a 

dimensão final da rede é de 4.010 nós elétricos. Considerando o mesmo tempo médio gasto 

para analisar uma descarga atmosférica na área de abrangência 1, que foi de 0,802 segundos 

por poste, então para a rede completa o tempo seria (0,802 s × 4.010 postes) que resulta em 53,6 

minutos. Já para a simulação de uma descarga atmosférica de cada vez, em cada poste de toda 

a rede seria (53,6 min × 4.010 postes) o que resulta em 214.936 minutos ou 3.582,26 horas 

correspondendo a 149,26 dias ou aproximadamente 5 meses de simulação. A Tabela 5 resume 

esses resultados. 

Tabela 5 – Redução da dimensão da área de abrangência e do tempo de processamento. 

Rede  Número de Postes Tempo de Execução 

Elétrica Original Reduzida % Por Poste Original Reduzida 

IEEE-123 129 92 28,68 - 79,672 seg 62,063 seg 

Área de Abrangência 1* 4.010 95 97,63 0,802 seg 53,60 min 76,250 seg 

Área de Abrangência 1# 4.010 95 97,63 0,802 seg - 2.01 horas 

Todas 13 Áreas de Abrangência# 4.010 13 × 95 69,20 0,802 seg 5 meses 26,13 horas 

* - Uma descarga atmosférica aplicada em um poste; 

# - Uma descarga atmosférica aplicada em todos os postes, um de cada vez. 

Vale ressaltar que os tempos de execução informados na Tabela 5 destacados em amarelo 

foram obtidos utilizando um computador com sistema operacional Windows 10, processador 

AMD Ryzen 7 1700X de oito núcleos e 16 GB de RAM, rodando simulações de ATP. Os 

tempos de execução destacados em cinza são valores estimados, utilizando o tempo de execução 

por nó calculado para a simulação ATP da área de abrangência 1, conforme apresentado 



Capítulo 5. Aplicação do AG ao Problema de Alocação Ótima de Para-Raios 74 

 

anteriormente. O tempo estimado leva em consideração uma linearização do problema, na 

prática este tempo pode ser muito maior devido à complexidade dos elementos utilizados nas 

simulações no ATP. 

Observando a Tabela 5 é possível verificar que utilizar a metodologia proposta de criação 

de uma área de abrangência, em conjunto com o processo redução da rede utilizando 

equivalentes elétricos de rede, resulta em uma redução significativa da quantidade de nós 

elétricos da rede original, chegando a atingir 28,68% de redução no alimentador de testes IEEE-

123 barras e 97,63% no alimentador de Moju. A rede de testes IEEE-123 barras obteve redução 

do número de postes para 92 e a rede de Moju teve redução para 95 postes, o que deixa uma 

margem de folga considerável para a representação dos nós elétricos das fases e dos elementos 

contidos na rede elétrica. Portanto, o limite de memória do ATP deixa ser impedimento para 

realização de estudos na rede elétrica do alimentador de Moju. Este processo de redução, em 

conjunto com o estudo de otimização de alocação de para-raios, permite as concessionárias de 

energia realizar tanto o estudo do estado atual de seus sistemas elétricos, quanto realizar o 

planejamento de futuros sistemas que ainda se encontram em fase de definição da topologia. 

5.3 Otimização de Alocação de Para-Raios 

Para testar a metodologia proposta é usado o alimentador teste de 123 nós do IEEE 

utilizando equivalente de carga, conforme foi apresentado na Figura 31. A Figura 40 apresenta 

os 10 nós mais críticos desta rede com seus respectivos níveis tensão obtidos das simulações da 

CMT, considerando descargas com corrente de pico de 31,1 kA (CIGRE, 2013).  

 

Figura 40 – Representação gráfica dos resultados de CMT com os 10 nós mais críticos. 

Fonte: O Autor. 
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Para avaliar a influência da inclusão de soluções com foco no nó mais crítico da rede (B135 

com pico de tensão de 7.7 MV), foi realizado a execução do estudo de alocação de para-raios, 

sendo 5 vezes considerando para-raios no nó mais crítico em uma das soluções da população 

inicial, e 5 vezes com a população completamente aleatória. A configuração utilizada para o 

AG está disposta na Tabela 6, sendo considerados os parâmetros 𝐹𝑒 = 0, 𝐹𝑎 = 0 e 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 15. 

Tabela 6 – Configuração do algoritmo genético 1. 

Número de  

Gerações 

Tamanho da  

População 

Tamanho  

do Ring 

Taxa de  

Cruzamento (%) 

Taxa de  

Mutação (%) 

30 50 5 80 50 

 

A Tabela 7 apresenta o resumo das execuções, com o tempo de execução considerando 

apenas o AG. É possível observar que ambas as populações atingiram o valor máximo de 

81,05% de nós da rede protegidos. A população completamente aleatória atingiu o pico de 

fitness 2 vezes e possui mediana de 15 gerações de convergência, enquanto a população 

parcialmente aleatória atingiu o mesmo pico 3 vezes e tem mediana de 10 gerações de 

convergência. 

Tabela 7 – Comparação entre população parcialmente e completamente aleatória. 

População 
Aleatória 

Execução 
Geração de  

Convergência 
Fitness (%) 

Para-Raios 
Alocados 

Tempo de 
Execução (h) 

Completamente 1 18 81,05 15 3,66 

Completamente 2 2 77,89 14 3,41 

Completamente 3 13 77,89 15 3,52 

Completamente 4 17 80,00 13 3,28 

Completamente 5 15 81,05 13 3,36 

Parcialmente 1 10 81,05 14 4,00 

Parcialmente 2 20 71,58 13 3,35 

Parcialmente 3 10 81,05 15 3,41 

Parcialmente 4 26 81,05 14 4,40 

Parcialmente 5 8 73,68 15 3,44 

A Figura 41 apresenta o gráfico do resumo das simulações da CMT. A curva azul 

representa a tensão da rede sem para-raios e a curva laranja a tensão da rede com para-raios 

instalados nos nós B35, B38, B47, B64, B102 e B135, referente a solução encontrada pelo AG 

considerando a execução 3 da Tabela 7, com a população parcialmente aleatória. Após a 

alocação de para-raios, o nó com maior nível de tensão passa a ser o B56 com 4,85 MV. 
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Figura 41 – Representação gráfica dos resultados de CMT antes e depois da alocação de para-raios. 

Fonte: O Autor. 

A Figura 42 mostra o nível de tensão dos 10 nós mais críticos da rede apontados pelo CMT, 

antes e depois da alocação de para-raios. O nó B135 apresentou redução de tensão para 

aproximadamente 25 kV, sendo que antes era de 7,734 MV. Para este estudo de caso, o número 

de para-raios utilizados no AG não é suficiente para reduzir a tensão geral da rede. No entanto, 

houve uma redução significativa na tensão nos demais nós da região mais crítica da rede, porém 

ainda é possível observar altos níveis de tensão, acima de 1 MV, que é o caso dos nós B49, B42, 

B44, B40, B36 e B66. 

 

Figura 42 – CMT com os 10 nós mais críticos: Antes × Depois. 

Fonte: O Autor. 

0

2

4

6

8

10
B

7

B
2

3

B
1

9

B
9

B
7

0

B
8

B
6

9

B
1

0
9

B
9

9

B
1

7

B
7

8

B
7

3

B
5

8

B
1

0
2

B
9

8

B
6

7

B
9

7

B
4

5

B
5

3

B
7

5

B
5

7

B
1

0
7

B
3

7

B
6

3

B
4

1

B
5

6

B
3

9

B
5

1

B
6

5

B
4

7

B
6

6

B
3

5

Te
n

sã
o

 (
M

V
)

Nó

Impacto de Descargas Atmosféricas

Antes Depois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B49 B36 B47 B48 B44 B66 B42 B40 B35 B135

Te
n

sã
o

 (
M

V
)

Nó

Impacto de Descargas Atmosféricas

Antes Depois



Capítulo 5. Aplicação do AG ao Problema de Alocação Ótima de Para-Raios 77 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos utilizando a rede elétrica de Moju. A Figura 

43: a) apresenta a área de abrangência utilizada definida com raio de 3 km; e b) exibe a área de 

abrangência ampliada. Foi utilizado equivalente de linha de 0,5 km, resultando em 38 nós, 

sendo 26 (20 monofásicos e 6 trifásicos) aptos a receberem novos para-raios e 12 com para-

raios pré-instalados. Considerando que é instalado um para-raios por fase de cada nó, para este 

cenário é possível alocar o máximo de 38 para-raios.  

  
a) b) 

Figura 43 – Alimentador de Moju: Área de Abrangência. 

Fonte: O Autor. 

Para verificar a quantidade ideal de nós críticos utilizados nesta área de abrangência, foram 

realizadas 10 execuções do AG alterando o número de nós críticos considerados em cada 

execução. As Figuras 44-53 apresentam os gráficos de CMT com os níveis de tensão antes e 

depois da alocação de para-raios, utilizando a configuração da melhor solução encontrada pelo 

AG. Todas as execuções foram configuradas com os parâmetros apresentados na Tabela 6. 

 

Figura 44 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando o nó mais crítico da área de 

abrangência da rede de Moju: 742026. 

Fonte: O Autor. 
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Figura 45 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 2 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026 e C25433663. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 46 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 3 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663 e C25433665. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 47 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 4 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665 e C25433661. 

Fonte: O Autor. 
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Figura 48 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 5 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661 e C25440259. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 49 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 6 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661, C25440259 e C25433675. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 50 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 7 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661, C25440259, C25433675 e 

C25440263. 

Fonte: O Autor. 
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Figura 51 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 8 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661, C25440259, C25433675, 

C25440263 e C25440271. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 52 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 9 nós mais críticos da área 

de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661, C25440259, C25433675, 

C25440263, C25440271 e C25440279. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 53 – Gráfico de CMT antes e depois da alocação de para-raios considerando os 10 nós mais críticos da 

área de abrangência da rede de Moju: 742026, C25433663, C25433665, C25433661, C25440259, C25433675, 

C25440263, C25440271, C25440279 e C25440287. 

Fonte: O Autor. 
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Para observar melhor o comportamento da variação de nós críticos utilizados, a Figura 54 

apresenta o gráfico da média de tensão da rede para cada execução. A linha verde representa o 

valor de 1,5 VCFO, neste caso 217,5 kV, onde é considerado o nível de tensão em que o 

flashover tem menor probabilidade de ocorrer (VASCONCELOS et al., 2012; BULLICH-

MASSAGUE et al., 2015). 

 

Figura 54 – Gráfico da média tensão obtida dos perfis de CMT dos 10 nós mais críticos. 

Fonte: O Autor. 

É possível observar que nos casos em que foram considerados 5, 7 e 8 nós críticos, o nível 

médio de tensão manteve-se abaixo da linha verde, indicando a proteção total da rede elétrica. 

Dessa forma, existe um conjunto variado de soluções factíveis a serem adotadas. Existe uma 

certa oscilação no nível de tensão com linha de tendência negativa até próximo de 7 nós 

utilizados, após essa quantidade a média de tensão apresentou tendência a aumentar, indicando 

que o AG não conseguiu encontrar soluções que satisfaçam o critério de 1.5 VCFO a partir 

deste ponto. A Tabela 8 apresenta o resultado do fitness obtido pelo melhor indivíduo do AG 

para cada execução, contendo a quantidade de para-raios instalados, a tensão média da rede e o 

tempo de execução do AG, desconsiderando o tempo de construção de equivalentes e de CMT. 

Tabela 8 – Resumo das execuções. 

Caso Fitness (%) Para-raios Instalados Tensão Média (MV) Tempo de Execução (h) 

CASO BASE 23,68 29 1,971 - 

1 Nó 84,62 19 0,489 1,89 

2 Nós 80,77 18 0,300 3,86 

3 Nós 80,77 18 0,388 5,72 
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4 Nós 80,77 21 0,289 7,53 

5 Nós 73,08 24 0,187 9,29 

6 Nós 69,23 24 0,226 11,41 

7 Nós 69,23 24 0,161 13,64 

8 Nós 61,54 23 0,208 15,58 

9 Nós 57,69 20 0,223 17,53 

10 Nós 53,85 17 0,270 19,07 

Conforme a quantidade de nós críticos aumenta o problema é alterado, não havendo 

necessariamente uma relação entre o número de nós críticos e a quantidade de para-raios 

utilizados. O tempo de execução aumenta proporcionalmente a quantidade de descargas 

utilizadas, aproximadamente duas horas em cada caso. Para a configuração utilizada nesta área 

de abrangência, o número de nós críticos adotado pode ser 5 ou 7 por terem apresentado a menor 

média de tensão abaixo de 1,5 VCFO, e levando em consideração o tempo de execução o caso 

com 5 nós críticos é o mais rápido entre os dois. Vale ressaltar que, utilizando a metodologia 

proposta, essas soluções são obtidas com um esforço computacional reduzido, quando 

comparadas com os procedimentos de otimização padrão usando o AG. 

5.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a aplicação de um algoritmo genético para realizar estudos de 

alocação ótima de para-raios em grandes redes de distribuição. A alocação foi realizada em três 

estágios: 1) Redução da rede através de equivalentes; 2) definição dos nós elétricos mais críticos 

quando sujeitos a uma descarga atmosférica; 3) a aplicação do algoritmo genético para definir 

as posições dos para-raios, considerando cenários de descargas atmosféricas cujos nós são mais 

críticos para o sistema, definidos no segundo estágio. 



 

 

 

CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSÕES 

6.1 Considerações 

As principais vantagens da formação destes equivalentes são: a simplificação do problema, 

reduzindo a dimensão da rede elétrica sem perder suas características; melhor alocação de 

dispositivos de proteção, como para-raios, uma vez que fisicamente não há diferença 

significativa entre a alocação de um para-raios em um nó elétrico ou em um muito próximo; e 

redução do espaço de busca para algoritmos de otimização. 

A metodologia proposta apresenta características de engenharia, permitindo ao operador 

realizar estudos com diferentes focos em sistemas muito grandes, reduzindo consideravelmente 

a complexidade da topologia de rede, substituindo subconjuntos de rede por equivalentes, 

proporcionando praticidade na modelagem na rede em softwares com interfaces gráficas. Para 

realizar testes foi utilizada a rede do alimentador de 123 nós do IEEE, e a representatividade do 

modelo é considerada muito próxima do original. Entretanto é preciso destacar que mesmo com 

a redução da rede utilizando equivalentes, é possível que a limitação do ATP enfrente alguns 

erros de simulação. A fim de evitar alguns desses erros, recomenda-se reduzir o tamanho da 

área de abrangência e/ou aumentar a distância limite do equivalente de ramo. É preciso 

encontrar um meio termo do número de nós elétricos utilizados na rede base, e dos nós elétricos 

que serão adicionados pelos para-raios adicionados na etapa de otimização. 

É de conhecimento de pesquisadores e engenheiros de sistemas elétricos que o uso do ATP 

como ferramenta de cálculo em procedimentos de otimização, como os que utilizam algoritmos 

genéticos, exige muito tempo de processamento, o que pode inviabilizar o uso combinado de 

AG e ATP para a solução de problemas de otimização em grandes redes elétricas. Esse foi um 

dos principais aspectos abordados neste trabalho, sendo proposto um procedimento de 

otimização para superar essa dificuldade, que se baseia na análise da rede elétrica em relação 

às sobretensões críticas causadas por descargas atmosféricas. A solução proposta, usando a 

descrição de CMT da rede elétrica, demonstrou ser muito eficaz como condição inicial do 

procedimento de otimização de AG. 
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A alocação ótima de para-raios, com base na análise mais crítica de sobretensões, mostrou-

se bastante eficaz, obtendo resultados muito bons em relação à redução de sobretensões em 

todos os nós elétricos, garantindo altas porcentagens de nós elétricos abaixo do limite de tensão 

do flashover. Recomenda-se que as simulações sejam realizadas em um computador com a 

maior disponibilidade de núcleos de processamento e de memória, a fim de maximizar o uso 

do processamento paralelo e evitar alguns erros persistentes devido a estouro de memória. 

Vale ressaltar, também, que a função de fitness proposta permite que importantes 

características da operação de sistemas elétricos sejam atendidas no planejamento da alocação 

de para-raios em redes elétricas, ou seja, para proteger o maior número possível de nós elétricos 

e equipamentos, com o menor investimento financeiro possível na aquisição de para-raios. Os 

resultados demonstraram que a metodologia proposta possui um grande potencial de aplicação 

em problemas reais das concessionárias de distribuição de energia elétrica, que geralmente 

envolvem grandes redes elétricas, servindo de guia na tomada de decisões sobre o planejamento 

de alocação de para-raios. 

6.2 Resumo das Produções 

Artigos publicados: 

1) Rocha, G.V.S.; Barradas, R.P.S.; Muniz, J.R.S.; Bezerra, U.H.; Araújo, I.M.; Costa, 

D.S.A.; Silva, A.C.; Nunes, M.V.A.; Silva, J.S. Optimized Surge Arrester Allocation 

Based on Genetic Algorithm and ATP Simulation in Electric Distribution Systems. 

Energies 2019, 12, 4110. IMPACT FACTOR: 2.702. 

2) Barradas, R.P.S.; Rocha, G.V.S.; Muniz, J.R.S.; Bezerra, U.H.; Nunes, M.V.A.; Silva, 

J.S. Methodology for Analysis of Electric Distribution Network Criticality due to 

Direct Lightning Discharges. Energies 2020, 13, 1580. IMPACT FACTOR: 2.702. 

3) J. R. D. S. Muniz; G. V. S. Rocha; R. P. S. Barradas; I. M. Araújo; D. S. A. Costa; U. 

H. Bezerra; M. V. A. Nunes; J. S. Silva. Development of a Toolbox for Alternative 

Transient Program Automatic Case Creation and Execution Directly From a 

Technical Database. in IEEE Access, vol. 8, pp. 114378-114388, 2020, doi: 

10.1109/ACCESS.2020.3003863. IMPACT FACTOR: 3.745. 

4) João R.S. Muniz; Jean A.A. Moraes; Gabriel V.S. Rocha; Marcus V.A. Nunes; Raphael 

P.S. Barradas; Ubiratan H. Bezerra; Adriane B.; Flavia P. Monteiro; Rodrigo L.S. 

Carvalho. ATP Cards Automatic Generation from an Electrical Network Elements 
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Database Using Python. 2018 13th IEEE International Conference on Industry 

Applications (INDUSCON), São Paulo, Brazil, 2018, pp. 564-570. 

5) Registro de programa de computador no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial: 

Título: NIMBUS - SISTEMA INTELIGENTE PARA ALOCAÇÃO DE PARA-

RAIOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO. Processo Número: BR512020000981-6. 

6.3 Trabalhos Futuros  

• Buscar novas formas para criação da área de abrangência; 

• Testar outros modelos de equivalentes de rede; 

• Aprimorar a evolução da população buscando evitar a estagnação das soluções, 

reiniciando parte da população e/ou controlando a taxa de mutação após um certo 

número de gerações sem melhora de fitness; 

• Avaliar a criticidade da rede por microrregiões, utilizando técnicas de clusterização 

considerando o número de clusters identificados como o número de nós críticos a 

serem avaliados. 
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8 APÊNDICE A – NIMBUS - Sistema Inteligente 

para Alocação de Para-Raios em Redes de 

Distribuição 

Para utilizar o sistema Nimbus o usuário precisa utilizar um navegador web para acessar o 

endereço do servidor onde a aplicação está instalada, adicionando o caminho 

“/nimbus/index.html”. Caso a aplicação esteja instalada localmente, o acesso ocorre pelo 

endereço https://localhost:8080/nimbus/index.html, carregando a tela previamente exibida na 

Figura 15.  

Para iniciar uma sessão de simulação é necessário carregar os dados da rede elétrica através 

do item de menu de alimentadores, abrindo a tela exibida na Figura 55 dividida em 4 regiões. 

O carregamento dos dados pode ocorrer por meio da seleção de um arquivo no formato de 

planilha do Excel, região A, ou através da conexão direta com o banco de dados, escolhendo 

uma das bases disponíveis para estudo exibidas na região C. Caso o número de bases existentes 

seja grande, é possível fazer ao ajuste da quantidade de bases exibidas por página e realizar a 

paginação pelas regiões B e D respectivamente. 

 

Figura 55 – Tela de Seleção de Alimentadores. 

Fonte: O Autor. 
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Para que qualquer estudo seja realizado utilizando o sistema Nimbus, é necessário fazer o 

carregamento dos dados de rede. O sistema Nimbus realiza o pré-processamento de dados assim 

que o alimentador é definido. Caso sejam encontradas inconsistências de topologia, é informado 

para o usuário os nós em que as inconsistências ocorreram. A Figura 56 apresenta o alimentador 

de Moju-PA logo após ter sido carregado, e a esquerda é exibida uma lista dos nós em que é 

necessário mitigar alguma inconsistência.  

 

Figura 56 – Identificação de inconsistências. 

Fonte: O Autor. 

Ao clicar em um nó da lista o mapa é ampliado centralizando o nó. Após examinar cada 

inconsistência, cabe ao usuário decidir se realizará a correção manualmente ou de forma 

automática pelo sistema. Como o sistema Nimbus permite a identificação visual das fases de 

cada trecho de rede, é possível observar na Figura 57-a que o trecho trifásico A-B-C tem uma 

ramificação para um trecho monofásico C. Este trecho se ramifica novamente, porém um dos 

trechos continua na fase C e outro torna-se fase A, o que eletricamente não faz sentido. Caso o 

usuário opte pela correção automática, trechos como este serão resolvidos replicando a fase do 

trecho anterior, assim como pode ser visto na Figura 57-b. Em uma correção manual, o usuário 

precisaria alterar a fase de todos os trechos subsequentes ao nó em que foi identificado a 

inconsistência. 
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a) b) 

Figura 57 – Inconsistência de fase no nó 682580. 

Fonte: O Autor. 

Com as inconsistências devidamente mitigadas, o usuário pode definir as áreas de 

abrangências a fim de realizar os estudos de alocação de para-raios. A área de abrangência é 

criada automaticamente ao clicar com o botão direito do mouse em um nó da rede. Para definir 

os parâmetros utilizados na criação da área é preciso acessar item de configurações na barra 

lateral, conforme Figura 58. É possível definir o tamanho do raio da área de abrangência, o fuso 

em que a rede se encontra no mapa, a distância máxima que será aplicada para construção de 

ramos equivalentes, e autoajustar as inconsistências encontradas caso existam. 

 

Figura 58 – Configurações do alimentador e da área da abrangência. 

 Fonte: O Autor. 
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Uma vez que uma área de abrangência esteja definida, é necessário acessar o item de menu 

configurações para definir os parâmetros utilizados pelo AG e pelo ATP, conforme Figura 59 

e Figura 60 respectivamente. Caso seja do desejo do usuário, pode-se informar o e-mail para 

receber atualização do resultado da simulação. 

 

Figura 59 – Definição de parâmetros do AG. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 60 – Definição de parâmetros do ATP. 

Fonte: O Autor. 
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Para confirmar a simulação o usuário deve apertar o item de menu executar. Como o 

sistema realiza uma simulação por vez, a simulação vai para uma fila de espera, região B da 

Figura 15, sendo resolvida por ordem de chegada. 

O sistema Nimbus tem como arquitetura o padrão Model-View-Controller, conforme 

Figura 61. Neste padrão o sistema é dividido em camadas utilizando o paradigma cliente-

servidor.  

 

Figura 61 – Arquitetura do Sistema Nimbus. 

Fonte: O Autor. 

A camada da visão (View) fica do lado do cliente e corresponde a interface gráfica que o 

usuário irá trabalhar. Por se tratar de um produto web, esta interface gráfica será composta por 

páginas web escritas em HTML e CSS. É nesta camada que o usuário pode visualizar o 

diagrama unifilar da rede elétrica desejada e realizar as simulações. 

A camada de controlador (Controller) do lado do servidor é responsável por executar as 

tarefas que tem um custo computacional maior, como a realização do estudo de alocação ótima, 

utilizando a linguagem de programação Python. Para a comunicação do cliente com o servidor 

é utilizada a linguagem de programação Java, a qual é responsável por gerenciar as chamadas 

ao módulo em Python. Para poupar recursos do servidor, algumas funcionalidades são 

realizadas no controlador do lado do cliente, tais como a remoção de inconsistências e a criação 

da área de abrangência e a redução da rede com equivalentes de rede. 
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A camada de modelo (Model) é responsável por realizar a conexão com o banco de dados, 

fazer operações de consulta através de classes DAO (Data Access Object), e mapeando-os na 

forma de classes modelos representados as entidades do diagrama Entidade-Relacionamento. 

Para realizar a conexão com o banco de dados é utilizado o Hibernate, que corresponde a um 

ORM (Object Relational Mapping), responsável também por fazer esse mapeamento dos dados, 

com a vantagem de possuir suporte a diferentes SGBDs (Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados. 

Neste contexto, o usuário tem acesso apenas a camada de visão onde é realizada a 

solicitação de uma simulação. A camada de controlador do lado do cliente realiza as operações 

que requerem menor esforço computacional, e envia os dados para o controlador do lado do 

servidor. Por sua vez, o controlador do lado do servidor é o responsável por construir o 

equivalente de carga conforme os dados da área e abrangência e realizar a execução da 

metodologia utilizando CMT e AG, gerenciando as chamadas do ATP. Os dados recebidos são 

convertidos automaticamente para os cartões do ATP, sendo este processo completamente 

abstraído do usuário. Ao término da simulação, é enviado um conjunto de dados para o 

controlador do lado do cliente, contendo o mapa de soluções encontradas e os arquivos das 

simulações do ATP, que podem ser baixados em uma pasta compactada. Também é possível 

baixar os dados das simulações utilizadas na CMT, disponível no formato de planilha do Excel. 

Ao clicar em uma das soluções é carregado no mapa os novos para-raios alocados 

destacados em verde, conforme pode ser visto na Figura 62. É possível baixar a lista destes nós 

com suas respectivas coordenadas geográficas. 

 

Figura 62 – Visualização dos para-raios alocados. 

Fonte: O Autor. 
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A pasta compactada vem com um arquivo LEIA-ME.txt, informando o endereço para onde 

os arquivos precisam ser extraídos, por exemplo: C:\ATP\work\00041. Embora o ATP seja 

executado no lado do servidor, é necessário tê-lo instalado no lado do cliente para gerar gráficos 

de tensão que podem compor um relatório. Para isso, é necessário abrir o ATP Launcher, Figura 

63, carregar o arquivo desejado com extensão “.atp” e selecionar a opção Run ATP. 

 

Figura 63 – Arquivo aberto no ATP Launcher. 

Fonte: O Autor. 

Após a finalização da execução, o usuário deve clicar na opção PlotXY para visualizar as 

formas de onda da tensão. O PlotXY será aberto conforme Figura 64. As barras exibidas podem 

ser adicionadas ao gráfico no painel Plot. O nome das barras é codificado da seguinte forma: os 

5 primeiros caracteres correspondem ao nome da barra no ATP, o qual pode ser traduzido para 

o nome real da barra com auxílio do arquivo “dicionario.json”, que se encontra dentro da pasta 

compactada, e o último caractere corresponde à fase. Combinando dois arquivos é possível 

gerar gráficos como o da Figura 32. 

 

Figura 64 – Lista de barras carregadas no PlotXY. 

Fonte: O Autor. 
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É muito importante destacar que o ATP instalado no servidor precisa ser recompilado, de 

modo que o tamanho das listas dos elementos que compõem os cartões de entrada, possam ser 

maximizados, minimizando a chance de ocorrer de estouro de memória. A Figura 65 exibe o 

tamanho padrão de cada lista utilizada pelo ATP, sendo possível observar o limite de 6 mil nós 

na lista LBUS. Após a ser recompilado, o tamanho máximo que pôde ser aplicado é exibido na 

Figura 66. Ressalta-se que ao recompilar o ATP, aumenta-se a possibilidade de ocorrer erros 

numéricos durante as simulações. Então, apesar do aumento, recomenda-se manter a rede 

dentro do limite padrão de cada lista. 

 

Figura 65 – Tamanho das listas do ATP padrão. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 66 – Tamanho das listas do ATP maximizado. 

Fonte: O Autor.



 

 

9 APÊNDICE B – Dados de Entrada 

A seguir é fornecido os dados do arquivo de entrada do alimentador de testes IEEE-123, 

utilizado para as simulações. 

Tabela 9 – Dados: Alimentador. 

CODIGO TENSAO_NOMINAL (VRMS) 

IEEE-123B-COMPLETO 4160 

Tabela 10 – Dados: Barra. 

CODIGO 

B1 B14 B27 B40 B53 B66 B79 B92 B105 B151 

B2 B15 B28 B41 B54 B67 B80 B93 B106 B152 

B3 B16 B29 B42 B55 B68 B81 B94 B107 B160 

B4 B17 B30 B43 B56 B69 B82 B95 B108 B195 

B5 B18 B31 B44 B57 B70 B83 B96 B109 B197 

B6 B19 B32 B45 B58 B71 B84 B97 B110 B250 

B7 B20 B33 B46 B59 B72 B85 B98 B111 B251 

B8 B21 B34 B47 B60 B73 B86 B99 B112 B300 

B9 B22 B35 B48 B61 B74 B87 B100 B113 B350 

B10 B23 B36 B49 B62 B75 B88 B101 B114 B450 

B11 B24 B37 B50 B63 B76 B89 B102 B135 B451 

B12 B25 B38 B51 B64 B77 B90 B103 B149 B610 

B13 B26 B39 B52 B65 B78 B91 B104 B150 
 

Tabela 11 – Dados: Barra Área. 

CODIGO 

B7 B18 B40 B50 B60 B70 B86 B96 B106 B195 

B8 B19 B41 B51 B61 B72 B87 B97 B107 B197 

B9 B21 B42 B52 B62 B73 B88 B98 B108 B300 

B10 B23 B43 B53 B63 B74 B89 B99 B109 B350 

B12 B34 B44 B54 B64 B75 B90 B100 B110 B610 

B13 B35 B45 B55 B65 B76 B91 B101 B111  

B14 B36 B46 B56 B66 B77 B92 B102 B135  

B15 B37 B47 B57 B67 B78 B93 B103 B151  

B16 B38 B48 B58 B68 B79 B94 B104 B152  

B17 B39 B49 B59 B69 B80 B95 B105 B160  
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Tabela 12 – Dados: Barra AG. 

CODIGO N_EQUIPAMENTOS CODIGO N_EQUIPAMENTOS CODIGO N_EQUIPAMENTOS CODIGO N_EQUIPAMENTOS 

B7 1 B44 0 B68 1 B98 1 

B8 0 B45 1 B69 1 B99 1 

B9 1 B46 1 B70 1 B100 1 

B10 1 B47 1 B72 0 B101 0 

B12 1 B48 1 B73 1 B102 1 

B13 0 B49 1 B74 1 B103 1 

B14 0 B50 1 B75 1 B104 1 

B15 0 B51 1 B76 1 B105 0 

B16 1 B52 1 B77 1 B106 1 

B17 1 B53 1 B78 0 B107 1 

B18 0 B54 0 B79 1 B108 0 

B19 1 B55 1 B80 1 B109 1 

B21 0 B56 1 B86 1 B110 0 

B23 0 B57 0 B87 1 B111 1 

B34 1 B58 1 B88 2 B135 0 

B35 1 B59 1 B89 0 B151 0 

B36 0 B60 1 B90 2 B152 0 

B37 1 B61 0 B91 0 B160 0 

B38 1 B62 1 B92 2 B195 0 

B39 1 B63 1 B93 0 B197 0 

B40 0 B64 1 B94 1 B300 0 

B41 1 B65 1 B95 1 B350 0 

B42 1 B66 1 B96 1 B610 0 

B43 1 B67 0 B97 0 
  

Tabela 13 – Dados: Barra Equivalente. 

CODIGO 

B1 B6 B25 B30 B81 B112 B250 B14 B80 

B2 B11 B26 B31 B82 B113 B251 B19 B100 

B3 B20 B27 B32 B83 B114 B450 B21 B110 

B4 B22 B28 B33 B84 B149 B451 B23 
 

B5 B24 B29 B71 B85 B150 B7 B70 
 

Tabela 14 – Dados: Barra Raiz. 

CODIGO 

B7 B21 B80 

B14 B23 B100 

B19 B70 B110 

Tabela 15 – Dados: Fonte de Alimentação. 

POSTE_CODIGO TENSAO_NOMINAL (VRMS) FREQUENCIA (Hz) FASES 

B150 4160 60 ABC 
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Tabela 16 – Dados: Ramo. 

POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO COMPRIMENTO (m) SEQUENCIA_FASE CABO_TIPO_CODIGO POSTE_TIPO_CODIGO 

B1 B2 53,34 BN 1/0 IEEE_510 

B1 B3 76,2 CN 1/0 IEEE_510 

B1 B7 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B3 B4 60,96 CN 1/0 IEEE_510 

B3 B5 99,06 CN 1/0 IEEE_510 

B5 B6 76,2 CN 1/0 IEEE_510 

B7 B8 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B8 B12 68,58 BN 1/0 IEEE_510 

B8 B9 68,58 AN 1/0 IEEE_510 

B8 B13 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B9 B14 129,54 AN 1/0 IEEE_510 

B13 B34 45,72 CN 1/0 IEEE_510 

B13 B18 251,46 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B13 B152 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B14 B11 76,2 AN 1/0 IEEE_510 

B14 B10 76,2 AN 1/0 IEEE_510 

B15 B16 114,3 CN 1/0 IEEE_510 

B15 B17 106,68 CN 1/0 IEEE_510 

B18 B19 76,2 AN 1/0 IEEE_510 

B18 B21 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B19 B20 99,06 AN 1/0 IEEE_510 

B21 B22 160,02 BN 1/0 IEEE_510 

B21 B23 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B23 B24 167,64 CN 1/0 IEEE_510 

B23 B25 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B25 B26 106,68 ACN #336,4 MCM IEEE_505 

B25 B28 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B26 B27 83,82 ACN #336,4 MCM IEEE_505 

B26 B31 68,58 CN 1/0 IEEE_510 

B27 B33 152,4 AN 1/0 IEEE_510 

B28 B29 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B29 B30 106,68 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B30 B250 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B31 B32 91,44 CN 1/0 IEEE_510 

B34 B15 30,48 CN 1/0 IEEE_510 

B35 B36 198,12 ABN #336,4 MCM IEEE_505 

B35 B40 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B36 B37 91,44 AN 1/0 IEEE_510 

B36 B38 76,2 BN 1/0 IEEE_510 

B38 B39 99,06 BN 1/0 IEEE_510 

B40 B41 99,06 CN 1/0 IEEE_510 

B40 B42 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B42 B43 152,4 BN 1/0 IEEE_510 
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B42 B44 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B44 B45 60,96 AN 1/0 IEEE_510 

B44 B47 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B45 B46 91,44 AN 1/0 IEEE_510 

B47 B48 45,72 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B47 B49 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B49 B50 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B50 B51 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B51 B151 152,4 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B52 B53 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B53 B54 38,1 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B54 B55 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B54 B57 106,68 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B55 B56 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B57 B58 76,2 BN 1/0 IEEE_510 

B57 B60 228,6 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B58 B59 76,2 BN 1/0 IEEE_510 

B60 B61 167,64 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B60 B62 76,2 ABCN 1/0 IEEE_500 

B60 B160 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B61 B610 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B62 B63 53,34 ABCN 1/0 IEEE_500 

B63 B64 106,68 ABCN 1/0 IEEE_500 

B64 B65 129,54 ABCN 1/0 IEEE_500 

B65 B66 99,06 ABCN 1/0 IEEE_500 

B67 B68 60,96 AN 1/0 IEEE_510 

B67 B72 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B67 B97 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B68 B69 83,82 AN 1/0 IEEE_510 

B69 B70 99,06 AN 1/0 IEEE_510 

B70 B71 83,82 AN 1/0 IEEE_510 

B72 B73 83,82 CN 1/0 IEEE_510 

B72 B76 60,96 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B73 B74 106,68 CN 1/0 IEEE_510 

B74 B75 121,92 CN 1/0 IEEE_510 

B76 B77 121,92 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B76 B86 213,36 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B77 B78 30,48 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B78 B79 68,58 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B78 B80 144,78 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B80 B81 144,78 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B81 B82 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B81 B84 205,74 CN 1/0 IEEE_510 

B82 B83 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B84 B85 144,78 CN 1/0 IEEE_510 
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B86 B87 137,16 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B87 B88 53,34 AN 1/0 IEEE_510 

B87 B89 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B89 B90 68,58 BN 1/0 IEEE_510 

B89 B91 68,58 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B91 B92 91,44 CN 1/0 IEEE_510 

B91 B93 68,58 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B93 B94 83,82 AN 1/0 IEEE_510 

B93 B95 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B95 B96 60,96 BN 1/0 IEEE_510 

B95 B195 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B97 B98 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B97 B197 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B98 B99 167,64 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B99 B100 91,44 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B100 B450 243,84 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B101 B102 68,58 CN 1/0 IEEE_510 

B101 B105 83,82 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B102 B103 99,06 CN 1/0 IEEE_510 

B103 B104 213,36 CN 1/0 IEEE_510 

B105 B106 68,58 BN 1/0 IEEE_510 

B105 B108 99,06 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B106 B107 175,26 BN 1/0 IEEE_510 

B108 B109 137,16 AN 1/0 IEEE_510 

B108 B300 304,8 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B109 B110 91,44 AN 1/0 IEEE_510 

B110 B111 175,26 AN 1/0 IEEE_510 

B110 B112 38,1 AN 1/0 IEEE_510 

B112 B113 160,02 AN 1/0 IEEE_510 

B113 B114 99,06 AN 1/0 IEEE_510 

B135 B35 114,3 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B149 B1 121,92 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B150 B149 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B151 B300 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B152 B52 121,92 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B160 B67 106,68 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B197 B101 76,2 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B250 B251 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B300 B350 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

B450 B451 50 ABCN #336,4 MCM IEEE_500 

Tabela 17 – Dados: Ramo Área. 

POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO 

B7 B8 B53 B54 B91 B92 

B8 B12 B54 B55 B91 B93 
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B8 B9 B54 B57 B93 B94 

B8 B13 B55 B56 B93 B95 

B9 B14 B57 B58 B95 B96 

B13 B34 B57 B60 B95 B195 

B13 B18 B58 B59 B97 B98 

B14 B10 B60 B61 B98 B99 

B15 B16 B60 B62 B99 B100 

B15 B17 B62 B63 B101 B102 

B18 B19 B63 B64 B101 B105 

B18 B21 B64 B65 B102 B103 

B21 B23 B65 B66 B103 B104 

B34 B15 B67 B68 B105 B106 

B35 B36 B67 B72 B105 B108 

B35 B40 B67 B97 B106 B107 

B36 B37 B68 B69 B108 B109 

B36 B38 B69 B70 B108 B300 

B38 B39 B72 B73 B109 B110 

B40 B41 B72 B76 B110 B111 

B40 B42 B73 B74 B135 B35 

B42 B43 B74 B75 B152 B52 

B42 B44 B76 B77 B160 B67 

B44 B45 B76 B86 B197 B101 

B44 B47 B77 B78 B13 B152 

B45 B46 B78 B79 B60 B160 

B47 B48 B78 B80 B61 B610 

B47 B49 B86 B87 B97 B197 

B49 B50 B87 B88 B151 B300 

B50 B51 B87 B89 B300 B350 

B51 B151 B89 B90     

B52 B53 B89 B91     

Tabela 18 – Dados: Ramo Equivalente. 

POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO POSTE_1_CODIGO POSTE_2_CODIGO 

B1 B2 B25 B28 B82 B83 

B1 B3 B26 B27 B84 B85 

B1 B7 B26 B31 B100 B450 

B3 B4 B27 B33 B110 B112 

B3 B5 B28 B29 B112 B113 

B5 B6 B29 B30 B113 B114 

B14 B11 B30 B250 B149 B1 

B19 B20 B31 B32 B150 B149 

B21 B22 B70 B71 B250 B251 

B23 B24 B80 B81 B450 B451 

B23 B25 B81 B82     

B25 B26 B81 B84     
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Tabela 19 – Dados: Carga. 

POSTE_CODIGO SEQUENCIA_FASE POTENCIAL_NOMINAL (VAr) CAPACITANCIA_A (F) CAPACITANCIA_B (F) CAPACITANCIA_C (F) 

B83 ABC 600 9,19673E-05 9,19673E-05 9,19673E-05 

B88 A 50 2,29918E-05 0 0 

B90 B 50 0 2,29918E-05 0 

B92 C 50 0 0 2,29918E-05 

Tabela 20 – Dados: Para-raios. 

POSTE_CODIGO 

B9 B19 B54 B70 

B13 B21 B61 B77 

B14 B35 B67   

Tabela 21 – Dados: Carga. 

POSTE_CO

DIGO 

SEQUENCIA_

FASE 

POTENCIA_NOMIN

AL (VA) 

RESISTENCIA_A 

(Ohm) 

RESISTENCIA_B 

(Ohm) 

RESISTENCIA_C 

(Ohm) 

INDUTANCIA_

A (H) 

INDUTANCIA

_B (H) 

INDUTANCIA

_C (H) 

B1 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B2 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B4 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B5 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B6 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B7 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B9 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B10 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B11 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B12 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B16 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B17 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B19 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B20 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B22 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B24 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B28 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B29 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B30 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B31 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B32 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B33 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B34 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B35 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B37 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B38 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B39 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B41 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B42 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B43 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B45 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B46 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B47 ABC 129034,88 109,13441 109,13441 109,13441 0,2067772 0,2067772 0,2067772 

B48 ABC 258069,76 54,567207 54,567207 54,567207 0,1033886 0,1033886 0,1033886 

B49 ABC 172046,51 109,13441 54,567207 124,24533 0,2067772 0,1033886 0,1883263 

B50 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B51 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B52 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B53 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 
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B55 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B56 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B58 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B59 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B60 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B62 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B63 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B64 B 82764,727 0 63,159124 0 0 0,0781829 0 

B65 ABC 172046,51 109,13441 109,13441 54,567207 0,2067772 0,2067772 0,1033886 

B66 C 82764,727 0 0 63,159124 0 0 0,0781829 

B68 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B69 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B70 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B71 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B73 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B74 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B75 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B76 ABC 304050,29 34,760172 54,567207 54,567207 0,0702508 0,1033886 0,1033886 

B77 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B79 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B80 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B82 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B83 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B84 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B85 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B86 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B87 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B88 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B90 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B92 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B94 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B95 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B96 B 22360,68 0 230,74133 0 0 0,3060302 0 

B98 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B99 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B100 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B102 C 22360,68 0 0 230,74133 0 0 0,3060302 

B103 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B104 C 44721,36 0 0 115,37067 0 0 0,1530151 

B106 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B107 B 44721,36 0 115,37067 0 0 0,1530151 0 

B109 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B111 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B112 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

B113 A 44721,36 115,37067 0 0 0,1530151 0 0 

B114 A 22360,68 230,74133 0 0 0,3060302 0 0 

Tabela 22 – Dados: Tipo de Cabo. 

CODIGO RAIO_INTERNO (m) RAIO_EXTERNO (m) RESISTENCIA (Ohm/m) 

1/0 0 0,0013594 0,0006959 

#336,4 MCM 0,001735 0,008675 0,0001694 

Tabela 23 – Dados: Tipo de para-raios. 

CODIGO TENSAO_NOMINAL (V) ALTURA (m) N_DE_COLUNAS 

I3000 3000 0,327 1 
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Tabela 24 – Dados: Configuração de Poste. 

POSTE_TIPO_CODIGO FASE DISTANCIA_HORIZONTAL (m) ALTURA_TORRE (m) ALTURA_VAO (m) 

IEEE_500 1 -2,5 8,5344 8,5344 

IEEE_500 2 0 8,5344 8,5344 

IEEE_500 3 4,5 8,5344 8,5344 

IEEE_500 4 1 7,3152 7,3152 

IEEE_505 1 -3,5 8,5344 8,5344 

IEEE_505 2 3,5 8,5344 8,5344 

IEEE_505 3 0,5 7,3152 7,3152 

IEEE_510 1 0 8,8392 8,8392 

IEEE_510 2 0,5 7,3152 7,3152 

Tabela 25 – Dados: Resistor A0. 

PARA_RAIO_TIPO_CODIGO TENSAO (V) CORRENTE (A) 

I3000 8662 10 

I3000 9528 100 

I3000 10395 1000 

I3000 10766 2000 

I3000 11137 4000 

I3000 11261 6000 

I3000 11570 8000 

I3000 11756 10000 

I3000 11941 12000 

I3000 12189 14000 

I3000 12375 16000 

I3000 12684 18000 

I3000 12993 20000 

Tabela 26 – Dados: Resistor A1. 

PARA_RAIO_TIPO_CODIGO TENSAO (V) CORRENTE (A) 

I3000 7610 100 

I3000 8415 1000 

I3000 8848 2000 

I3000 9157 4000 

I3000 9281 6000 

I3000 9466 8000 

I3000 9590 10000 

I3000 9652 12000 

I3000 9776 14000 

I3000 9838 16000 

I3000 9900 18000 

I3000 9961 20000 

 



APÊNDICE B – Dados de Entrada 110 

 

Tabela 27 – Dados: Configuração do AG. 

NUMERO_GERACOES 30 

TAMANHO_POPULACAO 50 

TAMANHO_RING 5 

TAXA_CRUZAMENTO 0,8 

TAXA_MUTACAO 0,5 

PROTECAO_EQUIPAMENTO 0 

PENALIZACAO_PARARAIO 0 

LIMITE_PARARAIO 15 

Tabela 28 – Dados: Configuração da Simulação. 

NOME R31F 

TENSAO_CFO (V) 40000 

MODELO_PARA_RAIO IEEE 

TENSAO_NOMINAL_PARA_RAIO (V) 3000 

CORRENTE_DESCARGA (A) 31100 

POSTE_MONOFASICO IEEE_510 

POSTE_BIFASICO IEEE_505 

POSTE_TRIFASICO IEEE_500 

RAIO_AREA (m) 12500 

RAIO_DESCARGA (m) 6250 

POSTE_CENTRAL_CODIGO B60 

RESISTIVIDADE_LINHA 120 

RESISTIVIDADE_SOLO 120 

RESISTIVIDADE_ATERRAMENTO 20 

COMPRIMENTO_HASTE 9,6 

ESPESSURA_HASTE 0,01509 

 


