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CONVITE À COMUNIDADE 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ / Cefet - MG tem o 

prazer de convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação " 

IMPACTO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE PERDAS ATIVAS E DA ENERGIA NÃO 

SUPRIDA". 

 
MESTRANDO: RODRIGO NATANAEL DE MORAIS 

BANCA EXAMINADORA: 

 Profª. Drª. Lane Maria Rabelo – UFSJ (Orientadora) 

 Prof. Dr. Luiz Carlos do Nascimento – UFSJ (Coorientador) 

 Prof. Dr. Francisco Carlos Rodrigues Coelho– UFSJ 

 Prof. Dr. Wesley Peres – UFSJ 

 Prof. Dr. Agnelo Marotta Cassula - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - 

Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá - Departamento de Engenharia Elétrica 

LOCAL: Através do link https://meet.google.com/psp-yfbb-oyr 

DATA: 25 de outubro de 2022 – terça-feira 

HORÁRIO: 10h 

RESUMO DO TRABALHO: 

A necessidade de se investigar técnicas capazes de fornecer soluções que visam melhorias no setor 

elétrico por meio de simulações digitais são objetos de estudo desde o final do século XX. A partir de 

1990 os sistemas de distribuição ganharam notoriedade e, assim estudos começaram a ser publicados. 

Os sistemas de distribuição, em sua totalidade, possuem um elevado número de componentes elétricos e 

com topologias complexas, implicando dessa forma, em uma tarefa difícil para modelar a rede elétrica 

de forma real. Nesta vertente é empregada uma metodologia baseada na Programação Orientada a 

Objetos (OOP) onde cria-se árvores que modelam as redes elétricas de distribuição em sua plenitude. 

O foco da presente dissertação é discriminar os locais mais adequados para a inserção de unidades de 

geração distribuída em redes de distribuição de energia elétrica visando a minimização dos custos 

inerentes à energia esperada não suprida (EENS) e à energia com as perdas ativas nos circuitos no 

período de um ano. 

A metaheurística Bat Algorithm é um método otimização eficiente utilizado nesta dissertação para 

fornecer as 3 (três) melhores soluções para inserção de unidades geradoras em cada uma das redes 

elétricas em estudo. 

Os resultados obtidos utilizando-se os sistemas de distribuição IEEE-RBTS barra 2, Papagaios e um 

sistema real de grande porte mostraram uma redução substancial nos custos inerentes ao provimento de 

energia após a inserção de unidades de geração distribuída. 
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