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RESUMO 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The need to investigate techniques capable of providing solutions aimed at improvements in 

the electricity sector through digital simulations has been an object of study since the end of 

the 20th century. From 1990 onwards, distribution systems gained notoriety and, thus, studies 

began to be published. 

Distribution systems, in their entirety, have a high number of electrical components and 

complex topologies, thus implying a difficult task to model the electrical network in a real way. 

In this aspect, a methodology based on Object Oriented Programming (OOP) is used, where 

trees are created that model the electrical distribution networks in their fullness. 

The focus of the present dissertation is to discriminate the most suitable places for the insertion 

of distributed generation units in electric energy distribution networks, aiming at minimizing the 

costs inherent to the expected unsupplied energy (EENS) and energy with active losses in the 

circuits in the one year period. 

The Bat Algorithm metaheuristic is an efficient optimization method used in this dissertation to 

provide the 3 (three) best solutions for the insertion of generating units in each of the electrical 

networks under study. 

The results obtained using the distribution systems IEEE-RBTS bus 2, Papagaios and a real 

large system showed a substantial reduction in the costs inherent to the provision of energy 

after the insertion of distributed generation units. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização da energia elétrica é imprescindível para a sociedade moderna. Assim sendo, 

houve a necessidade de organizar o Sistema Elétrico de Potência (SEP). Em linhas gerais, o 

SEP consiste no conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão 

e distribuição de energia elétrica às unidades consumidoras. A Figura 1.1 ilustra a estrutura 

de um SEP. 

 

 

 Figura 1.1: Estrutura de um Sistema Elétrico de Potência 

 

De modo resumido, entende-se como geração as unidades que produzem energia elétrica. Já 

a transmissão é a interconexão entre as unidades geradoras até as subestações presentes 

nas cidades (perto dos centros de cargas). Finalmente, a distribuição é a rede que interliga a 

energia entregue pelas redes de transmissão até os consumidores. 

Para uma operação eficaz, em termos de confiabilidade, é importante que se forneça a energia 

elétrica aos consumidores dentro de limites e condições operacionais. Nesta vertente, existem 

uma gama de índices de desempenho que aferem a qualidade do provimento de energia 

elétrica. Alguns destes índices são: frequência e duração média das faltas, energia não 

suprida entre outros. 

De forma concomitante, determinar um ponto de operação eficiente com o objetivo de 

minimizar as perdas ativas é uma tarefa atrativa para entidades privadas e de consumo [N06]. 

A minimização de perdas ativas pode reduzir o carregamento nos circuitos e trazer benefícios 

econômicos.
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Uma metodologia capaz de fornecer os pontos mais atraentes para a inserção de unidades 

de geração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica vem ganhando 

notoriedade e adeptos [EPE15]. Dentro do escopo desta dissertação, os locais ótimos para 

alocação de unidades geradoras são aqueles que acarretam a maior minimização dos custos 

inerentes às perdas ativas e à energia não suprida. 

A definição de geração distribuída (GD) pode ser entendida como qualquer fonte de geração 

destinada ao suprimento de energia aos pontos de carga locais ou próximos. Desta forma, 

não a há necessidade do transporte de energia através da rede de transmissão, 

caracterizando-se em um sistema de geração descentralizada. 

No Brasil, o estado criou facilidades para que instituições privadas participem do planejamento 

da expansão do sistema [G13]. Dessa forma, o mercado busca manter a qualidade do 

provimento de energia baseado na concorrência. As entidades envolvidas nesse mercado são 

responsáveis pela operação, expansão do setor elétrico e também da comercialização de 

energia em fisco da lei. 

O impacto da geração distribuída implica em uma série de benefícios ao setor elétrico. Dentre 

estes, destacam-se: 

• Redução das perdas ativas associadas ao transporte de energia elétrica; 

 

• Período curto de instalação em relação a grandes usinas; 

 

• Aumento da confiabilidade do sistema elétrico; 

 

•  Possibilidade de provimento de energia em situações de ilhamento; 

 

• Melhoria no perfil de tensão nas barras; 

 

• Protelação de investimentos na rede de transmissão visto que a alocação é feita 

próxima aos centros consumidores; 

 

• Aspectos ambientais adquiridos mediante a utilização de combustíveis renováveis. 
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Em contrapartida, a alocação de unidades de geração distribuída pode trazer impactos 

negativos nos sistemas de distribuição. A seguir são mencionados alguns destes: 

• Dificuldade na coordenação dos dispositivos de proteção; 

 

• Aumento nos níveis de corrente de curto circuito. 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Desde o marco da utilização do Sistema Elétrico de Potência (SEP) para o provimento da 

energia elétrica no final do século XIX, vários estudos voltados para a qualidade da energia 

elétrica foram propostos. Neste cenário, publicações na área da confiabilidade, planejamento 

e operação ganharam espaço. 

Historicamente, a organização do SEP é composta de três categorias: geração, transmissão 

e distribuição. Assim sendo, no campo da confiabilidade, que de modo bem sucinto pode ser 

compreendido como um conjunto de índices de desempenho que aferem a disponibilidade do 

fornecimento de energia elétrica, estabeleceu-se alguns níveis hierárquicos. 

O nível hierárquico NH1 contempla apenas a geração de um SEP, enquanto o nível NH2 

engloba todo o sistema de transmissão e geração. Por fim, tem-se o nível hierárquico NH3 

que engloba a geração, transmissão e distribuição. Comumente, o nível NH3 é desvinculado 

das categorias NH1 e NH2, considerando todo o bloco composto de geradores e transmissão 

como 100% confiáveis. Logo, o nível NH3 pode ser estritamente veiculado apenas aos 

sistemas de distribuição. 

Em 1989, foi introduzido um novo nível hierárquico, o NH0. Esta nova categoria representa 

todo o sistema energético [LPS89]. A carência do surgimento desde nível se deve à 

necessidade da avaliação da disponibilidade de recursos primários para a produção de 

energia elétrica. Os níveis NH1, NH2 e NH3 englobam o nível hierárquico NH0. A Figura 1.2 

mostra todos os níveis hierárquicos de um SEP. 
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 Figura 1.2: Níveis hierárquicos de um Sistema Elétrico de Potência 

 

As primeiras análises de confiabilidade foram realizadas para SEP compostos de geração e, 

posteriormente, com a inclusão da transmissão. A partir 1990, o nível hierárquico relacionado 

a distribuição ganhou notoriedade e estudos começaram a ser desenvolvidos. A importância 

das análises na distribuição se refere, em grande medida, aos seus índices de confiabilidade. 

Esse seguimento pode conter 90% das falhas ocorridas em todo SEP [B02]. 

Embora as análises de confiabilidade contemplando a geração e transmissão apresentem 

uma baixa quantidade de falhas se comparadas a distribuição, é possível afirmar que uma 

falha no sistema de geração e transmissão pode afetar muitos consumidores, ao passo que, 

na distribuição um evento de falha implica no não provimento de energia a um número 

relativamente reduzido de consumidores. 

Outro fator importante para a avaliação de um SDEE é a fiscalização e aplicação de multas 

por parte de órgãos públicos às concessionárias de energia elétrica. Estas, portanto, devem 

atingir um padrão previamente estabelecido para alguns índices de confiabilidade [A21]. 
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão regulador e fiscalizador em 

sistemas de distribuição. Em linhas gerais, esta agência rege resoluções, portarias e normas 

a fim de estabelecer critérios de excelência no provimento de energia elétrica. Uma gama de 

documentos elaborados pela ANEEL é o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica), que consiste em um conjunto de regras e padrões para as atividades 

técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho de SDEE. Alguns dos assuntos 

tratados são: planejamento da expansão, operação e medição de energia elétrica, 

padronização de índices de confiabilidade e penalidades relativas à conexão [A21]. 

Devido à crescente demanda de energia elétrica e ao esforço para melhorar os indicadores 

de confiabilidade, os SDEE têm se tornado cada vez mais complexos. A inserção de unidades 

de geração distribuída, por exemplo, provoca substanciais melhoras nos SDEE bem como o 

torna mais abstruso [N06]. 

Os sistemas de distribuição possuem um número elevado de componentes (disjuntores, 

pontos de carga, chaves, linhas, transformadores etc). Cada componente possui dados 

estocásticos e determinísticos. Assim sendo, modelar toda a rede elétrica não é uma tarefa 

trivial e carece de metodologias eficazes [N09]. 

Neste trabalho, o problema da expansão da geração é abordado explorando uma estrutura 

encadeada conhecida como árvores [S15]. Por meio da estrutura em árvores, faz-se o uso de 

uma metodologia para o cálculo das perdas ativas e da energia esperada não suprida (EENS) 

no sistema de distribuição. Entende-se como energia não suprida, o montante de energia 

elétrica que não é suprida pela concessionária devido a falhas nos componentes do SDEE. 

De forma sucinta, o impacto da inserção de fontes de geração de potência ativa é avaliado 

para a minimização do custo da energia esperada não suprida (EENS) e do custo das perdas 

ativas nos circuitos de distribuição no período de um ano. 

A inserção de unidades de geração distribuída em diferentes locais no SDEE provoca um 

custo total diferente. Sabendo-se disso, deve-se encontrar os locais mais atraentes para a 

inserção das mesmas. Nesta vertente e, com o objetivo em se discriminar o local de inserção 

das fontes geradoras das soluções ótimas, deve-se utilizar um método de otimização. 

Existem diversas metodologias para otimizar uma função objetivo, a título de exemplo, 

destacam-se: método do gradiente, exclusão de semiespaços [AH91] e as metaheurísticas. 

Esta última classe de algoritmos contempla diversas abordagens bioinspiradas. Alguns 
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exemplos são: Bat Algorithm [Y10], Algoritmo Genético [M94], Enxame de Partículas [KE95] 

e Colônia de Formigas [D92]. Nesta dissertação utilizar-se-á a metaheurística Bat Algorithm 

para a minimização do custo relativo as perdas ativas nos circuitos e da EENS ao longo de 

um ano e, após sucessivas iterações, os melhores pontos para inserção de unidades de 

geração distribuída são obtidos. 

 

1.2 Objetivo da Dissertação 

 

Neste trabalho, uma nova metodologia é proposta com a finalidade de discriminar os pontos 

mais atraentes para inserção de unidades de geração distribuída em sistemas de distribuição 

de energia elétrica por meio da metaheurística Bat Algorithm. O processo de otimização desta 

metaheurística visa minimizar: 

 

i. o custo da energia com as perdas ativas nos circuitos ao longo de um ano; 

ii. o custo da EENS (energia esperada não suprida) ao longo de um ano; 

iii. o custo da energia com as perdas ativas nos circuitos mais o custo da EENS, 

ambos para o período de um ano. 

 

1.3 Revisão Bibliográficas 

 

A proposta desta dissertação é apresentar resultados no planejamento da expansão da 

geração em sistemas de distribuição. Assim sendo, com efeito de descrever um histórico 

literário detalhado, esta seção será dividida em três tópicos: Confiabilidade em Sistemas 

Elétricos, Confiabilidade com a Presença da Geração Distribuída e Perdas Elétricas com a 

Presença da Geração Distribuída. 

 

1.3.1 Confiabilidade em Sistemas Elétricos de Potência 

 

Um marco no final do século XIX foi a utilização de sistemas elétricos para o provimento de 

energia elétrica. Inicialmente, o SEP abastecia todas as unidades consumidoras em corrente 

contínua. Duas décadas mais tarde, as redes elétricas em corrente alternada ganharam 

notoriedade e adeptos: George Westinghouse e Nicola Tesla. Argumentos fisicamente 

consistentes tal como um maior alcance no abastecimento de cargas aliado ao 
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desenvolvimento de um motor de indução, rapidamente popularizaram investimentos no SEP 

em corrente alternada [S15]. 

A crescente demanda por energia elétrica aliada às exigências de qualidade do fornecimento 

implicou em estudos voltados à confiabilidade. Os primeiros trabalhos surgiram contemplando 

apenas as unidades geradoras. Posteriormente, os sistemas de transmissão começaram a 

ser reportados e, por fim, os sistemas de distribuição [S15]. 

Trabalhos significativos publicados em [I72], [I78], [ABL84], [ABSS98], [ABBG94], [ABBG99] 

e [BFB01] relatam estudos de confiabilidade em SEP. Conceitos relativos à capacidade 

estática da geração, confiabilidade composta de geração e transmissão além de análises 

envolvendo custos e dados de falhas dos componentes de um SEP são abordados nas 

referências mais relevantes. 

Para sistemas envolvendo transmissão de energia elétrica, técnicas analíticas com a 

utilização de processos de Markov foram apresentadas por [BB68]. Neste trabalho é feita uma 

comparação com os resultados obtidos por [GMP64]. 

Em 1979, [ADH79] propôs a incorporação dos efeitos da operação nos conceitos basais para 

avaliação da confiabilidade em sistemas de distribuição. No trabalho de [AM97] houve uma 

proposta para determinar os índices de confiabilidade por dois métodos distintos, a saber, um 

analítico (não Markoviano) e outro estocástico (Simulação Monte Carlo - SMC). 

Em [RHA97] é apresentado um estudo no qual se observa o impacto na disponibilidade devido 

as alterações nos tempos de restauração. Já em [BGCVF97] foi realizado um estudo 

considerando falhas momentâneas e tempo adverso na avaliação da confiabilidade. 

Em [C98], utiliza-se de um método analítico para estimar valores dos índices de confiabilidade 

em sistemas de distribuição. Neste trabalho, o autor leva em consideração o impacto das 

falhas na geração e transmissão. 

Conceitos relativos ao método dos conjuntos mínimos de corte foram propostos. Sua fácil 

aplicação permite estimar os índices de confiabilidade por meio da classificação dos modos 

de falhas do sistema. Ao longo dos anos, novas técnicas para o cálculo dos índices de 

confiabilidade foram incorporadas aos conjuntos mínimos de corte. A título de exemplo, 

destacam-se frequência e duração das falhas. Publicações de [AH12] e [ZGZHL12] baseiam-

se na metodologia dos conjuntos mínimos de corte. 
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O trabalho [G06] apresenta uma metodologia de calibração de dados baseada em funções de 

probabilidade. Neste trabalho de pesquisa é destacado a importância da utilização de dados 

precisos para valores de tempo de reparo e taxa de falha. 

Em [JJ11] e [LH11] empregam-se associações de técnicas e decomposição por zonas de 

alimentadores. Assim, obtém-se uma redução no tempo gasto para simulação do sistema de 

distribuição. Simulações Monte Carlo e Método dos Conjuntos Mínimos foram empregados 

nos referidos trabalhos. 

Algumas técnicas voltadas à utilização de inteligência artificial também foram propostas ao 

longo dos anos. Em [PRBM12], empregam-se sistemas de inferência FUZZY e modelos 

probabilísticos para inferir sobre a probabilidade de operação de cada componente do sistema 

de distribuição. 

Em [SFL12] são utilizadas as Redes Bayesianas Dinâmicas para obter os valores de taxa de 

falha e tempo de reparo com precisão. Neste trabalho, um sistema de distribuição é utilizado 

para verificar a eficiência do método aplicado no cálculo da frequência e duração das falhas. 

Em [AH13], técnicas de truncamento são aplicadas à matriz de conexões do sistema em 

métodos markovianos. A redução no tempo de processamento mostra a viabilidade do método 

proposto. 

O trabalho apresentado em [ABB13] contém um estudo sobre o desempenho da 

confiabilidade de medidores de energia elétrica utilizando a função de distribuição de 

probabilidade Weibull. Já [LGN14] utiliza a Simulação Monte Carlo para a calibração de dados. 

Neste trabalho busca-se avaliar as distribuições de probabilidade dos índices de 

confiabilidade, tais como frequência e duração, avaliação estatística de amostras além da 

utilização de metaheurística. 

Em [TT14] propõe-se uma metodologia com o objetivo de otimizar as atividades de 

manutenção priorizando os serviços sob restrição orçamentária. Sendo assim, são abordadas 

técnicas de previsão, avaliação e melhoria nos índices de confiabilidade em sistemas de 

distribuição. Neste trabalho é utilizado o método de manutenção centralizada. 

Os trabalhos [N09] e [S15] utilizam uma estrutura de construção de árvores para calcular os 

índices de desempenho do sistema. Esta metodologia possibilita a obtenção de resultados de 

maneira eficiente. Testes em sistemas reais comprovam a eficácia do método. Depois de 

consolidar a metodologia proposta, os autores propõem uma reconfiguração de redes de 

distribuição por meio de metaheurísticas. 
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O trabalho de [G21] apresenta a modelagem e implementação de um modelo de Programação 

Linear Inteira Mista (PLIM) para o posicionamento ótimo de equipamentos de manobra e 

proteção. Neste trabalho as funções objetivo de custo e de confiabilidade são confrontadas 

via Pareto. O índice de confiabilidade adotado na função objetivo é a EENS. 

Em [C21] é aplicado um modelo de otimização para o planejamento da expansão de redes de 

distribuição por meio da adição de novos ramos e de recondutoramento de ramos já 

existentes. Neste trabalho a função objetivo é composta de três custos: de investimento, de 

operação e de confiabilidade. Os indicadores de confiabilidade calculados neste trabalho são 

energia não suprida, frequência de interrupção média e duração média da interrupção. Dois 

sistemas de distribuição são utilizados para validar a metodologia proposta. 

Em [ANM22] é utilizada uma rede neural artificial para o ajuste dos dados operativos dos 

componentes do sistema. Posteriormente é empregada a simulação Monte Carlo Sequencial 

para determinar índices de confiabilidade, como frequência e duração das faltas, em uma rede 

de distribuição. 

 

1.3.2 Confiabilidade com a Presença da Geração Distribuída 

 

As primeiras publicações referentes ao impacto nos índices de desempenho na confiabilidade 

de sistema graças à inserção de fontes não convencionais foram realizadas em [GU83], 

[WDT84], [SK88] e [BC92]. Estes trabalhos contemplavam apenas o sistema de geração. 

Em [GU83] os autores apresentam o conceito de intermitência da geração e das taxas de 

falha e tempo de reparo das turbinas dos parques eólicos. Nas referências [SA96] e [LBF06] 

são utilizadas o modelo de Markov na avaliação da confiabilidade. Nestes trabalhos foram 

implementados um modelo probabilístico da geração das fazendas eólicas e sazonalidade 

dos ventos. 

Em [BCG96] utilizou-se a Simulação Monte Carlo Sequencial a fim de representar a variação 

cronológica do vento. Neste trabalho, os autores dividem a operação da unidade eólica em 

quatro patamares: em serviço, em reserva, operação forçada de carga mínima e operação 

forçada de carga máxima. 

Uma metodologia implementada para identificar os melhores pontos de reforço da geração na 

rede de transmissão é contemplada em [SML99]. Em [WB01], partindo-se de um gerador 

eólico modelado a três estados, a saber, Operativo1, Operativo2 e Desligado, os autores 
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apresentam os benefícios nos índices de desempenho da confiabilidade em sistemas de 

distribuição. Neste último, a representação cronológica do vento é feita por um modelo 

chamado ARMA. 

O impacto nos índices de confiabilidade com a presença de geração distribuída também é 

contemplado em [DS06]. Neste trabalho utiliza-se a Simulação Monte Carlo Sequencial e um 

algoritmo denominado Ford-Fulkerson para calcular o fluxo máximo em uma rede elétrica. 

Considerações de carga variando no tempo são abordadas neste estudo. 

O estudo apresentado por [CY06] aborda a perda de carga causada por atuações indevidas 

dos dispositivos de proteção em sistemas com penetração de geração distribuída. Neste 

trabalho, os autores utilizam um método analítico para calcular os índices de confiabilidade 

do sistema. O sistema de distribuição utilizado para validar a metodologia proposta é o IEEE-

RBTS barra 2. 

Um modelo considerando a regulação de tensão das turbinas eólicas é apresentado por 

[FR06]. Neste estudo os autores empregam um método analítico e uma técnica para a 

redução de estados. Já em [NSR06] é apresentado um estudo com o intuito de observar o 

impacto da geração distribuída em sistemas de distribuição considerando a possibilidade de 

operação isolada. Entende-se como operação isolada, todo o fornecimento de energia a 

consumidores locais por fontes distribuídas, ou seja, sem a conexão com a concessionária de 

energia elétrica. 

A tese de [A07] apresenta uma metodologia para avaliação de forma integrada da 

confiabilidade dos sistemas de distribuição e subtransmissão com a presença de geração 

distribuída. Neste trabalho considera-se a incerteza da disponibilidade das fontes renováveis 

de energia, curva de carga, intermitência de usinas eólicas além dos dispositivos de manobra 

e proteção e Simulação Monte Carlo Sequencial. Testes foram realizados na rede de 

distribuição IEEE-RBTS barra 2. 

A dissertação de [B18] apresenta uma metodologia para a alocação de unidades de geração 

distribuída em redes de distribuição visando a melhoria dos indicadores de confiabilidade, 

perdas ativas e custo de investimento. A metodologia proposta é baseada nas metaheurísticas 

Sistema Imunológico Artificial e Algoritmo Genético. A metodologia proposta e implementada 

foi testada em sistemas de distribuição de 8, 33, 69 e 84 barras, e os resultados obtidos 

mostram eficácia e robustez da ferramenta proposta. 

Já [P18] propõe o desenvolvimento de uma metodologia para o planejamento da expansão 

multiestágio e multiobjetivo de redes de distribuição considerando critérios de confiabilidade, 
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geração distribuída, instalação de linhas, alocação de chaves e de capacitores. Este trabalho 

visa a minimização dos custos de investimento, de operação e de confiabilidade além do 

tempo médio de interrupção de energia elétrica. A combinação de metaheurísticas (NSGA-II), 

técnicas de simulação de processos estocásticos (Simulação de Monte Carlo) e fluxo de 

potência ótimo com corte de carga (método dos pontos interiores) é utilizada em uma versão 

modificada do sistema teste IEEE-RBTS barra 2 e em um sistema teste de 90 barras para 

validar a metodologia. 

 

1.3.3 Perdas Elétricas com a Presença da Geração Distribuída 

 

Na literatura técnica existe uma grande variedade de estudos que contemplam o impacto da 

geração distribuída nas perdas ativas do sistema de distribuição. Algumas das mais 

relevantes publicações são apresentadas a seguir. 

No trabalho [N06], o autor propõe duas metodologias para o planejamento de sistemas de 

distribuição: reconfiguração de redes elétricas e alocação e dimensionamentos ótimos em 

SDEE. Neste trabalho o autor preocupa-se em não violar os limites operacionais dos 

componentes do SEP, além de contemplar na função objetivo algumas restrições de 

confiabilidade. 

Em [DRD09] é utilizada uma metaheurística conhecida como Programação Evolutiva para 

determinar o dimensionamento ótimo da geração distribuída. Na formulação do problema de 

otimização, a função objetivo visa minimizar as perdas ativas além de manter os níveis de 

tensão nas barras dentro de limites predeterminados. Neste estudo os autores também 

utilizam índices de sensibilidade de perdas. 

Em [PBE09] e [THM12] são utilizados um Algoritmo Genético para o dimensionamento das 

unidades de geração distribuída. Nestes trabalhos, há a aplicação de penalidades de acordo 

com a violação dos limites de tensão nas barras. Adicionalmente, uma constatação relevante 

observada por [PBE09] é a verificação do impacto de geração distribuída nas perdas ativas. 

Foi verificado que a instalação de uma unidade de geração pode implicar em maiores perdas 

técnicas em relação ao sistema base. Outros trabalhos que também utilizam a metaheurística 

Algoritmo Genético em sua formulação são [SR08], [SG08], [SVS08], [CMPS08] e [TCR08]. 

Em [SUK10] é aplicada a metaheurística conhecida como Colônia de Formigas para 

determinar a barra e dimensionar a unidade de geração distribuída. Neste trabalho, os autores 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO___________                                                                       12 

limitam o valor de potência ativa da geração distribuída de modo que não haja inversão do 

fluxo de potência no sistema de distribuição. Em [R11] considera-se o impacto dos custos de 

duas diferentes tecnologias: painéis fotovoltaicos e turbina eólica. Os índices de sensibilidade 

de perdas e Lógica Evolutiva Nebulosa são técnicas abordadas neste estudo. 

Em [MH11] é empregado um método de otimização conhecido como Algoritmo de Otimização 

Baseado na Privação Sensorial. Neste trabalho os autores determinam a potência ótima da 

geração distribuída e também o seu fator de potência. Os sistemas de distribuição recebem 

apenas uma unidade de geração, sendo que, a capacidade destas variam entre 10% e 80% 

da demanda total. 

Levando-se em consideração as distorções harmônicas e a coordenação dos dispositivos de 

proteção, [PZX12] propõe uma metodologia para limitar o número de unidades de geração 

distribuída. A metaheurística conhecida como Enxame de Partículas é empregada para a 

otimização do problema proposto. 

Na referência [DOGSO12], assim como em [DRD09], [R11] e [S09], os autores utilizam os 

coeficientes de perdas (análise de sensibilidade) para a alocação de unidades de geração 

distribuída. Especificamente em [DOGSO12] e com o intuito de limitar o espaço de busca, 

uma lista é criada com os locais previamente selecionados a partir do coeficiente de 

sensibilidade de perdas. Em seguida, determina-se o dimensionamento ótimo da unidade de 

geração distribuída por meio da metaheurística Enxame de Partículas e de um Fluxo de 

Potência Ótimo. 

Em [YRZ12] é empregada uma heurística conhecida como Quantum Inspired Evolutionary 

Programming para um problema multiobjetivo. Neste trabalho busca-se benfeitorias em 

relação a perdas ativas, operação da unidade geradora, redução dos custos de 

implementação e maximização do carregamento do sistema. Já em [C13], o objetivo de 

minimizar as perdas ativas nas linhas de distribuição de um SDEE foi contemplado explorando 

uma metaheurística conhecida como Bat Algorithm. 

A pesquisa [A15] aborda o objetivo de minimizar as perdas de potência ativa e desvios de 

tensão em regime permanente considerando uma curva de carga diária de 24 níveis. Testes 

foram realizados em uma rede de distribuição de 33 barras. 

A dissertação da [Y17] apresenta como objetivo a minimização das perdas de potência ativa. 

Com o intuito de alocar e dimensionar unidades de geração distribuída utiliza-se o Algoritmo 

Genético. Neste trabalho, contempla-se uma curva de carga de três patamares (leve, médio 

e pesado). Para o cálculo do ponto de operação usou-se o Backward Forward Sweep. Testes 
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foram realizados em redes de distribuição de 70, 136, 400 e 1.080 barras. Cabe ressaltar o 

bom desempenho frente a sistemas de médio e grande porte da metodologia proposta. 

Em [C18] minimizam-se as perdas ativas de potência ativa por meio de inserção de unidades 

de geração distribuída. Nesta tese, a localização para a conexão de unidades de geração é 

realizada pela Metaheurística Empírica Discreta, ao passo que o dimensionamento é realizado 

pelo Fluxo de Potência Ótimo. Ainda neste trabalho considera-se redes elétricas 

desbalanceadas. 

A tese de [C19] apresenta uma metodologia de otimização para problema de 

dimensionamento de potência ativa de unidades de geração fotovoltaica de um alimentador 

radial. O objetivo da metodologia é minimizar as perdas de energia durante o período de 

insolação diária. Neste trabalho aborda-se como restrição um limite do fluxo de energia na 

barra da subestação. A metodologia proposta se fundamenta nos multiplicadores de Lagrange 

e utiliza o método de Gauss. Testes foram realizados em três redes radiais. 

A tese de [A20] aborda a problemática de reconfiguração, alocação e dimensionamento 

ótimos de geradores distribuídos em redes de energia elétrica visando minimizar as perdas 

ativas. Simulações em redes radias de 33 barras, 69 barras, 70 barras, 83 barras, 135 barras, 

201 barras e 10.476 barras apresentam resultados de boa qualidade, validando desta forma 

as abordagens propostas. 

Por fim, existem uma variedade de trabalhos publicados ao longo dos anos para o problema 

de alocação e dimensionamentos ótimos de unidades de geração distribuída, dentre estes 

destacam-se: [B20], [SZBDS20], [B21], [BBAP21] e [N21]. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação é composta por seis capítulos. Uma breve estrutura do corpo deste 

trabalho é apresentada nesta seção. 

O primeiro capítulo apresenta alguns conceitos preliminares relativos aos sistemas elétricos. 

Nesta seção, dá-se ênfase aos sistemas de distribuição de energia bem como o estado da 

arte a que se limita esta dissertação: o planejamento da expansão. Assim sendo, uma revisão 

bibliográfica expõe alguns trabalhos sobre confiabilidade, perdas ativas, geração distribuída e 

metodologias empregadas e, de forma concomitante, justificam a relevância do tema 

abordado. 
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O segundo capítulo discorre sobre uma detalhada revisão de conceitos relativos à avaliação 

da confiabilidade em sistemas de distribuição. A modelagem dos elementos de circuito, a 

dinâmica dos dispositivos de manobra e proteção, a estrutura baseada em árvores, o método 

da decomposição, a restrição de transferência de carga e o Método da Soma de Correntes 

são alguns temas abordados neste capítulo. Esta seção visa detalhar e fornecer informações 

necessárias para a metodologia empregada nesta dissertação. 

No terceiro capítulo é exibido a metodologia proposta. Assim sendo, a formulação matemática 

do problema de otimização e a metaheurística Bat Algorithm utilizada são apresentadas em 

detalhes. 

O quarto capítulo é voltado para a apresentação de resultados. Nesta seção, pode-se 

observar a potencialidade do algoritmo proposto no planejamento da expansão da geração 

utilizando sistemas de distribuição de grande porte. Neste capitulo são destacadas as 

melhores soluções encontradas fazendo uso da metaheurística Bat Algorithm. 

O quinto capítulo contém as principais conclusões acerca do estudo realizado e as propostas 

de continuidade. 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta as referências bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2 

2 CONCEITOS PRELIMINARES 

 

2.1 Introdução 

 

Os Sistemas Elétricos de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) têm a finalidade de 

transportar a energia dos sistemas de transmissão até aos consumidores individuais em níveis 

de confiabilidade adequados. Por meio de técnicas empregadas nos estudos de confiabilidade 

é possível determinar os índices de desempenho do sistema. Estes índices refletem o 

comportamento do sistema quanto a critérios de continuidade do provimento de energia 

elétrica [S15]. Existindo padrões a serem seguidos para os índices de desempenho, o não 

cumprimento destes padrões ou metas acarretam em penalidades às concessionárias. 

O papel dos índices de desempenho é importante não só para a operação do sistema, mas 

também para o planejamento da expansão do mesmo. Através de simulações é possível 

averiguar os pontos mais susceptíveis a falhas e, desta forma, dirigir investimentos a tais 

áreas. Para a avaliação da confiabilidade em sistemas elétricos são utilizados dois métodos 

consolidados na literatura, sendo eles: método analítico e Simulação Monte Carlo (SMC). O 

método analítico é fundamentado na enumeração de estados, onde os componentes de um 

sistema podem ser representados por um modelo Markoviano [BA83]. 

A Simulação Monte Carlo (SMC) apresenta duas estruturas diferentes de metodologia, 

conhecidas como sequencial ou cronológica e não-sequencial. A não-sequencial utiliza 

algoritmos baseados em modelos Markovianos, e assim como os métodos analíticos, não há 

qualquer relação cronológica entre os possíveis estados do sistema [N09]. Em contrapartida, 

a SMC sequencial considera em sua modelagem o aspecto cronológico do sistema; desta 

forma, os resultados obtidos desta metodologia tendem a serem mais precisos que a SMC 

não-sequencial quando existe a representação de elementos variantes no tempo [D14]. 

Em virtude de informações mais precisas aliadas ao avanço de computadores com alto poder 

de processamento de dados, a SMC cronológica tornou-se uma técnica bastante utilizada em 

aplicações de confiabilidade em sistemas elétricos [S15]. 

Já em relação ao cálculo de fluxo de cargas em sistemas de distribuição, existem uma 

variedade de metodologias para esse fim. Nesta dissertação será dada ênfase ao Método da 

Soma de Correntes.
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Em seções posteriores serão apresentados conceitos básicos, modelagem dos sistemas de 

distribuição, os principais índices de desempenho, dinâmica dos dispositivos de manobra e 

proteção, rede de confiabilidade, decomposição de sistemas, restrição de transferência de 

carga e um método de fluxo de carga. 

 

2.2 Conceitos Básicos sobre Confiabilidade 

 

Em análises de confiabilidade é essencial o entendimento de alguns conceitos básicos. A 

seguir são descritas algumas definições importantes que auxiliarão na compreensão da 

metodologia desenvolvida nesta dissertação [S15]. 

• Ponto de Carga: ponto do sistema ou barra onde os consumidores estão conectados. 

• Taxa de Falha (𝝀): representa o número de falhas de um componente em um dado 

período de tempo, dividido pelo tempo total em que o componente permaneceu em 

operação. 

• Tempo de Chaveamento: tempo compreendido desde a detecção da falha até a 

execução de chaveamentos com a finalidade de isolar a falha e recolocar em serviço 

os componentes não danificados. 

• Tempo de Reparo: tempo necessário para que um determinado componente seja 

reparado e colocado novamente em operação. 

• Caminho: conjunto de componentes responsáveis pela conexão entre uma entrada e 

uma saída. Comumente, usa-se uma fonte como entrada e o ponto de carga como 

saída. 

• Caminho Mínimo: um caminho entre os pontos de entrada e saída de uma rede é 

mínimo se nenhum nó é percorrido mais de uma vez. 

• Caminho Normalmente Fechado: é um caminho mínimo onde todos os componentes 

se encontram em estado operação. Estes caminhos são utilizados para identificar os 

eventos de falha que acarretam na interrupção do fornecimento de energia aos pontos 

de carga de interesse. 
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• Caminho Normalmente Aberto: é um caminho mínimo onde existe pelo menos um 

componente desenergizado. Estes caminhos são utilizados para verificar as diversas 

alternativas existentes para restabelecer o fornecimento de energia aos pontos de 

carga de interesse. 

• Conjunto de Corte: conjunto de componentes do sistema que, quando falham, 

provocam a falha do sistema. Em termos de confiabilidade é um conjunto de 

componentes que precisam falhar para interromper todos os caminhos existentes 

entre a entrada e a saída. 

• Conjunto Mínimo de Corte: conjunto de componentes do sistema que, quando se 

encontram simultaneamente fora de operação (desenergizados), causa a falha do 

sistema. Contudo se qualquer componente deste conjunto não falhar, não há falha do 

sistema. 

• Cortes de 1ª Ordem: caso um componente fora de operação acarrete em interrupção 

da continuidade de serviço para o ponto de carga em interesse, este será 

caracterizado como um corte de 1ª ordem. 

• Cortes de 2ª Ordem: caso dois componentes estiverem simultaneamente fora de 

operação acarrete em interrupção da continuidade de serviço para o ponto de carga 

em interesse, este será caracterizado como um corte de 2ª ordem. Porém, 

quando qualquer um desses componentes retorna a operar, o sistema 

também volta a funcionar. 

• Rede Equivalente de Confiabilidade: representação da sequência de conjuntos 

mínimos de corte de um sistema. Cada conjunto mínimo de corte é conectado em 

série, ao passo que, os componentes de cada conjunto mínimo de corte estão 

conectados em paralelo. 

Considerando-se a Figura 2.1 tem-se, por exemplo, que os componentes AB, CD, AED, BEC 

são conjuntos mínimos de corte. 
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A C

E

B D

Entrada Saída

 

Figura 2.1: Modelo de Sistema do Tipo Ponte 

 

A rede equivalente de confiabilidade do sistema da Figura 2.1 é mostrada na Figura 2.2. 

 

C

E

D

A

A

B

D

E

B

C

 

Figura 2.2: Rede de Confiabilidade para o Sistema do Tipo Ponte 

 

A compreensão da rede de confiabilidade é importante dentro do espoco desta dissertação, 

pois é através desta que se consegue determinar e analisar os diferentes modos de falha no 

sistema elétrico. A saber, existem três modos de falha: corte com tempo de chaveamento NF, 

corte com tempo de chaveamento NA e corte com tempo de reparo. Os modos de falha serão 

exemplificados na seção 2.7. 
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2.3 Índices de Desempenho de Sistemas 

 

Os índices de desempenho são responsáveis por mensurar informações específicas sobre o 

desempenho do sistema, ou em outras palavras, aferem a qualidade da continuidade de 

serviço de energia aos pontos consumidores. A seguir são definidos os índices mais comuns 

em análises de confiabilidade: 

• Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): intervalo 

de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora 

do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica 

[A21]. 

• Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (DIC): intervalo de 

tempo no qual, no período de observação, em cada unidade consumidora ocorreu 

descontinuidade da distribuição de energia elétrica [A21]. 

• Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora (DMIC): 

tempo máximo de interrupção contínua, da distribuição de energia elétrica, para uma 

unidade consumidora qualquer [A21].  

 

• Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): número 

de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade 

consumidora do conjunto considerado [A21]. 

• Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (FIC): número de 

interrupções ocorridas, no período de observação, em cada unidade consumidora 

[A21]. 

• Duração Média da Falha (r): representa o tempo, em média, em que a unidade 

consumidora ou ponto de conexão permaneceu sem fornecimento de energia por 

ocasião de uma falha [A21].  

• Indisponibilidade (U): representa o tempo no qual, em média, uma unidade 

consumidora ou ponto de conexão permaneceu sem fornecimento de energia. 

• Energia Esperada não Suprida (EENS): representa a energia total não suprida pelo 

sistema. 
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• Average Energy not Supplied (AENS): representa a energia média não suprida pelo 

sistema. É definido como sendo a razão entre o total de energia não suprida (EENS) 

e o número total de consumidores. 

• Loss of Load Cost (LOLC): representa o custo pelo não fornecimento de energia a 

uma unidade consumidora (ponto de conexão) ou mesmo para o sistema.  

• Custumer Average Interruption Duration Index (CAIDI): é o índice da duração 

média da interrupção para uma unidade consumidora. É definido como sendo a razão 

entre o somatório das durações das interrupções nos consumidores e o número total 

de interrupções nestes. 

• Average Service Availability Index (ASAI): é o índice de disponibilidade média de 

serviço. É definido como sendo a razão entre o somatório do número de horas em que 

o sistema está disponível para os consumidores e o número total de horas 

demandadas no sistema.  

• Average Service Unavailability Index (ASUI): é o índice de indisponibilidade média 

de serviço. É definido como sendo a razão entre o número de horas indisponíveis para 

os consumidores e o número total de horas demandadas no sistema. 

Na avaliação da confiabilidade, pode-se dividir os índices de desempenho em dois grupos: 

índices de desempenho para pontos de carga e índices de desempenho para o sistema. O 

primeiro se refere às informações específicas para cada unidade consumidora, isto é, para 

cada ponto de carga. Já o segundo grupo de índices de desempenho alude às informações 

do sistema de distribuição. A Tabela 2.1 classifica os principais índices de desempenho de 

acordo com sua finalidade. 

 

Tabela 2.1: Classificação dos Índices de Desempenho 

Índices de Desempenho para Pontos de Carga 
r, U, EENS, AENS, DIC, FIC, DMIC, 
LOLC. 

Índices de Desempenho para o Sistema 
EENS, AENS, DEC, FEC, CAIDI, ASAI, 
ASUI, LOLC. 
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Os índices de desempenho traduzem a qualidade do fornecimento de energia aos 

consumidores; sendo assim, existem valores padronizados a fim de averiguar a condição real 

do sistema. No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece estes 

padrões. Em [S15] têm-se as seguintes definições: 

• Metas de Continuidade: são os valores máximos estabelecidos para os indicadores 

de continuidade, avaliados pela agência regulatória periodicamente. 

• Padrão de Continuidade: valor máximo estabelecido, pela agência regulatória do 

sistema, para um indicador de continuidade e utilizado para a análise comparativa com 

os valores apurados nas concessionárias de energia elétrica.  

Na avaliação da confiabilidade de sistemas, as principais informações que compõem um 

banco de dados são a taxa de falha e o tempo de reparo. Destaca-se a importância de um 

banco de dados com informações precisas, ou seja, dados que representam de forma 

fidedigna o sistema em análise [G06]. 

 

2.4 Modelagem do Sistema de Distribuição 

 

A topologia dos sistemas de distribuição de energia elétrica é composta por componentes em 

série, paralelo ou por combinações destas conexões. A seguir serão apresentados os 

conceitos e a formulação matemática para cada tipo de conexão. 

 

2.4.1 Sistema Série 

 

Em confiabilidade, um conjunto de componentes constitui em um sistema série, se para o 

mesmo operar, todos os componentes devem obrigatoriamente estar em operação. Para 

ilustrar um sistema série, considere dois componentes A e B com taxas de falha 𝜆𝐴 e 𝜆𝐵 e os 

tempos de reparo 𝑟𝐴 e 𝑟𝐵, respectivamente. A Figura 2.3, apresenta os componentes A e B 

em série. 
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Figura 2.3: Sistema com dois elementos em série 

 

A taxa de falha equivalente (𝜆𝑆) do sistema da Figura 2.3 é dada pela equação 2.1. 

 𝜆𝑆 = 𝜆𝐴 + 𝜆𝐵 (2.1) 

   

O tempo de reparo equivalente (𝑟𝑠) é dado pela equação 2.2 

 
𝑟𝑠 =  

𝜆𝐴𝑟𝐴 + 𝜆𝐵𝑟𝐵

𝜆𝐴 + 𝜆𝐵
 (2.2) 

 

Para n componentes, a taxa de falha equivalente (𝜆𝑆) e o tempo de reparo equivalente (𝑟𝑠) 

podem ser calculados a partir das expressões 2.3 e 2.4, respectivamente. 

 
𝜆𝑆 = ∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.3) 

   

 
𝑟𝑆 = ∑(𝜆𝑖𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝜆𝑆⁄  

 

(2.4) 

 

 

 

A indisponibilidade do sistema (𝑈𝑆) pode ser calculada pela equação 2.5. 

 𝑈𝑆 = 𝜆𝑆𝑟𝑆 (2.5) 

 

2.4.2 Sistema Paralelo 

 

Em confiabilidade, um conjunto de componentes constitui em um sistema paralelo, se para o 

mesmo operar, apenas um dos componentes deve estar em operação. Para ilustrar um 

λA, rA λB, rB 

Componente A Componente B 
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sistema paralelo, considere dois componentes A e B com taxas de falha 𝜆𝐴 e 𝜆𝐵 e os tempos 

de reparo 𝑟𝐴 e 𝑟𝐵, respectivamente. A Figura 2.4 apresenta os componentes A e B em paralelo. 

 

Figura 2.4: Sistema com dois elementos em paralelo 

 

A taxa de falha equivalente (𝜆𝑃) para o sistema apresentado na Figura 2.4 é dada pela 

equação 2.6. 

 𝜆𝑃 = 𝜆𝐴𝜆𝐵(𝑟𝐴 + 𝑟𝐵) (2.6) 

 

O tempo de reparo equivalente (𝑟𝑃) para um sistema paralelo é dado pela equação 2.7. 

 𝑟𝑃 =
𝑟𝐴𝑟𝐵

𝑟𝐴 + 𝑟𝐵
 (2.7) 

 

 A indisponibilidade do sistema (𝑈𝑃) é dada pela equação 2.8. 

 𝑈𝑃 = 𝜆𝑃𝑟𝑃 (2.8) 

 

Para n componentes em paralelo, as equações para o cálculo dos parâmetros apresentados 

anteriormente podem ser encontradas em [BA83]. 

 

 

 

λA, rA 

λB, rB 

Componente A 

Componente B 
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2.5 Método dos Conjuntos Mínimos de Corte  

 

Os conjuntos mínimos de corte são determinados pelos caminhos mínimos. Devido a estes 

conjuntos mínimos e à dinâmica dos dispositivos de manobra e proteção, pode-se determinar 

o modo de falha para cada ponto de carga do sistema. 

Essencialmente, existem três modos de falha, caracterizados da seguinte forma: 

• Corte com Tempo de Chaveamento NF: a energia é restabelecida ao ponto de carga 

em análise pelo seu alimentador - há isolamento da falha por um dispositivo de 

manobra ou proteção. 

• Corte com Tempo de Chaveamento NA: a energia é restabelecida ao ponto de carga 

em análise por outro alimentador (chaveamento NA externo) ou pelo seu alimentador 

(chaveamento NA interno) [S15] - há isolamento da falha por um dispositivo de 

manobra ou proteção. 

• Corte com Tempo de Reparo: a energia é restabelecida ao ponto de carga em 

análise somente pelo reparo dos componentes do conjunto mínimo de corte. 

Na seção 2.6 é descrita a dinâmica dos dispositivos de manobra e proteção em sistemas de 

distribuição. 

 

2.6 Dinâmica dos Dispositivos de Manobra e Proteção em Sistemas de Distribuição 

 

A determinação dos conjuntos mínimos de corte é importante para mensurar os índices de 

desempenho de confiabilidade. Contudo, é necessário entender a dinâmica dos dispositivos 

de manobra e proteção. A compreensão relacionada à atuação destes dispositivos possibilita 

determinar o modo de falha para cada ponto de carga. 

Os dispositivos de manobra são chaves seccionadoras NF e NA, disjuntores e fusíveis. Já os 

dispositivos de proteção são disjuntores e fusíveis. 

Na ocorrência de uma contingência, imediatamente, os dispositivos de proteção são 

acionados. Para cada caminho mínimo há a atuação do dispositivo de proteção mais a 

montante a falha. 
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Após a atuação dos dispositivos de proteção é necessário averiguar se há manobras que 

possibilitam isolar a falha e, consequentemente reestabelecer o fornecimento de energia aos 

pontos de carga afetados pela contingência. De uma forma geral, basta encontrar a primeira 

manobra imediatamente a jusante e a montante da falta em análise. 

Na seção 2.7 a seguir será ilustrada, em detalhes, a determinação dos modos de falha para 

um sistema teste. 

 

2.7 Estrutura em Árvore 

 

Em sistemas de grande porte, determinar a rede de confiabilidade, ou seja, a sequência de 

todos os conjuntos mínimos de corte é inviável [N05]. Sendo assim, várias metodologias foram 

empregadas com o intuito de estimar os índices de desempenho. Um método eficiente de 

busca de caminhos mínimos por árvores é utilizado em [N05] e empregado nesta dissertação. 

A construção de uma árvore é realizada a partir das conexões físicas das barras de entrada 

e saída de cada componente do sistema; sendo que, o nodo raiz é uma fonte e o ponto de 

carga é um nodo folha. O nodo raiz é um nodo inicial, nodo pelo qual a construção da árvore 

se inicia. Já um nodo folha é um nodo que não tem filhos, ou seja, um ponto terminal. Logo, 

pode-se observar nesta estrutura o conceito de caminho apresentado na seção 2.2. 

Em uma estrutura árvore tem-se a denominação de nodos como se segue [D06]: 

• Nodo Raiz: nodo pelo qual a construção da árvore se inicia. 

• Nodo Folha: nodo que não tem filho. 

• Nodo Pai: nodo localizado imediatamente acima do nodo em análise. 

• Nodo Filho: nodo localizado imediatamente abaixo do nodo em análise. 

• Nodo Irmão: nodo que tem o mesmo pai do nodo em análise. 

• Nodo Tio: nodo irmão do pai do nodo em análise. 

• Nodo Ancestral: nodos localizados acima do nodo em análise. 

A estrutura em árvore desenvolvida por [N05] é base para melhorias e novas aplicações 

apresentadas em trabalhos posteriores. De forma a exemplificar, em [N05], a inserção de um 

componente sistêmico pode ser feita em mais de um lugar na árvore de um alimentador. 

Nestes casos, é realizada uma operação chamada poda. A poda constituí na eliminação de 

nodos idênticos em uma árvore. Em [S15], este fato foi solucionado de forma eficaz a partir 

de um flag indicando se o componente em análise já foi inserido. Portanto, em [N05] há a 
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inserção e teste posterior, enquanto em [S15] se testa para depois realizar a inserção do 

componente. 

Ainda em [S15], a atualização dos índices de desempenho, por meio de sua nova 

metodologia, produz uma significativa melhoria no tempo computacional. Testes realizados 

nos sistemas de distribuição de Carangola e Varginha apresentam um speed up de 9,16 e 

12,54 respectivamente em relação aos resultados expostos em [N09]. 

Uma vez finalizada a construção da árvore é possível determinar os caminhos mínimos. Para 

isto, basta “subir” a árvore a partir de cada ponto de carga até atingir o nodo raiz (nodo fonte). 

Em sistemas de distribuição é comum existir apenas um caminho NF entre o ponto de carga 

e a fonte. Já a conexão de um ponto de carga com outros alimentadores é realizada por 

caminhos NA, o qual apresenta pelo menos uma chave NA. A quantidade destes caminhos 

depende do número de chaves NA que interligam o alimentador em análise com outros 

alimentadores. 

De forma a elucidar a construção de uma árvore, considera-se o sistema exemplo 

apresentado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Sistema Exemplo 
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Pode-se observar na Figura 2.5 que, em condições normais, a fonte G1 alimenta os pontos 

de carga LP1 e LP2 - caso houvesse unidades de GD, estas também poderiam contribuir para 

o fornecimento de energia às unidades consumidoras. A fonte G2 é uma fonte auxiliar que 

pode suprir o fornecimento de energia por meio do fechamento do disjuntor DJ2. 

Em uma simulação digital, o total de árvores criadas corresponde ao número de subestações 

(ou fontes NF) do sistema em análise. Cabe ressaltar que não são construídas árvores para 

as unidades de geração distribuída. Como será mostrado mais adiante, o modelo destas é de 

uma carga com potência ativa negativa em todo horizonte de tempo. 

Para efeitos de exemplificação, ilustra-se, a seguir, a construção de uma árvore. A partir do 

nodo G1 (nodo raiz), enceta-se o processo. Por meio das conexões físicas das barras de 

entrada e saída, conclui-se que o componente DJ1 é um nodo filho da fonte G1. Por sua vez, 

as linhas LT1 e LT2 são nodos filhos de DJ1 e consequentemente são irmãs. A Figura 2.6 

ilustra o início da construção da árvore do sistema apresentado na Figura 2.5. 

G1

DJ1

LT1LT2

 

Figura 2.6: Início da Construção da Árvore do Sistema da Figura 2.5 

 

Estendendo-se a árvore para os componentes ainda não inseridos, obtém-se a árvore 

mostrada na Figura 2.7. Nesta Figura, pode-se observar que todo nodo folha é do tipo “Fonte” 

e/ou do tipo “Carga”. 
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G1

DJ1

LT1LT2

DJ3

DJ2 FUS2

TR2

LP2

G2

CH1

LT3

FUS1

TR1

LP1

 

Figura 2.7: Árvore Finalizada do Sistema da Figura 2.5 

 

De forma a exemplificar os modos de falha, será utilizado o sistema elétrico apresentado na 

Figura 2.5. 
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Inicialmente, considera-se uma falha na linha LT3. A partir do nodo do componente falhado, 

deve-se encontrar a primeira manobra acima e abaixo bem como o primeiro dispositivo de 

proteção acima do componente falhado na árvore apresentada na Figura 2.7. 

Definidos os dispositivos de manobra e proteção pode-se determinar os modos de falha para 

cada ponto de carga. Para a situação onde o componente LT3 está em falha, o primeiro 

dispositivo de proteção é o disjuntor DJ1. Sendo assim, este irá operar de forma a ocasionar 

a cessação do fornecimento de energia para todas as cargas à jusante de si.  

De forma a reestabelecer o fornecimento de energia às cargas, deve-se verificar a 

possibilidade de efetuar manobras com tal efeito. A manobra imediatamente acima da linha 

LT3 é a chave CH1. Esta manobra possibilita que o DJ1 seja acionado e, consequentemente, 

há o reestabelecimento de energia ao ponto de carga LP2. 

Observa-se que o ponto de carga LP1 não é beneficiado por esta manobra. Logo, o modo de 

falha para a carga LP2 é “Corte com Tempo de Chaveamento NF”. Já a carga LP1 tem o 

modo de falha classificado como “Corte com Tempo de Reparo”. 

A manobra imediatamente abaixo da linha LT3 é o fusível FUS1, contudo esta manobra não 

provoca nenhuma ação benéfica a algum ponto de carga. 

Ainda explorando a Figura 2.5, considera-se uma falha na linha LT2. Novamente o disjuntor 

DJ1 atuará. Todas as cargas do sistema terão interrupção no fornecimento de energia. Neste 

caso, a manobra imediatamente acima da linha LT2 é o disjuntor DJ1. Entretanto esta 

manobra não pode ser fechada pois alimentaria a falta. A última alternativa é analisar o 

componente de manobra imediatamente abaixo da linha LT2. Este componente é o disjuntor 

DJ3. 

O disjuntor DJ3 pode isolar a falha em análise por meio de sua abertura. Desta forma, o 

disjuntor DJ2 pode ser fechado e a fonte G2 pode alimentar a carga LP2. A carga LP1 não se 

beneficia da manobra realizada. Logo, o modo de falha para a carga LP2 é “Corte com 

Tempo de Chaveamento NA”. Já a carga LP1 tem o modo de falha classificado como “Corte 

com Tempo de Reparo”. 

Uma falha na linha LT1 provoca exatamente os mesmos efeitos ocorridos para uma falha em 

LT2, pois os disjuntores DJ1 e DJ3 devem-se encontrar abertos com a finalidade de isolar a 

falta e, de forma concomitante, disjuntor DJ2 pode ser fechado. Desta forma, o fornecimento 

de energia elétrica para a carga LP2 pode ser realizado por meio da fonte G2. A carga LP1 

não se beneficia das manobras realizadas. 
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Na seção 2.8 é apresentada a rede de confiabilidade do sistema exemplo mostrado na Figura 

2.5. 

 

2.8 Rede de Confiabilidade 

 

A rede de confiabilidade, como descrito na seção 2.2, corresponde a sequência de todos os 

conjuntos mínimos de corte de um sistema. Contudo, conforme descrito em [N05], a 

contribuição dos conjuntos mínimos de corte de segunda ordem, ou superior, não contribuem 

de forma expressiva para os índices de desempenho. Além deste fato, pode-se destacar o 

elevado tempo de processamento computacional necessário para computar as pequenas 

contribuições destes conjuntos. 

É comum em análises de confiabilidade considerar apenas os conjuntos de primeira ordem, 

fato esse que será contemplado nesta dissertação. Na Figura 2.8, tem-se a rede de 

confiabilidade para os pontos de carga LP1 e LP2 do sistema teste apresentado na Figura 

2.5. 

Fonte TR1 LT1 LT2 LT3 LP1

Fonte TR2 LT1 LT2 LT3 LP2

Chaveamento 
NF

Chaveamento 
NA

Tempo de 
Reparo

Modo de Falha

 

Figura 2.8: Rede de Confiabilidade 

Pode-se observar na Figura 2.8 que os dispositivos de manobra e proteção não estão 

representados na rede de confiabilidade. Esse fato se deve às baixas taxas de falha destes 

equipamentos. 
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2.9 Decomposição de Sistemas 

 

A determinação dos índices de desempenho apresenta problemas relacionados ao uso da 

memória computacional necessária para armazenar os caminhos mínimos [S15]. Em 

decorrência desse fato, as simulações se tornam mais dispendiosas. Em [N09] foi utilizada 

uma ferramenta que possibilita a decomposição de sistemas de distribuição em vários 

subsistemas menores. 

Inicialmente é cogente determinar os alimentadores principais do sistema de distribuição. De 

forma a exemplificar será utilizado o sistema IEEE-RBTS barra 2 [ABSGS91] apresentado na 

Figura 2.9. Este sistema possui 22 pontos de carga e 74 ramos. 
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Figura 2.9: Sistema IEEE-RBTS barra 2 

 

Na Figura 2.10, há a identificação dos quatro alimentadores principais por meio de tracejados. 

Estes alimentadores são denominados de Ramais 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 2.10: Alimentadores principais do Sistema IEEE-RBTS barra 2 

 

Devido à complexidade dos sistemas de distribuição, a identificação visual dos alimentadores 

pode ser complexa. Para isso foi elaborado um algoritmo para realizar a decomposição de 

sistemas, da mesma maneira que em [N09]. Em linhas gerais, o algoritmo baseia-se na 

estrutura em árvores apresentada na seção 2.7. Contudo, quando se verifica a presença de 

uma chave NA, a construção da árvore é interrompida e é inserida uma fonte virtual. 

Em condições normais, os alimentadores operam de forma independente. Ou seja, cada 

alimentador é responsável pelo suprimento de energia aos pontos de carga de seu referido 

ramal. Porém em situações de contingência, pode-se alimentar pontos de carga de outros 

ramais. Esse fato é possível por meio de caminhos alternativos (através do fechamento de 

chaves NA). 

Desta maneira, a decomposição consiste na separação de cada alimentador. Concomitante a 

essa separação, todos os ramos após uma chave NA são substituídos por fontes virtuais. A 

Figura 2.11 mostra a nova configuração da rede para o sistema IEEE-RBTS barra 2 com os 

ramais individualizados. 
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Figura 2.11: Sistema IEEE-RBTS barra 2 Decomposto 

 

Graças a individualização dos ramais não há mais interferência entre os alimentadores. Esse 

fato torna as análises de confiabilidade independentes [N09]. Contudo esta simplificação afeta 

alguns cortes de 2ª ordem, e dentre estes, apenas aqueles que dependem de chaveamento 

NA. Por exemplo, observando-se a Figura 2.9 e considerando-se uma falha na linha LTT3, 

deve-se abrir as chaves CH2 e CH3. Desta forma, isola-se a falha e pode-se fechar a chave 

CHNA1 a fim de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica à carga LP-7. Contudo se 

existir também uma falha em LTT6, por exemplo, não se pode fornecer energia elétrica à LP-

7 por meio da chave CHNA1. Nesta dissertação, não se considera cortes de 2ª ordem (mesmo 

para contingências simultâneas no mesmo ramal) ou de ordem superior. 

Comumente, despreza-se a influência dos cortes de 2ª ordem ou superior [ABSGS91], 

[BW98]. Em [N09] é feita uma comparação entre um sistema de distribuição completo e 

decomposto. O sistema utilizado para esse fim é conhecido como Papagaios. Neste sistema 

foi computada uma diferença máxima de 0,93% para o índice FIC e de 1,40% para o índice 

DIC. Estes resultados comprovam a viabilidade do método de decomposição de sistemas. 
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2.10 Restrição de Transferência de Carga 

 

Os dispositivos de proteção têm a finalidade de restringir a abrangência do impacto de uma 

falta nos sistemas de distribuição. De forma concomitante, podem haver possibilidades de 

fornecer energia elétrica por meio de chaveamentos NA às cargas afetadas por uma 

contingência, via outros alimentadores. 

A transferência de carga depende de questões técnicas tais como carregamento nas linhas 

de distribuição, capacidade limite nos equipamentos da subestação - por exemplo, 

transformadores e níveis de tensão. Desta forma, torna-se necessária uma análise de fluxo 

de potência para determinar um ponto de operação que atenda os limites técnicos da rede 

elétrica. 

Para exemplificar o impacto da restrição de transferência de carga em redes de distribuição, 

considera-se o sistema IEEE-RBTS barra 2, apresentado na Figura 2.9. Estando a linha LTT2 

em falta, ocorrerá a atuação do disjuntor DJ1, sendo assim, haverá interrupção no 

fornecimento de energia às cargas LP-1, LP-2, LP-3, LP-4, LP-5, LP-6 e LP-7. Com efeito de 

isolar a linha LTT2, as chaves seccionadoras CH1 e CH2 serão abertas. Em seguida o 

disjuntor DJ1 poderá ser acionado, reestabelecendo o provimento de energia às cargas LP-1 

e LP-2. De forma similar, a chave CHNA1 poderá ser fechada e as cargas LP-5, LP-6 e LP-7 

serão alimentadas por meio do Ramal 2. Assim, os modos de falha de LP-5, LP6 e LP-7 são 

classificados como tempo de chaveamento NA. 

Sabendo-se que o valor de potência das cargas LP-5, LP-6 e LP-7 são respectivamente, 566 

kW, 454 kW e 454 kW e que a capacidade máxima de potência da chave CHNA1 é 700 kW 

(em termos práticos, esse o valor de transferência é definido pelo limite de carregamento dos 

circuitos), verifica-se que a transferência de potência para todas cargas não pode ser 

efetuada. Sendo assim, deve-se alterar o modo de falha classificado como tempo de 

chaveamento NA para tempo de reparo de algumas cargas de forma a não exceder o limite 

de potência da chave CHNA1. 

Observando-se a Figura 2.9, é possível averiguar que a próxima manobra em direção à chave 

CHNA1 que está fechada é a chave CH3. Ao abrir esta chave, os pontos de carga LP-5 e LP-

6 terão o seu modo de falha classificado como tempo de reparo. A única carga que está com 

o modo de falha como tempo de chaveamento NA é a unidade consumidora LP-7. 

Verificando-se agora o limite de transferência de carga da chave CHNA1 com o somatório das 
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cargas que serão atendidas por meio desse chaveamento, conclui-se que a transferência de 

potência pode ser realizada (700 kW é maior que 454 kW). 

O algoritmo para transferência de carga é realizado, em detalhes, de acordo com os seguintes 

passos: 

 

1. Início do algoritmo. 

 

2. Classifica-se o modo de falha como tempo de chaveamento NA à todas as cargas 

que podem ser alimentadas por meio de uma chave NA. 

 

3. Para cada chave NA, faça: 

 

4. Obtenha o limite de potência ativa (L) da chave NA. 

 

5. Obtenha a soma de potência ativa das cargas (SC) que podem ser atendidas pela 

chave NA. 

 

6. Se o limite de potência ativa (L) da chave NA for menor que a soma da potência 

ativa das cargas (SC), deve-se realizar o passo 7. Caso contrário, dirija-se ao 

passo 9. 

 

7. Encontra-se o próximo dispositivo de manobra em estado “fechado” em direção à 

chave NA. A esse novo dispositivo de manobra, realiza-se a operação de abertura. 

Esta operação pode implicar no não provimento de energia de alguns pontos de 

carga - esses pontos de carga terão seu modo de falha classificado como tempo 

de reparo. 

 

8. Atualiza-se a soma da potência ativa das cargas (SC) e retorna-se ao passo 6. 

 

9. Retorna-se ao passo 3 até que a transferência de carga da última chave NA seja 

analisada. Caso a transferência de carga refira-se a última chave NA, dirija-se ao 

passo 10. 

 

10. Fim do algoritmo. 
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2.11 Fluxo de Potência em Sistemas de Distribuição 

 

Com o avanço de áreas voltadas para tecnologia, os computadores digitais tornaram-se 

poderosas ferramentas no auxílio de cálculos. No campo da Engenharia Elétrica pode-se 

destacar a importância dos mesmos em estudos efetuados em SEP. 

Os pesquisadores Ward, Harle, Brown, Tinney, Glimm e Stagg foram os pioneiros em 

desenvolver métodos automatizados para a solução digital de fluxo de potência [J07]. Estes 

métodos, em sua essência, consistem em mensurar as variáveis elétricas por meio de um 

processo iterativo. Na literatura, alguns métodos numéricos de fluxo de potência são: Gauss-

Seidel, Newton-Raphson e Desacoplado Rápido. 

Inicialmente, os métodos clássicos de fluxo de potência ou fluxo de carga foram desenvolvidos 

e aplicados para sistemas de geração e transmissão. Todavia, ao aplicar estes métodos em 

sistemas de distribuição, foram reportados problemas de convergência inerentes ao mal 

condicionamento de matrizes [C14]. 

Uma variedade de métodos foi publicada com o intuito de contornar o problema de 

convergência dos métodos clássicos de fluxo de carga em sistemas de distribuição. Alguns 

destes são: Método da Soma de Potência, Método da Soma de Correntes, Método 

Desacoplado Rápido, Método da Escada (“Ladder”), Método Primal-Dual Barreira Logarítmica 

e Método Baran-Wu entre outros. 

Nesta dissertação faz-se uso do Método da Soma de Correntes. Este método numérico pode 

ser encontrado em [I08]. Em resumo, a sistemática deste método consiste em dois passos: 

no caminho inverso, parte-se da barra terminal até a barra fonte determinando a corrente 

acumulada em cada barra. Em seguida, no caminho direto, atualiza-se a tensão de cada barra 

no sentido da barra fonte até as barras terminais. O processo numérico cessa quando a 

equação 2.9 é satisfeita para cada barra do sistema de distribuição. 

 ‖𝐸𝑘+1 −  𝐸𝑘‖ ≤ δ (2.9) 

 

Onde: 

δ - Tolerância máxima para diferença do módulo de tensão entre duas iterações consecutivas; 

𝐸𝑘
 - Tensão na barra na iteração k; 

𝐸𝑘+1
 - Tensão na barra na iteração k+1.



 

CAPÍTULO 3 

3 IMPLEMENTAÇÃO DIGITAL 

 

A linguagem de programação C++ constituí em uma ferramenta versátil utilizada para 

desenvolver simulações computacionais. Dentre as várias vantagens dessa linguagem estão 

a programação orientada a objetos e a possibilidade de utilização de ponteiros. Uma estrutura 

orientada a objetos possibilita otimizar linhas de código graças a funcionalidades de herança, 

polimorfismo entre outras [S15]. 

O método analítico baseado na construção de árvores é aplicado nesta dissertação como uma 

ferramenta capaz de determinar os índices de desempenho de confiabilidade bem como o 

montante de perdas ativas do sistema de distribuição no período de um ano. Para isso, toda 

a modelagem de construção de árvores descrita por [S15] foi implementada via OOP (Object 

Oriented Programming) em C++. 

Com objetivo de alocar, de forma ótima, as unidades de geração distribuída, utilizou-se a 

metaheurística Bat Algorithm. A função objetivo do problema de otimização é a minimização 

dos custos do valor esperado da energia não suprida (EENS) e do montante de perdas ativas 

ao longo de um ano. De forma a mensurar o impacto de cada custo na função objetivo, 

segmentou-se a mesma em três problemas: no primeiro caso a função objetivo é composta 

somente do custo em relação as perdas ativas, já no segundo caso a função objetivo é 

composta apenas do custo relacionado a EENS e por fim, no terceiro caso, a função objetivo 

é composta de ambos os custos (de perdas ativas mais EENS). 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 

Os sistemas de distribuição possuem subestações, ou fontes NF, que fornecem energia 

elétrica a todas as cargas do ramal em situações em que não há contingências. Nesta 

dissertação considera-se que todas as subestações possuem um excedente de 15% em 

relação a potência total das cargas do ramal.  

Já em relação às unidades de GD, estas são modeladas nesta dissertação como pontos de 

carga com potência negativa fixa em todo o horizonte de tempo. A penetração de potência 

das unidades de GD a serem inseridas é uma porcentagem (fração) da potência ativa 

demandada na rede elétrica.
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Por exemplo, considerando-se uma rede elétrica com potência demandada de 1.000 kW e 

havendo-se uma penetração de potência ativa de unidades de GD em 15%, conclui-se que a 

soma de potência de todas as unidades de GD a serem inseridas é de 150 kW.  O valor de 

potência de cada unidade de GD é calculado efetuando-se a razão da soma de potência a ser 

inserida na rede elétrica pela quantidade de unidades de GD a serem alocadas. 

A avaliação do impacto da inserção de unidades de geração no custo relativo às perdas ativas 

é realizada através de uma simulação de fluxo de potência (utilizou-se o Método da Soma de 

Correntes) para cada patamar de carga. Nesta dissertação utiliza-se a representação da carga 

em 3 (três) patamares, conforme é mostrada na Figura 3.1. Esta representação é idêntica à 

curva mostrada em [L14], exceto pelo fato de que se agrupou os patamares de carga. 

 

Figura 3.1: Patamares de Carga 

 

A Tabela 3.1 apresenta os valores de duração dos patamares de carga da Figura 3.1. 

 

Tabela 3.1: Patamares de Carga 
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Após computar a energia consumida com as perdas ativas em um ano, basta posteriormente 

multiplicar a mesma pelo custo de cada kWh (quilo Watt hora) para obter o custo anual para 

suprir as perdas ativas nos circuitos. 

A respeito da confiabilidade, determina-se o valor de potência ativa que pode ser transferido 

de um ramal para outro por meio do cálculo de fluxo de potência para o valor da carga pico. 

Após a determinação do valor de transferência de carga de cada chave NA, realiza-se uma 

análise de confiabilidade para computar os índices de desempenho (nesta dissertação focar-

se-á no índice EENS). Posteriormente, multiplica-se a EENS da rede de distribuição pelo custo 

de cada kWh (quilo Watt hora). Assim, obtém-se o custo anual gasto com a EENS. 

Conforme mencionado, para o cálculo do esperado da energia não suprida (EENS) 

considerou-se o valor pico da carga. Desta forma, adota-se uma postura conservadora ao se 

estimar a EENS para o pior cenário. Este fato se justifica, pois, metodologias que contemplam 

uma carga com diferentes patamares carecem de um tempo de simulação maior, a título de 

exemplo, tem-se a SMC sequencial [S15]. 

Outro fato contemplado nesta dissertação é o limite de chaveamentos normalmente abertos. 

Atualmente, a maioria dos sistemas de distribuição tem os dispositivos de manobra e proteção 

manuais. Desta forma, não é possível fazer todos os chaveamentos NA já que as 

concessionárias de energia têm um número limitado de pessoas para fazer tal operação. 

Concomitante a este fato, a distância geográfica entre as várias chaves NA pode acarretar em 

um tempo maior com a locomoção dos operadores que o tempo de reparo da falha. Em 

concordância com o trabalho de [N09] será considerada apenas 1 (um) chaveamento NA. 

Além desse fato, vale a pena frisar que um chaveamento NA interno tem prioridade em relação 

a um chaveamento NA externo [S15] - pois a fonte NF é capaz de suprir todas as cargas do 

seu ramal, enquanto a transferência de carga é, geralmente, mais limitada. 

Dentre as várias possibilidades de chaveamentos NA, será escolhida aquela que possibilita a 

maior transferência de potência. Neste ponto é possível afirmar que a energia proveniente 

das unidades de GD também contribui para esta escolha. Esse fato é contemplado graças ao 

sincronismo de uma unidade de geração a uma fonte NF. 

De forma a exemplificar esta situação, consideram-se os ramais 3 e 4 do sistema IEEE-RBTS 

barra 2 apresentado na Figura 3.2, atentando-se pelo fato de existir uma unidade de geração 

na barra de entrada da carga LP-15. 
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Figura 3.2: Impacto de uma Unidade de Geração Distribuída 

 

A soma da potência ativa das unidades consumidoras do ramal 3 é de 3.106 kW e do ramal 

4 é 3.390 kW. Assim sendo, a potência ativa da fonte NF do ramal 3 é de 3.571,9 kW e do 

ramal 4 é de 3.898,5 kW (a potência das fontes NF são 15% do montante de potência das 

cargas do ramal). 

Observando-se a Figura 3.2, a inserção de uma unidade de GD no ramal 3 pode implicar em 

benefícios no índice da EENS para cargas presentes apenas nos ramais 3 e 4. Para o caso 

base, ou seja, sem a inserção de unidades geradoras, a fonte NF do ramal 3 pode fornecer 

um montante de 245,53 kW para o ramal 4 por meio da chave CHNA2. Este valor de 

transferência de carga é obtido, a título de exemplo, da seguinte forma:  

• A fonte NF do ramal 3 tem a capacidade de fornecer 3.571,9 kW, conforme visto 

anteriormente. 
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• Após executar o fluxo de potência para a carga pico, tem-se que as perdas ativas nos 

circuitos totalizam 220,37 kW. 

• A soma de potência ativa das cargas do ramal 3 é de 3.106 kW. 

Assim sendo, a transferência de potência é dada pela subtração da capacidade de potência 

ativa da fonte NF do ramal 3 das perdas ativas nos circuitos e das cargas presentes no ramal 

3 (3.571,9 kW - 220,37 kW - 3.106 kW = 245,53 kW). Analogia pode ser realizada para a fonte 

NF do ramal 4. Neste caso, o ramal 4 pode fornecer 253,1 kW para cargas situadas no ramal 

3 também pela chave CHNA2. 

Sabendo-se que a potência da carga LP-15 é 454 kW e, considerando uma falha na linha 

LTT9, vê-se que essa carga tem seu modo de falha caracterizado como tempo de reparo - a 

potência de ativa disponível na chave CHNA2 é insuficiente para alimentar a carga LP-15 

(253,1 kW é menor que a potência ativa da carga LP-15). 

Ao alocar uma unidade de geração conforme mostrada na Figura 3.2 com uma potência ativa 

de 200 kW, por exemplo, pode-se alimentar a carga LP-15 para uma contingência em LTT9. 

Esse fato mostra que a unidade de geração no ramal 3 pode beneficiar uma carga também 

do ramal 3. 

Ao se alocar a unidade de geração na barra de entrada da carga LP-15 com valor de 700 kW 

muda-se o valor de transferência de potência da chave NA CHNA2 do ramal 3 para o ramal 

4. Ao realizar a alocação da GD, o valor de transferência se altera de 245,53 kW para 1.045,72 

kW. Sabendo-se que as cargas LP-21 e LP-22 demandam uma potência ativa de 566 kW e 

454 kW, respectivamente e, considerando uma falha na LTT13, constata-se que as cargas 

LP-21 e LP-22 tem o modo de falha caracterizado como tempo de chaveamento NA (este fato 

não seria possível sem a unidade de geração, pois para o caso base, a potência de 

transferência é limitada em 245,53 kW). Assim sendo, conclui-se que a unidade de geração 

presente no ramal 3 pode beneficiar cargas no ramal 4. 

Em linhas gerais, vê-se que uma unidade de geração pode beneficiar cargas em seu ramal 

ou do ramal adjacente. Este impacto reflete em substanciais modificações no índice da EENS. 

Do ponto de vista das perdas ativas, tem-se que, no caso base, ou seja, sem a unidade de 

geração distribuída, a energia perdida no ramal 3 totaliza 606.043,07 kWh em um ano. Após 

a inserção de uma unidade de geração de 700 kW (conforme mostra a Figura 3.2) este 

montante é reduzido para 250.516,83 kWh no período de um ano. Constata-se que o impacto 

da redução das perdas ativas é limitado ao ramal de onde se encontra a unidade de geração. 
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Ainda dentro do escopo desta dissertação, as unidades de GD não fornecem energia elétrica 

em uma operação ilhada. Esse fato traz realidade a simulação digital, já que existem 

problemas quando há formação de ilhas. Alguns destes problemas são: qualidade da energia 

elétrica incompatível com os padrões estabelecidos por órgãos fiscalizadores, tais como, 

violações nos limites admissíveis de tensão, frequência e harmônicos [V14], falta de 

sincronismo dos dispositivos de proteção e risco à segurança das pessoas [O19]. 

 

3.2 Formulação Matemática do Problema de Otimização 

 

A função objetivo apresentada na equação 3.1 é utilizada para a minimização do custo da 

energia com as perdas ativas nos circuitos, enquanto a equação 3.2 é empregada para a 

minimização do custo com a EENS. 

 

 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝐴 𝑥 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑃𝐴) (3.1) 

 

 𝑚𝑖𝑛 𝑓2 (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐸𝑁𝑆 𝑥 𝐸𝐸𝑁𝑆) (3.2) 

 

 

 
 

Sujeito a: 
𝐶𝑖 𝑥 𝑃𝐺𝐷𝑖 + 𝑃𝐺𝑖

𝑡 − 𝑃𝐷𝑖
𝑡 = ∑ ∑ 𝑓𝑝𝑖𝑗

𝑡

𝑛

𝑗=1

 

𝑛

𝑖=1

 

 

(3.3) 

 
𝑄𝐺𝑖

𝑡 − 𝑄𝐷𝑖
𝑡 =  ∑ ∑ 𝑓𝑄𝑖𝑗

𝑡

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (3.4) 

  

𝐶𝑖 = 0 𝑜𝑢 1 

 

(3.5) 

 𝑛𝐺𝐷 = 𝑛𝐺𝐷
𝐸𝑆𝑃 (3.6) 

   

 𝑛𝐶𝐻𝑁𝐴 = 1 (3.7) 
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Onde: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑃𝐴 - Custo da energia com perdas ativas [US$/kWh]; 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑃𝐴 - Energia com perdas ativas nos circuitos em um ano [kWh/ano]; 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐸𝑁𝑆 - Custo da energia não suprida (EENS) [US$/kWh]; 

𝐸𝐸𝑁𝑆 - Energia não suprida em um ano [kWh/ano]; 

𝐶𝑖 - Variável binária que indica se há ou não uma unidade de GD na barra 𝑖; 

𝑃𝐺𝐷𝑖 - Potência ativa gerada pela unidade de GD na barra 𝑖; 

𝑃𝐺𝑖
𝑡  - Potência ativa gerada na barra 𝑖 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑃𝐷𝑖
𝑡  - Potência ativa demanda na barra 𝑖 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑓𝑝𝑖𝑗
𝑡  - Fluxo de potência ativa entre as barras 𝑖 e 𝑗 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑄𝐺𝑖
𝑡  - Potência reativa gerada na barra 𝑖 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑄𝐷𝑖
𝑡  - Potência reativa demanda na barra 𝑖 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑓𝑄𝑖𝑗
𝑡  - Fluxo de potência reativa entre as barras 𝑖 e 𝑗 para o patamar de carga 𝑡; 

𝑖 e 𝑗 - Barras da rede elétrica; 

𝑛 - Número total de barras da rede elétrica; 

𝑛𝐺𝐷 - Quantidade de unidades de GD a serem instaladas; 

𝑛𝐺𝐷
𝐸𝑆𝑃 - Número pré-especificado de unidades de GD a serem instaladas; 

𝑛𝐶𝐻𝑁𝐴 - Quantidade de chaveamentos NA destinados à transferência de carga. 

 

As equações 3.3 e 3.4 representam, respectivamente, o balanço de potência ativa e reativa 

para cada barra da rede elétrica. A variável 𝐶𝑖, apresentada na equação 3.5, representa se há 

ou não uma unidade de GD na barra 𝑖. Se o valor desta variável for 0 (zero), então não se 

aloca GD na barra 𝑖, porém se o valor for 1 (um), insere-se uma GD no sistema de distribuição 

na barra 𝑖. O valor da variável 𝐶𝑖 é determinado de acordo com a posição do morcego. Na 
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seção 4.3 é mostrada a codificação adotada nesta dissertação que determina o valor 𝐶𝑖 (se é 

0 (zero) ou 1 (um)). 

O número pré-especificado de unidades de GD a serem alocadas em uma rede elétrica é 

apresentada na equação 3.6 como 𝑛𝐺𝐷
𝐸𝑆𝑃. Contudo cabe salientar que as barras candidatas a 

receber uma unidade de GD são, somente, as barras que possuem um ponto de carga. A 

equação 3.7 é uma restrição que se refere ao fato de realizar-se apenas um chaveamento NA 

para a transferência de carga. 

Cabe ressaltar que para a minimização 𝑓1, as restrições apresentadas nas equações 3.3, 3.4, 

3.5 e 3.6 devem ser satisfeitas para cada patamar de carga. Já para a minimização de 𝑓2 

deve-se satisfazer todas as equações de restrição - inclusive a equação 3.7. 

O cálculo do índice de desempenho 𝐸𝐸𝑁𝑆 presente na equação 3.2 é realizado somando-se 

o produto do índice DIC pelo valor de potência ativa da carga pico para todos os pontos de 

carga, conforme mostra a equação 3.8. 

 
𝐸𝐸𝑁𝑆 = ∑ 𝐷𝐼𝐶𝑚

𝑛𝑐

𝑚=1 

𝑃𝑚 (3.8) 

 

Onde: 

 

𝐸𝐸𝑁𝑆 - Energia não suprida em um ano [kWh/ano]; 

𝐷𝐼𝐶𝑚 - Duração do não fornecimento de energia elétrica para a carga 𝑚 em um ano [h/ano]; 

𝑃𝑚 - Potência ativa de pico da carga 𝑚 [kW]; 

𝑛𝑐 - Quantidade de pontos de carga. 

 

A metaheurística Bat Algorithm é utilizada nesta dissertação para resolução do problema de 

otimização. Contudo cabe destacar que o Bat Algorithm, assim como todas as 

metaheuristicas, é um método de otimização não determinístico. Esse fato se deve pela a 

aleatoriedade em seu processo de busca e, nem o ótimo global (solução ótima) e nem a 

repetição dos resultados são garantidos em execuções com diferentes sementes. 

Na seção 3.3 é apresentada, em detalhes, a metaheurística Bat Algorithm. 
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3.3 Metaheurística Bat Algorithm 

 

A metaheurística Bat Algorithm é um processo de otimização baseado em populações 

proposto por Yang [Y10]. Este método é bioinspirado na ecolocalização de morcegos. 

Basicamente os morcegos emitem ondas ultrassônicas e aguardam a recepção dos ecos. 

Assim, mesmo em um ambiente escuro, os morcegos conseguem mensurar a distância em 

que se encontra de uma presa ou obstáculo. 

Os sons emitidos pelos morcegos modificam-se com a estratégia de caça. Ao identificarem 

uma presa, a taxa de pulso é aumentada para evitar a perda. Já o volume do som diminui 

metodicamente durante o processo de caça, atingindo um valor mínimo quando a presa é 

alcançada. 

Inicialmente, faz-se necessário a compreensão de alguns conceitos preliminares para a 

implementação digital do método de otimização Bat Algorithm, sendo estes: 

• Definição de um número fixo “𝑛” de morcegos que compõe a população. Estes 

morcegos se deslocam no espaço de busca no decorrer das iterações de índice 𝑡;  

• O morcego 𝑖 desloca para a posição 𝑥𝑖 por meio da atualização sucessiva dos 

seguintes parâmetros: velocidade 𝑣𝑖, frequência 𝑓𝑖, taxa de emissão de pulso 𝑟𝑖 e 

amplitude do som 𝐴𝑖; 

• A posição 𝑥𝑖 do morcego 𝑖 é um vetor que possui dimensão igual a “𝑛𝑐”. O parâmetro 

“𝑛𝑐” representa, nesta dissertação, o número de barras candidatas a receber uma 

unidade de GD; 

• No decorrer das iterações e com a aproximação do morcego 𝑖 à presa, há a diminuição 

da amplitude do som (𝐴𝑖) e o aumento da taxa de emissão de pulsos (𝑟𝑖). 

Primeiramente, no Bat Algorithm, é gerada uma população inicial de morcegos. Nesta 

população cada indivíduo possui a sua respectiva frequência do pulso emitido 𝑓𝑖, a velocidade 

𝑣𝑖, a taxa de emissão de pulso (𝑟𝑖) e a amplitude do som (𝐴𝑖) preenchidos com valores 

aleatórios. 

Posteriormente, as posições dos morcegos são avaliadas e classificadas através da função 

objetivo e uma lista com as aptidões de cada morcego é criada. Ao longo das iterações, os 

parâmetros dos morcegos são atualizados levando-se em consideração a melhor solução 

encontrada 𝑥∗ a cada iteração 𝑡. As equações de movimento dos morcegos são descritas, em 

detalhes, na seção 3.3.1. 
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3.3.1 Equações de Movimento dos Morcegos 

 

Para cada iteração 𝑡, a frequência 𝑓𝑖 do som emitido pelo morcego 𝑖 é atualizada dentro de 

uma faixa previamente estipulada, conforme apresenta a equação 3.9. 

 

 𝑓𝑖 =  𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛) 𝛽 (3.9) 

 

 

Onde: 

 

𝑓𝑚𝑖𝑛 - Frequência mínima do som; 

𝑓𝑚𝑎𝑥 - Frequência máxima do som; 

β - Número randômico real compreendido entre 0 e 1 gerado a cada iteração 𝑡. 

 

Após a atualização da frequência pode-se calcular a velocidade 𝑣𝑖
𝑡 de cada morcego, por meio 

da equação 3.10. 

 

 𝑣𝑖
𝑡 = 𝑣𝑖

𝑡−1 + (𝑥∗ − 𝑥𝑖
𝑡−1) 𝑓𝑖 (3.10) 

 

Onde: 

 

𝑥∗ - Posição do melhor morcego. 

 

Em seguida, calcula-se a posição temporária 𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

 de cada morcego conforme a equação 

3.11. 

 

 𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

= 𝑥𝑖
𝑡−1 + 𝑣𝑖

𝑡 (3.11) 

 

Posteriormente, sorteia-se um número randômico. Caso esse número randômico seja maior 

que a taxa de emissão de pulsos (𝑟𝑖) do morcego 𝑖, possivelmente este estará distante da 

presa. Nesse caso, é feita uma busca ao redor da solução ótima 𝑥∗ de acordo com a equação 

3.12. 
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 𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

= 𝑥∗ +  𝜀 𝐴𝑡   (3.12) 

 

Onde: 

 

𝜀 - Número randômico real compreendido entre -1 e 1; 

𝐴𝑡 - Média da amplitude do som de todos os morcegos na iteração 𝑡. 

 

A posição de cada morcego 𝑖 deve satisfazer os limites das variáveis de otimização 

estipulados, conforme a equação 3.13. 

 

 

𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

= {

𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

   𝑠𝑒   𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛   𝑠𝑒                𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

< 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥   𝑠𝑒                𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

> 𝑥𝑚𝑎𝑥

 (3.13) 

 

Finalmente, a posição temporária 𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

 é atualizada em 𝑥𝑖
𝑡  se forem satisfeitas as duas 

condições que se seguem: 

 

• Melhorar a solução 𝑥𝑖
𝑡−1 de acordo com a equação 3.14. 

 

 𝐹𝑂(𝑥𝑖
𝑡𝑒𝑚𝑝

) < 𝐹𝑂(𝑥𝑖
𝑡−1) (3.14) 

 

Onde: 

 

𝐹𝑂 - Função objetivo. 

 

• Sorteia-se um número randômico 𝑟𝑎𝑛𝑑. Este deverá ser menor que a 

amplitude do som (𝐴𝑖) do morcego 𝑖, conforme apresenta a equação 3.15. 

 

 𝑟𝑎𝑛𝑑 < 𝐴𝑖 (3.15) 

Onde: 

 

rand - Número randômico real compreendido entre 0 e 1. 
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Se as condições apresentadas nas equações 3.14 e 3.15 forem satisfeitas, tem-se que o 

morcego está mais próximo da presa e a posição 𝑥𝑖
𝑡 é atualizada conforme a equação 3.16. 

 

 𝑥𝑖
𝑡 = 𝑥𝑖

𝑡𝑒𝑚𝑝
 (3.16) 

 

 

De forma concomitante, sendo satisfeitas as equações 3.14 e 3.15, utiliza-se a taxa de pulsos 

𝑟𝑖 e a amplitude do som 𝐴𝑖 emitida pelo morcego 𝑖. A equação 3.17 é utilizada para atualizar 

a taxa de pulsos enquanto a equação 3.18 é usada para atualizar a amplitude do som do 

morcego 𝑖. 

 𝑟𝑡
𝑡+1 = 𝑟𝑖

0[1 − 𝑒−𝛾𝑡] (3.17) 

 

 𝐴𝑖
𝑡+1 = 𝛼 𝐴𝑖

𝑡 

 
(3.18) 

Onde: 

 

𝛾 - Constante para o aumento da taxa de emissão de pulso compreendido entre 0 e 1; 

𝛼 - Constante para o decréscimo da amplitude do som compreendido entre 0 e ∞. 

 

Observando-se as equações 3.17 e 3.18 vê-se que quando 𝑡 tende ao infinito, 𝐴𝑖 tende a zero 

e 𝑟𝑖 tende a 𝑟𝑖
0 (𝑟𝑖

0 é a máxima taxa de pulsos). 

Em contrapartida, caso as duas condições apresentadas nas equações 3.14 e 3.15 não forem 

satisfeitas simultaneamente, a posição do morcego na iteração 𝑡 permanecerá a mesma da 

iteração anterior, como mostra a equação 3.19. 

 

 𝑥𝑖
𝑡 = 𝑥𝑖

𝑡−1 (3.19) 

 

O processo descrito pelas equações 3.9 a 3.19 é realizado para todos os morcegos de cada 

geração 𝑡. A posição do melhor morcego 𝑥∗ é atualizada sempre ao final de cada iteração. 

O critério de parada adotado para findar o processo iterativo (gerações de morcegos) foi a 

estagnação dos morcegos (𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑔), e, não o número de gerações - critério mais comum em 

trabalhos acadêmicos. De modo sucinto, o critério de estagnações consiste em só cessar uma 

simulação se todos os morcegos estiverem estagnados durante um número definido de 
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iterações. Nesta dissertação adotou-se o número de estagnação (𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑔) igual a 5 (cinco). 

Este valor do número de estagnação é justificado nesta dissertação devido à população de 

morcegos conter um número relevante de indivíduos. Desta forma pode-se explorar o espaço 

de busca de forma eficiente e não cessar o processo iterativo enquanto haja soluções 

melhores na minimização da função objetivo. 

A seguir é apresentado o pseudocódigo do Bat Algorithm. 
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Bat Algorithm 

 

1. Início 

 

2. Defina 𝜸, 𝜶, 𝒇𝒎𝒊𝒏 e 𝒇𝒎𝒂𝒙. Inicialize os parâmetros 𝑨𝒊
𝟎 e 𝒓𝒊

𝟎 de cada morcego.  

3. Inicialize as velocidades 𝒗𝒊
𝒕 e posições 𝒙𝒊

𝒕 para todos os morcegos dentro dos limites estabelecidos. 

4. Calcule a aptidão de cada morcego. 

5. Encontre a posição do melhor morcego 𝒙∗. 

 

6. Para cada iteração 𝒕, faça: 

 

7.         Para cada morcego 𝒊, faça: 

 

8.                  Calcule a frequência 𝒇𝒊, a velocidade 𝒗𝒊
𝒕  e a posição 𝒙𝒊

𝒕𝒆𝒎𝒑
. 

 

9.                 Se (𝒓𝒂𝒏𝒅 >  𝒓𝒊
𝒕), faça:  

10.                         Atualize 𝒙𝒊
𝒕𝒆𝒎𝒑

 a partir equação 3.12. 

11.                Fim Se 

 

12.            Avalie a posição do morcego de acordo com a equação 3.13 e, em seguida, calcule                                                  
aaaaaaaaaa sua aptidão. 

 

13.                Se (𝒓𝒂𝒏𝒅 <  𝑨𝒊
𝒕) e 𝑭𝑶(𝒙𝒊

𝒕) < 𝑭𝑶(𝒙𝒊
𝒕−𝟏), faça:  

14.                         Atualize 𝒙𝒊
𝒕 com 𝒙𝒊

𝒕𝒆𝒎𝒑
 bem como 𝒓𝒊

𝒕 e 𝑨𝒊
𝒕. 

15.                 Fim Se 

 

16.         Fim Para 

 

17.         Atualize a posição de 𝒙∗. 

 

18.      Se todos os morcegos permanecerem nas mesmas posições durante 𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒈 iterações, 

aaaaaaa então finalize o processo de otimização e explicite as melhores soluções encontradas. 

 

19. Fim Para 

 

20. Fim 

Figura 3.3: Pseudocódigo do Bat Algorithm 
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3.3.2 Aplicação do Bat Algorithm para inserção de unidades de GD 

 

Inicialmente, gera-se uma população de morcegos virtuais bem como todos os parâmetros do 

método de otimização. Conforme mencionado na seção 3.3, o vetor de posição possui 

dimensão igual a quantidade de pontos de carga de um sistema de distribuição. A Tabela 3.2 

mostra a codificação da posição 𝑥𝑖 do morcego 𝑖 na iteração 𝑡 para uma rede elétrica de 

distribuição com 5 (cinco) pontos de carga. 

 

Tabela 3.2: Codificação da posição 𝑥𝑖 do morcego 𝑖 na iteração 𝑡 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 

0,5 0,345 0,873 0,122 0,97 

 

As barras selecionadas para inserir unidades de geração são aquelas com maiores valores 

dentre todas as barras do vetor de posição 𝑥𝑖  do morcego 𝑖 até o limite da quantidade de 

unidades que serão inseridas na rede elétrica. 

Por exemplo, considera-se a posição do morcego apresentado na Tabela 3.2 e que serão 

inseridas apenas duas unidades de GD. Assim sendo, as barras selecionadas para a 

verificação da função objetivo são as barras 3 (três) e 5 (cinco). 

Detalhando-se a implementação computacional, tem-se que cada morcego seleciona um 

conjunto de barras para a inserção de unidades de GD. Desta forma, deve-se selecionar 

apenas as unidades referentes ao morcego 𝑖. Sabendo-se que cada unidade de GD está 

inserida no sistema de distribuição por meio de uma chave NF, para um morcego 𝑖, deve-se 

abrir todas as chaves NF das barras não selecionadas. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

4 IMPACTO DAS UNIDADES GERADORAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados decorrentes da aplicação da metodologia 

proposta em três sistemas de distribuição, sendo: IEEE-RBTS barra 2, Papagaios e um 

sistema real de grande porte. As características de cada uma das redes elétricas, bem como 

o valor da potência ativa de cada unidade de GD a ser alocada são apresentadas nas seções 

4.1, 4.2 e 4.3, respectivamente. 

A saber, na rede de distribuição IEEE-RBTS barra 2 e Papagaios são inseridas 3 (três) e 6 

(seis) unidades enquanto que para o sistema real de grande porte são alocadas 40 (quarenta) 

unidades de GD. Este último possui 4.706 (quatro mil e setecentos e seis) barras candidatas. 

Cabe salientar que em todos os sistemas de distribuição utilizou-se a metaheurística Bat 

Algorithm para a determinação das configurações ótimas para a alocação das GDs. Em todas 

as redes elétricas são apresentadas as 3 (três) melhores soluções obtidas pelo método de 

otimização. A importância desse fato é que nem sempre a melhor solução é viável do ponto 

de vista prático e econômico. 

Sabendo-se que a rede de distribuição IEEE-RBTS barra 2 é de pequeno porte, fez-se 

também uma busca exaustiva para comparação com a metodologia desenvolvida, permitindo 

que se verifique sua eficácia. 

Já para o sistema Papagaios cabe destacar que para a inserção de 3 (três) unidades, fez-se 

uma busca exaustiva para simples conferência de resultados com as soluções apresentadas 

pela metaheurística Bat Algorithm. Já para a inserção de 6 (seis) unidades, as melhores 

soluções são obtidas somente pela metaheurística. Esse fato se deve pelo espaço de busca 

ser exacerbadamente grande (aproximadamente 55,5 milhões de possibilidades diferentes 

para a inserção de GDs), inviabilizando a enumeração exaustiva. Para a rede elétrica real e 

de grande porte, as soluções ótimas são obtidas somente pela metaheurística Bat Algorithm. 

Os valores dos parâmetros utilizados na metaheurística Bat Algorithm foram determinados 

empiricamente, sendo descritos na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Parâmetros da Metaheurística Bat Algorithm 

Parâmetros da Metaheurística Bat Algorithm 

Critério de Parada 
N° de Gerações - 

Estagnação 5 

Número de Morcegos 100 

ri
0 1 

fmin 0 

fmax 0,8 

α 0,95 

γ 0,3 

Ai
0 Valor aleatório entre [0,1] 

vi
0 Valor aleatório entre [0,1] 

 

Conforme explicitado na seção 3.3.1, o critério de parada adotado para finalizar o processo 

iterativo foi a estagnação dos morcegos. A Tabela 4.1 apresenta esse valor como sendo 5 

(cinco). Logo se nenhum morcego mudar de posição em 5 (cinco) iterações, o processo de 

otimização é finalizado. 

Para efetuar o cálculo da função objetivo é necessário utilizar um custo para a energia com 

as perdas ativas nos circuitos e outro custo para a EENS. Os custos utilizados nesta 

dissertação estão descritos na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Custo de EENS e Perdas Ativas 

Custo com EENS 
Custo com Perdas 

Ativas 

 [US$/kWh]  [US$/kWh] 

  

1 0,15 

 

 

Os resultados para a alocação ótima de unidades de GD em rede de distribuição serão 

apresentados para três cenários distintos, conforme mencionado na seção 3, visando 

minimizar: 
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i. o custo da energia com as perdas ativas nos circuitos ao longo de um ano; 

ii. o custo da EENS (energia esperada não suprida) ao longo de um ano; 

iii. o custo da energia com as perdas ativas nos circuitos mais o custo da EENS, 

ambos para o período de um ano. 

 

A minimização da energia com as perdas ativas nos circuitos ao longo de um ano é realizada 

por meio da função objetivo 𝑓1, apresentada na equação 3.1. Já para a minimização do custo 

da EENS (energia esperada não suprida) ao longo de um ano, utiliza-se a função objetivo 𝑓2 

apresentada na equação 3.2. Para a minimização de ambos os custos, a função objetivo é 

composta de 𝑓1 mais 𝑓2. 

Já com o intuito de aferir o tempo de simulação gasto, a Tabela 4.3 apresenta algumas 

configurações de hardware e software do computador utilizado na simulação digital. O tempo 

de simulação pode ser compreendido como o tempo gasto para realizar uma quantidade fixa 

de repetições consecutivas para obter-se as soluções ótimas. 

 

Tabela 4.3: Configurações de hardware e software do computador 

Processador/Frequência Intel (R) Core ™ i5 - 1035G1 CPU@ 1.00 GHz 1.19 GHZ 

RAM 8 GB 

Sistema Operacional Windows 10 Home x64 bits 

 

 

4.1 Sistema IEEE-RBTS barra 2 

 

O sistema IEEE-RBTS barra 2 apresentado na Figura 2.9 possui 22 pontos de carga, 2 chaves 

NA, 74 ramos e opera em 11 kV. Os dados estocásticos (taxa de falha e tempo de reparo) e 

algumas informações de cunho determinístico desse sistema podem ser encontrados em 

[G06], tais como o comprimento dos circuitos. Para esse sistema considerou-se resistência 

de 1,5 [Ω/km] e reatância de 0,9 [Ω/km] para linhas de distribuição e reatância de 0,1 pu para 

os transformadores. Uma informação adicional do sistema IEEE-RBTS barra 2 é que o mesmo 

possui uma potência demandada de 12,291 MW. 
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Ainda compete destacar que para encontrar as melhores soluções pelo algoritmo Bat 

Algorithm foram realizadas 15 (quinze) repetições consecutivas para o sistema IEEE-RBTS 

barra 2. 

Visando-se uma melhor abordagem e comparação dos resultados obtidos serão 

descriminados os casos a seguir: 

 

• Caso Base: Neste caso não há presença de unidades de geração distribuída; 

 

• Caso 1: Conexão de 3 (três) unidades de geração distribuída e penetração de 10% 

da potência ativa demandada da rede elétrica; 

 

• Caso 2: Conexão de 6 (seis) unidades de geração distribuída e penetração de 10% 

da potência ativa demandada da rede elétrica; 

 

• Caso 3: Conexão de 3 (três) unidades de geração distribuída e penetração de 20% 

da potência ativa demandada da rede elétrica; 

 

• Caso 4: Conexão de 6 (seis) unidades de geração distribuída e penetração de 20% 

da potência ativa demandada da rede elétrica. 

 

O impacto da inserção de unidades de GD do Caso 1, Caso 2, Caso 3 e Caso 4 nos custos 

são realizados comparando-se sempre ao Caso Base. Assim sendo, as tabelas da seção 4.1 

que visam a comparação entre os casos propostos, apresentam a variação da redução dos 

custos (Δ) em US$, além da variação da redução nos custos em percentual (%). 

O valor da potência ativa de cada unidade de geração distribuída é de 409,7 kW, 204,85 kW, 

819,40 kW e 409,7 kW para o Caso 1, Caso 2, Caso 3 e Caso 4, respectivamente. 

 

4.1.1 Impacto no custo das perdas ativas 

 

Inicialmente, a função objetivo é composta apenas para minimizar o custo com perdas ativas 

ao longo de um ano. A Tabela 4.4 apresenta as melhores soluções obtidas pelo Bat Algorithm 

considerando as 15 execuções. 
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Tabela 4.4: Impacto no custo das perdas ativas para o IEEE-RBTS barra 2 

Custo com Perdas Ativas 

 

 Caso Solução 
Perdas Ativas Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 337.684,73 - -  

Caso 1 

1 209.227,83 128.456,90 38,04  

2 209.314,69 128.370,04 38,01  

3 209.513,68 128.171,05 37,96  

Caso 2 

1 205.300,34 132.384,39 39,20  

2 205.382,52 132.302,21 39,18  

3 205.642,00 132.042,73 39,10  

Caso 3 

1 142.092,19 195.592,54 57,92  

2 142.215,59 195.469,14 57,89  

3 143.322,39 194.362,34 57,56  

Caso 4 

1 128.495,02 209.189,71 61,95  

2 128.722,91 208.961,82 61,88  

3 128.805,55 208.879,18 61,86  

 

Pode-se observar na Tabela 4.4 que a melhor solução encontrada para o Caso 1 reduz o 

custo de US$ 337.684,73 para US$ 209.227,83. Isso implica em uma redução de US$ 

128.456,90 em um ano e, em termos de porcentagem, uma redução de 38,04%. Pode-se 

ainda observar que a segunda e terceira soluções encontradas possuem uma redução, em 

valores absolutos e em porcentagem, próxima da melhor solução. 

Já para o Caso 2 a redução é de US$ 132.384,39 para a melhor solução encontrada. Em 

porcentagem isso representa 39,20% de redução em relação ao caso sem inserção de 

unidades de geração distribuída. Logo pode-se observar que a simples dispersão de unidades 

de GD em mais locais pode acarretar em menores perdas ativas. 

No Caso 3, a melhor solução apresenta uma redução de US$ 195.592,54 ou 57,92% em 

relação ao caso base. Sabendo-se que o Caso 3 difere-se do Caso 1 apenas pelo valor de 

potência ativa gerada - no Caso 3 é 819,40 kW e no Caso 1 é 409,7 kW, pode-se observar 

que o aumento da capacidade da unidade de geração pode beneficiar na redução das perdas 

ativas. 

No Caso 4 tem-se uma redução de US$ 209.189,71 ou 61,95% para a melhor solução. Essa 

redução é a maior entre os casos simulados. Assim sendo, pode-se concluir que o aumento 
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da capacidade de cada unidade de geração bem como uma maior dispersão das mesmas 

pode reduzir os custos inerentes as perdas ativas. 

A Figura 4.1 a seguir apresenta a redução do custo das perdas ativas para as melhores 

soluções encontradas para cada caso. 

 

Figura 4.1: Redução do custo das perdas ativas para o IEEE-RBTS barra 2 das soluções 

ótimas 

 

Conforme exibido na Figura 4.1 as soluções de cada caso apresentam uma redução parecida. 

Contudo fica evidente que os Casos 3 e 4, onde se alocam unidades com maior capacidade 

de potência ativa em relação aos Casos 1 e 2, as reduções são maiores. 

Outra comparação interessante é que o Caso 2 apresenta uma redução maior que o Caso 1. 

Esse fato aconteceu simplesmente ao distribuir as unidades de geração em mais barras. De 

modo análogo isso também aconteceu entre os Casos 4 e 3. 

A localização das barras para a inserção das unidades de GD para cada caso é apresentada 

na Tabela 4.5. Nesta tabela apresentam-se as 3 (três) melhores soluções. 
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Tabela 4.5: Localização das barras para o IEEE-RBTS barra 2 das soluções ótimas para 

minimização do custo com perdas ativas 

Barras de Entrada da Carga 

 

 Caso Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP-5 LP-5 LP-7  

LP-14 LP-13 LP-14  

LP-21 LP-21 LP-21  

Caso 2 

LP-5 LP-5 LP-5  

LP-7 LP-7 LP-7  

LP-14 LP-13 LP-13  

LP-15 LP-15 LP-14  

LP-21 LP-21 LP-21  

LP-22 LP-22 LP-22  

Caso 3 

LP-5 LP-5 LP-6  

LP-13 LP-14 LP-13  

LP-21 LP-21 LP-21  

Caso 4 

LP-5 LP-5 LP-5  

LP-7 LP-7 LP-7  

LP-13 LP-14 LP-13  

LP-14 LP-15 LP-15  

LP-20 LP-20 LP-20  

LP-21 LP-21 LP-21  

 

A Figura 4.2 apresenta a alocação das unidades de GD no sistema IEEE-RBTS barra 2 para 

todos os casos apresentados na Tabela 4.4, sendo que, as barras selecionadas de cada caso 

referem-se à melhor solução de uma dada execução do algoritmo de otimização. 
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Figura 4.2: Alocação das unidades de geração distribuída no sistema IEEE-RBTS barra 2 

para os casos apresentados na Tabela 4.4 

 

4.1.2 Impacto no custo com a EENS 

 

Modificando-se a função objetivo para a minimizar apenas o custo da EENS ao longo de um 

ano, tem-se as soluções ótimas apresentadas na Tabela 4.6 para cada caso obtidas pelo Bat 

Algorithm considerando as 15 execuções. 
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Tabela 4.6: Impacto no custo com a EENS para o IEEE-RBTS barra 2 

Custo com EENS 

 

 Caso Solução 
EENS Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 40.678,24 - -  

Caso 1 

1 39.299,07 1.379,17 3,39  

2 39.299,07 1.379,17 3,39  

3 39.299,07 1.379,17 3,39  

Caso 2 

1 39.299,07 1.379,17 3,39  

2 39.299,07 1.379,17 3,39  

3 39.299,07 1.379,17 3,39  

Caso 3 

1 38.547,68 2.130,56 5,24  

2 38.547,68 2.130,56 5,24  

3 38.547,68 2.130,56 5,24  

Caso 4 

1 38.369,99 2.308,25 5,67  

2 38.369,99 2.308,25 5,67  

3 38.369,99 2.308,25 5,67  

 

Observando-se a Tabela 4.6 pode-se concluir que as 3 (três) melhores soluções apresentam 

o mesmo valor de redução, sendo de 3,39% para o Caso 1 e 2, enquanto que para o Caso 3 

é de 5,24% e 5,67% para o Caso 4. 

Comparando-se o Caso 1 e 2 pode-se observar que mesmo aumentado a dispersão das 

unidades de GD em mais barras não houve alteração no custo da EENS (ambos os casos 

possuem um custo de US$ 39.299,07). Logo pode-se concluir que os mesmos pontos de 

cargas são atendidos para uma mesma contingência na rede em ambos os casos. 

Já o Caso 3 apresenta uma maior redução em relação aos Casos 1 e 2. A redução no Caso 

3 é de US$ 2.130,56 ao passo que no Caso 1 e 2 é de US$ 1.379,17. Logo verifica-se que o 

aumento de potência das unidades geradoras pode contribuir no suprimento de mais pontos 

de carga. 

O Caso 4 apresenta uma redução de US$ 2.308,25. Esse valor de redução é maior que no 

Caso 3. Esse fato mostra que o aumento da dispersão das unidades de geração em mais 

barras pode também reduzir os custos com a EENS. 

A Figura 4.3 apresenta a redução do custo com a EENS para as melhores soluções de cada 

caso. 
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Figura 4.3: Redução do custo com a EENS para o IEEE-RBTS barra 2 das soluções ótimas 

 

De posse da Figura 4.3 vê-se que as soluções de cada caso apresentam os mesmos valores 

de redução. Pode-se justificar esse fato da seguinte forma: mesmo alocando-se unidades de 

GD em barras diferentes, a transferência de carga pela chave NA supri exatamente os 

mesmos pontos de carga para todas as contingências analisadas no ramal. 

Ainda de posse da Figura 4.3 e de modo breve, pode-se concluir que o aumento de potência 

instalada de cada unidade de geração pode reduzir os custos inerentes à EENS. Aliado a 

esse fato, uma maior dispersão de unidades geradoras em mais barras também pode 

beneficiar no suprimento de mais pontos de carga. 

A localização das barras para a inserção das unidades de GD para cada caso é exibida na 

Tabela 4.7. Nesta tabela apresenta-se as 3 (três) melhores soluções. 
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Tabela 4.7: Localização das barras para o IEEE-RBTS barra 2 das soluções ótimas para 

minimização do custo com a EENS 

Barras de Entrada da Carga 

 

 Caso Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP-13 LP-18 LP-17  

LP-19 LP-21 LP-21  

LP-21 LP-22 LP-22  

Caso 2 

LP-14 LP-14 LP-8  

LP-15 LP-15 LP-14  

LP-17 LP-16 LP-15  

LP-19 LP-20 LP-17  

LP-21 LP-21 LP-21  

LP-22 LP-22 LP-22  

Caso 3 

LP-7 LP-7 LP-7  

LP-13 LP-13 LP-15  

LP-15 LP-21 LP-20  

Caso 4 

LP-6 LP-5 LP-7  

LP-7 LP-7 LP-8  

LP-9 LP-9 LP-9  

LP-19 LP-15 LP-13  

LP-21 LP-20 LP-16  

LP-22 LP-22 LP-21  

 

A Figura 4.4, a seguir, apresenta a alocação das unidades de GD no sistema IEEE-RBTS 

barra 2 para todos os casos apresentados na Tabela 4.6. Novamente, as barras selecionadas 

de cada caso referem-se à melhor solução de uma dada execução do algoritmo de otimização. 
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Figura 4.4: Alocação das unidades de geração distribuída no sistema IEEE-RBTS barra 2 

para os casos apresentados na Tabela 4.6 

 

Um fato interessante apresentado na Figura 4.4 é que a alocação de unidades de GD tende 

a ficar próxima ao chaveamento NA. Para compreensão do porque deste fato, considera-se a 

unidade de GD alocada na barra de entrada da carga LP-7 do Caso 4. De forma concomitante, 

considera-se também uma falha na linha LTT1. Assim sendo, tem-se a possibilidade de 

fornecer a energia aos pontos de carga LP-3, LP-4, LP-5, LP-6 e LP-7. Já se a unidade 

geradora em LP-7 for deslocada para a barra de entrada da carga LP-1, não haveria nenhuma 

contribuição no despacho de potência desta unidade de GD pois a mesma estaria isolada pela 

atuação dos dispositivos de proteção e manobra. 
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4.1.3 Impacto no custo com perdas ativas e EENS 

 

Ampliando-se a função objetivo para a minimização dos custos relativos a EENS mais as 

perdas ativas, têm-se as soluções ótimas apresentadas na Tabela 4.8 obtidas pelo Bat 

Algorithm considerando as 15 execuções. 

 

Tabela 4.8: Impacto no custo com perdas ativas e EENS para o IEEE-RBTS barra 2 

Custo com Perdas Ativas e EENS 

 

 Caso Solução 
EENS Perdas Ativas Custo Total Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano] [US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 40.678,24 337.684,73 378.362,96 - -  

Caso 1 

1 39.776,02 209.227,83 249.003,85 129.359,11 34,19  

2 39.498,47 209.513,68 249.012,15 129.350,81 34,19  

3 39.776,02 209.314,69 249.090,71 129.272,25 34,17  

Caso 2 

1 39.776,02 205.300,34 245.076,36 133.286,60 35,23  

2 39.776,02 205.382,51 245.158,53 133.204,43 35,21  

3 39.776,02 205.642,00 245.418,02 132.944,94 35,14  

Caso 3 

1 38.825,22 142.092,19 180.917,41 197.445,55 52,18  

2 38.825,22 142.215,59 181.040,81 197.322,15 52,15  

3 38.825,22 143.322,39 182.147,61 196.215,35 51,86  

Caso 4 

1 38.547,68 128.495,02 167.042,70 211.320,26 55,85  

2 38.547,68 128.722,91 167.270,59 211.092,38 55,79  

3 38.547,68 128.805,55 167.353,23 211.009,73 55,77  

 

De acordo com a Tabela 4.8, o Caso 1, 2, 3 e 4 apresentam uma redução de US$ 129.359,11, 

US$ 133.286,60, US$ 197.445,55 e US$ 211.320,26, respectivamente, para a melhor solução 

encontrada. Logo, conclui-se que o aumento de potência instalada de cada unidade geradora 

bem como uma maior dispersão da mesma pode acarretar em maiores reduções no custo 

com as perdas ativas e com a EENS. 

Contudo ainda observando a Tabela 4.8, vê-se que o impacto da inserção de GD nesta rede 

elétrica contribuiu de forma mais significativa na redução do custo relativo as perdas ativas do 

que para o custo da EENS para todos os casos apresentados. 

De forma a exemplificar, após a inserção das unidades geradoras da melhor solução obtida 

no Caso 1, obteve-se uma redução de US$ 902,22 para o custo com a EENS e de US$ 
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128.456,90 para o custo com as perdas ativas. Dessa forma, a redução no custo com as 

perdas ativas é cerca de 142 (cento e quarenta e dois) vezes maior que a redução no custo 

com a EENS. Analogia pode ser realizada para os Casos 2, 3 e 4. 

Um dos motivos que justifica a pequena redução no custo com a EENS é que este sistema 

apresenta uma baixa quantidade de circuitos. Aliado a este fato deve-se destacar que quanto 

menores são as taxas de falha e tempo de reparo dos circuitos, menor será o incremento na 

EENS e, consequentemente haverá uma pequena redução no custo da mesma após a 

inserção das unidades de GD. 

Sabe-se que existe uma relação diretamente proporcional entre a EENS e o DIC, conforme é 

apresentada na equação 3.8. Sendo assim, mudanças no DIC acarretam em mudanças na 

EENS. A Tabela 4.9 a seguir mostra a alteração do índice DIC para todos os pontos de carga 

para todos os casos apresentados da melhor solução encontrada. 
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Tabela 4.9: Diferença em % de DIC dos pontos de carga para o IEEE-RBTS barra 2 para os 

casos apresentados na Tabela 4.8 

Ramal 
Ponto de 

Carga 

Comparação DIC [h/ano] 

Caso Base 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

  %   %   %   % 

Ramal 1 

LP - 1 3,5548 3,5548 0,00 3,5548 0,00 3,5548 0,00 3,5548 0,00 

LP - 2 3,6198 3,6198 0,00 3,6198 0,00 3,6198 0,00 3,6198 0,00 

LP - 3 3,8232 3,8232 0,00 3,8232 0,00 3,8232 0,00 3,8232 0,00 

LP - 4 3,7582 3,7582 0,00 3,7582 0,00 3,7582 0,00 3,7582 0,00 

LP - 5 4,0265 4,0265 0,00 4,0265 0,00 4,0265 0,00 4,0265 0,00 

LP - 6 4,0105 4,0105 0,00 4,0105 0,00 4,0105 0,00 4,0105 0,00 

LP - 7 4,1890 4,1890 0,00 4,1890 0,00 4,1890 0,00 3,5777 14,59 

Ramal 2 
LP - 8 0,5385 0,5385 0,00 0,5385 0,00 0,5385 0,00 0,5385 0,00 

LP - 9 0,7010 0,7010 0,00 0,7010 0,00 0,4963 29,20 0,4963 29,20 

Ramal 3 

LP - 10 3,5575 3,5575 0,00 3,5575 0,00 3,5575 0,00 3,5575 0,00 

LP - 11 3,8232 3,8232 0,00 3,8232 0,00 3,8232 0,00 3,8232 0,00 

LP - 12 3,8392 3,8392 0,00 3,8392 0,00 3,8392 0,00 3,8392 0,00 

LP - 13 3,9857 3,9857 0,00 3,9857 0,00 3,5643 10,57 3,5643 10,57 

LP - 14 4,0017 4,0017 0,00 4,0017 0,00 3,5803 10,53 3,5803 10,53 

LP - 15 4,1400 3,5562 14,10 3,5562 14,10 3,5562 14,10 3,5562 14,10 

Ramal 4 

LP - 16 3,6198 3,6198 0,00 3,6198 0,00 3,6198 0,00 3,6198 0,00 

LP - 17 3,5708 3,5708 0,00 3,5708 0,00 3,5708 0,00 3,5708 0,00 

LP - 18 3,7742 3,7742 0,00 3,7742 0,00 3,7742 0,00 3,7742 0,00 

LP - 19 3,8392 3,8392 0,00 3,8392 0,00 3,8392 0,00 3,8392 0,00 

LP - 20 4,0425 4,0425 0,00 4,0425 0,00 3,6212 10,42 3,6212 10,42 

LP - 21 4,1890 3,5643 14,91 3,5643 14,91 3,5643 14,91 3,5643 14,91 

LP - 22 4,2050 3,5803 14,86 3,5803 14,86 3,5803 14,86 3,5803 14,86 

 

Por meio da Tabela 4.9 pode observar que para o Caso 1 apenas as cargas LP-15, LP-21 e 

LP-22 têm os valores de DIC alterados em relação ao caso base. O Caso 2 apresenta as 

mesmas cargas que no Caso 1. Já para o Caso 3, com o aumento de potência ativa das 

unidades de GD pode-se atender além das cargas apresentadas no Caso 1, as cargas LP-9, 

LP-13, LP-14 e LP-20. Por fim no Caso 4, todas as cargas do Caso 3 são atendidas mais a 

carga LP-7. Nesta tabela são destacadas as cargas que foram beneficiadas em pelo menos 

um dos casos apresentados. 

Ainda com o apoio da Tabela 4.9 e, considerando-se o Caso 1, conforme dito anteriormente, 

apenas as cargas LP-15, LP-21 e LP-22 têm os valores de DIC alterados. Localizando-se 

esses pontos de carga na Figura 4.4 e, em conformidade com a seção 2.10, a transferência 

de carga possibilita o fornecimento de energia para as unidades consumidoras mais próximas 
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do chaveamento NA. Analogia pode ser realizada para os Casos 2, 3 e 4 apresentados na 

Tabela 4.9. 

A Figura 4.5 apresenta a redução do custo com as perdas ativas e EENS para as melhores 

soluções de cada caso. 

 

 

Figura 4.5: Redução do custo com perdas ativas e EENS para o IEEE-RBTS barra 2 das 

soluções ótimas 

 

De modo breve, a Figura 4.5 apresenta valores de redução no custo total bem próximos para 

as soluções de cada caso. Nesta figura vê-se que a alocação correta, pode contribuir em 

substanciais reduções nos custos. 

A localização das barras para a inserção das unidades geradoras para cada caso é 

apresentada na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10: Localização das barras para o IEEE-RBTS barra 2 das soluções ótimas para 

minimização do custo com perdas ativas e EENS 

Barras de Entrada da Carga 
 

 Caso Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP-5 LP-7 LP-5  

LP-14 LP-14 LP-13  

LP-21 LP-21 LP-21  

Caso 2 

LP-5 LP-5 LP-5  

LP-7 LP-7 LP-7  

LP-14 LP-13 LP-13  

LP-15 LP-15 LP-14  

LP-21 LP-21 LP-21  

LP-22 LP-22 LP-22  

Caso 3 

LP-5 LP-5 LP-6  

LP-13 LP-14 LP-13  

LP-21 LP-21 LP-21  

Caso 4 

LP-5 LP-5 LP-5  

LP-7 LP-7 LP-7  

LP-13 LP-14 LP-13  

LP-14 LP-15 LP-15  

LP-20 LP-20 LP-20  

LP-21 LP-21 LP-21  

 

Um fato interessante é que ao comparar as Tabelas 4.5 e 4.10 vê-se que a melhor solução 

encontrada apresenta as mesmas barras para alocação de unidades de GD para todos os 

casos, independentemente se a função objetivo é minimizar o custo com perdas ativas ou 

minimizar o custo com perdas ativas e EENS ao mesmo tempo. 

Contudo deve-se atentar que a segunda e terceira melhores soluções não apresentam as 

mesmas barras nas Tabelas 4.5 e 4.10 para o Caso 1. Esse fato valida a interação dos dois 

custos envolvidos na função objetivo (custo com perdas ativas e custo com EENS). 

 

4.1.4 Síntese e Análise para o sistema IEEE-RBTS barra 2 

 

Observa-se, de modo breve, que a dispersão de unidades de GD em mais barras pode 

acarretar em maiores reduções nos custos inerentes às perdas ativas e à EENS. De forma 
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concomitante, a inserção de unidades geradoras com maior potência ativa na rede elétrica 

também pode implicar em maiores reduções nos custos. 

Um fato interessante nesta rede elétrica é que as melhores barras para minimizar o custo de 

EENS são aquelas próximas à chave NA, conforme apresenta, por exemplo, a Figura 4.4. 

O tempo gasto com a simulação para as 15 (quinze) execuções consecutivas do Bat Algorithm 

para obter-se as melhores soluções é exibido na Tabela 4.11 para os cenários apresentados 

em 4.1.1 (minimização do custo com as perdas ativas nos circuitos), 4.1.2 (minimização do 

custo com a EENS) e 4.1.3 (minimização do custo com as perdas ativas nos circuitos mais o 

custo com a EENS). 

 

Tabela 4.11: Tempo de simulação para o IEEE-RBTS barra 2 

Tempo de Simulação (h:m:s) 

Minimização Custo com Perdas Ativas Custo com EENS 
Custo com Perdas 

Ativas e EENS 

Caso 1 00:07:22 00:02:24 00:02:44 

Caso 2 00:06:24 00:02:28 00:03:03 

Caso 3 00:06:16 00:03:33 00:03:07 

Caso 4 00:06:44 00:03:59 00:02:48 

 

Na Tabela 4.11 vê-se que o tempo gasto para as 15 (quinze) execuções consecutivas do Bat 

Algorithm é maior quando a função objetivo é composta somente pela a minimização do custo 

com perdas ativas do que quando a mesma é composta apenas do custo inerente a EENS. 

Isso pode ser explicado pelo fato do sistema IEEE-RBTS barra 2 não possuir muitos circuitos 

para serem avaliados as contingências e que, a estagnação no processo iterativo para a 

problemática envolvendo as perdas ativas gera mais iterações na metaheurística do que 

quando a função objetivo é composta apenas para a minimização do custo com a EENS. Esse 

fato, pode ser melhor compreendido pois um pequeno incremento na capacidade de geração 

implica em uma alteração nas perdas ativas enquanto que para o custo da EENS é 

necessário, de um modo mais geral, de um incremento maior. 

Ainda explorando-se a Tabela 4.11, vê-se que para a minimização de um mesmo objetivo, o 

tempo gasto para cada caso é próximo. As pequenas divergências entre o tempo de simulação 

gasto entre tais casos, deve-se basicamente à aleatoriedade presente no método de 

otimização. 
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4.2 Sistema Papagaios 

 

O sistema de Papagaios é um sistema real. Esta cidade é situada na região oeste de Minas 

Gerais e abrange uma área de 556 km2. O sistema de distribuição possui 148 ramos e 61 

pontos de carga distribuídos em quatro alimentadores. A Figura 4.6 extraída de [S15] mostra 

a rede elétrica de Papagaios além dos alimentadores individualizados. 

 

 

Figura 4.6: Sistema de Papagaios 

Fonte: [S15] 

Os dados estocásticos (taxa de falha e tempo de reparo) do sistema de Papagaios podem ser 

encontrados em [G06]. Novamente, os dados de resistência e de reatância foram de 1,5 

[Ω/km] e 0,9 [Ω/km], respectivamente. Para o comprimento de cada linha utilizou-se o valor 

de 500 metros. A soma das potências ativas das unidades consumidoras da rede elétrica de 

Papagaios é de 14,723 MW. 

Com o objetivo de encontrar as melhores soluções pelo algoritmo Bat Algorithm foram 

realizadas 25 (vinte e cinco) repetições consecutivas para o sistema Papagaios. 
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Assim como realizado para o sistema IEEE-RBTS barra 2, serão abordados os mesmos casos 

com uma simples modificação: o Caso 3 e o Caso 4 terão uma penetração de 19,35% e não 

de 20% - esse fato se deve porque uma penetração de 20% acarretaria em se ter mais 

potência ativa gerada pelas unidades de GD do que a carga demandada no ramal destacado 

na cor “verde” na Figura 4.6, caso todas as unidades geradoras fossem alocadas neste ramal. 

Os demais casos seguem idênticos. 

 

O valor da potência ativa de cada unidade de geração distribuída é de 490,77 kW, 245,38 kW, 

949,63 kW e 474,82 kW para o Caso 1, Caso 2, Caso 3 e Caso 4, respectivamente. 

 

4.2.1 Impacto no custo das perdas ativas 

 

Inicialmente, a função objetivo é composta apenas para a minimização do custo da energia 

perdida nos circuitos ao longo de um ano considerando 25 (vinte e cinco) execuções. As 

soluções ótimas são apresentadas na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12: Impacto no custo das perdas ativas para Papagaios 

Custo com Perdas Ativas 

 

Caso  Solução 
Perdas Ativas Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 541.590,88 - -  

Caso 1 

1 298.562,50 243.028,38 44,87  

2 298.562,50 243.028,38 44,87  

3 298.562,50 243.028,38 44,87  

Caso 2 

1 291.804,41 249.786,47 46,12  

2 291.916,01 249.674,87 46,10  

3 293.176,72 248.414,16 45,87  

Caso 3 

1 184.981,06 356.609,82 65,84  

2 184.981,06 356.609,82 65,84  

3 184.981,06 356.609,82 65,84  

Caso 4 

1 173.763,99 367.826,89 67,92  

2 173.795,81 367.795,07 67,91  

3 175.115,84 366.475,04 67,67  
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De acordo com a Tabela 4.12, as melhores soluções do Caso 1 apresentam o mesmo valor 

para a redução do custo da energia com as perdas ativas, que em porcentagem é de 44,87%. 

O fato de as soluções ótimas apresentarem o mesmo valor de redução no custo de perdas 

ativas pode causar estranheza em um primeiro momento. Com o apoio da Tabela 4.13 pode-

se observar as barras de conexão das soluções apresentadas na Tabela 4.12 para o Caso 1. 

 

Tabela 4.13: Localização das barras ótimas das melhores soluções com 3 (três) unidades e 

penetração de 10% considerando somente o custo com perdas ativas para Papagaios 

Barra de Entrada da Carga 

 

Melhor Solução Segunda Melhor Solução Terceira Melhor Solução  

LP10 LP10 LP13  

LP26 LP26 LP26  

LP44 LP45 LP45  

 

A Tabela 4.13 apresenta que a melhor solução e a segunda melhor solução têm as mesmas 

barras para inserção das unidades geradoras, com uma exceção: a barra de entrada da carga 

LP44 pertence à melhor solução e a barra de entrada da carga LP45 pertence à segunda 

melhor solução. 

Observando-se a Figura 4.7 pode-se compreender o fato da primeira e segunda soluções 

apresentarem a mesmo valor de redução do custo com as perdas ativas. Esse evento 

acontece porque as cargas LP44 e LP45 possuem um fusível que estão ligados a mesma 

barra de entrada. Logo inserir uma unidade na barra de entrada de LP44 produz o mesmo 

impacto que inserir uma unidade na barra de entrada de LP45. 

Analogia pode ser realizada para a segunda e terceira soluções apresentadas na Tabela 4.13 

(as cargas divergentes são LP10 para a segunda melhor solução e LP13 para a terceira 

melhor solução). 
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Figura 4.7: Cargas LP10, LP13, LP44 e LP45 no Sistema de Papagaios 

Fonte: [G06] 

 

A Tabele 4.12 apresenta as reduções de 44,87%, 46,12%, 65,84%, 67,92% para o Caso 1, 2, 

3 e 4, respectivamente, considerando-se a melhor solução obtida. Assim sendo, vê-se que ao 

aumentar a capacidade de geração das unidades, diminui-se o custo com as perdas ativas - 

os Casos 3 e 4 produzem maiores reduções em relação aos Casos 1 e 2. De forma 

concomitante, a dispersão das unidades geradoras em mais barras também pode contribuir 

para reduzir o custo com as perdas ativas, esse fato é ilustrado comparando-se os Casos 1 e 

2 e os Casos 3 e 4. 
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A Figura 4.8 a seguir apresenta a redução do custo da energia com as perdas ativas para as 

melhores soluções encontradas de cada caso. 

 

Figura 4.8: Redução do custo das perdas ativas para Papagaios das soluções ótimas 

 

Atentando-se para a Figura 4.8 vê-se por meio de um gráfico que as soluções do Caso 1 e 

Caso 3 possuem o mesmo valor de redução do custo, ao passo que, as soluções ótimas para 

o Caso 3 e 4 exibem uma redução semelhante. Pode-se também observar esse fato através 

da Tabela 4.12. 

A localização das barras das 3 (três) melhores soluções para a alocação das unidades de GD 

para cada caso é apresentada na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14: Localização das barras para Papagaios das soluções ótimas para minimização 

do custo com perdas ativas 

Barras de Entrada da Carga 

 

Caso  Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP10 LP10 LP13  

LP26 LP26 LP26  

LP44 LP45 LP45  

Caso 2 

LP10 LP13 LP13  

LP25 LP25 LP23  

LP26 LP26 LP26  

LP43 LP40 LP41  

LP44 LP44 LP42  

LP52 LP45 LP45  

Caso 3 

LP10 LP13 LP10  

LP23 LP23 LP23  

LP44 LP44 LP45  

Caso 4 

LP08 LP13 LP13  

LP13 LP14 LP22  

LP24 LP25 LP27  

LP26 LP26 LP33  

LP44 LP45 LP38  

LP46 LP55 LP47  

 

 

4.2.2 Impacto no custo com a EENS 

 

Sendo a função objetivo composta apenas do custo relativo a EENS, tem-se as soluções 

ótimas apresentadas na Tabela 4.15 para cada caso. Estas soluções são obtidas 

considerando 25 (vinte e cinco) execuções. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS                                                                                                            76 

 

Tabela 4.15: Impacto no custo com a EENS para Papagaios 

Custo com EENS 

 

 Caso Solução 
EENS Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 553.434,99 - -  

Caso 1 

1 433.748,69 119.686,30 21,63  

2 433.748,69 119.686,30 21,63  

3 433.748,69 119.686,30 21,63  

Caso 2 

1 433.748,69 119.686,30 21,63  

2 433.748,69 119.686,30 21,63  

3 433.748,69 119.686,30 21,63  

Caso 3 

1 395.505,88 157.929,11 28,54  

2 395.505,88 157.929,11 28,54  

3 395.505,88 157.929,11 28,54  

Caso 4 

1 393.895,11 159.539,88 28,83  

2 393.895,11 159.539,88 28,83  

3 393.895,11 159.539,88 28,83  

 

Para efeito de comparação, considerando-se apenas a melhor solução de cada caso 

apresentada na Tabela 4.15, tem-se as reduções de 21,63% para os Casos 1 e 2 e 28,54% e 

28,83% para o Caso 3 e Caso 4, respectivamente. Nessa tabela vê-se que a dispersão das 

unidades em mais barras corroborou na redução entre os Casos 3 e 4. Já a maior capacidade 

das unidades geradoras reduziu ainda mais o custo com a EENS. Esse fato pode ser visto 

comparando-se as reduções dos Casos 3 ou 4 em relação ao Casos 1 ou 2. 

A Figura 4.9 exibe a redução do custo com a EENS para as melhores soluções de cada caso. 

Pode-se observar nesta figura que as soluções encontradas de cada caso apresentam o 

mesmo valor de redução. De modo análogo ao SDDE IEEE-RBTS barra 2, este fato acontece 

porque a transferência de carga efetuada pela chave NA supri exatamente os mesmos pontos 

de carga para todas as contingências analisadas no ramal. 
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Figura 4.9: Redução do custo com a EENS para Papagaios das soluções ótimas 

 

A localização das barras para a inserção das unidades geradoras para cada caso é exibida 

na Tabela 4.16. Nesta tabela são apresentadas as 3 (três) melhores soluções. 
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Tabela 4.16: Localização das barras para Papagaios das soluções ótimas para minimização 

do custo com a EENS 

Barras de Entrada da Carga 

 

Caso  Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP23 LP25 LP23  

LP26 LP26 LP25  

LP27 LP27 LP26  

Caso 2 

LP22 LP22 LP23  

LP23 LP23 LP25  

LP25 LP25 LP26  

LP27 LP27 LP27  

LP30 LP30 LP31  

LP32 LP31 LP32  

Caso 3 

LP10 LP13 LP10  

LP26 LP26 LP23  

LP27 LP27 LP26  

Caso 4 

LP14 LP05 LP09  

LP25 LP25 LP23  

LP26 LP26 LP25  

LP33 LP31 LP37  

LP38 LP36 LP41  

LP47 LP40 LP61  

 

Localizando-se as cargas da melhor solução para o Caso 1 apresentadas na Tabela 4.16 na 

Figura 4.7 vê-se uma tendência em se alocar unidades de geração próximas ao chaveamento 

NA, conforme aconteceu no sistema IEEE-RBTS barra 2. Analogia pode ser realizada para os 

demais casos. 

 

4.2.3 Impacto no custo com perdas ativas e EENS 

 

Alterando-se função objetivo para a minimização dos custos relativos a EENS mais as perdas 

ativas têm-se a Tabela 4.17. Nesta tabela são apresentadas as melhores soluções para cada 

caso obtidas considerando 25 (vinte e cinco) execuções. 
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Tabela 4.17: Impacto no custo com perdas ativas e EENS para Papagaios 

Custo com Perdas Ativas e EENS 

 

Caso  Solução 
EENS Perdas Ativas Custo Total Δ 

% 

 

[US$/ano] [US$/ano] [US$/ano] [US$/ano]  

Caso Base - 553.434,99 541.590,88 1.095.025,88 - -  

Caso 1 

1 478.758,29 298.562,51 777.320,80 317.705,08 29,01  

2 478.758,29 298.562,51 777.320,80 317.705,08 29,01  

3 478.758,29 298.562,51 777.320,80 317.705,08 29,01  

Caso 2 

1 452.279,08 308.312,95 760.592,03 334.433,85 30,54  

2 452.279,08 308.955,05 761.234,13 333.791,75 30,48  

3 457.117,94 307.728,62 764.846,56 330.179,32 30,15  

Caso 3 

1 413.902,47 184.981,06 598.883,54 496.142,34 45,31  

2 413.902,47 184.981,06 598.883,54 496.142,34 45,31  

3 413.902,47 184.981,06 598.883,54 496.142,34 45,31  

Caso 4 

1 393.895,11 176.897,43 570.792,54 524.233,34 47,87  

2 393.895,11 177.128,33 571.023,44 524.002,44 47,85  

3 393.895,11 177.426,40 571.321,51 523.704,37 47,83  

 

Conforme mostra a Tabela 4.17, o Caso 1, 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, uma 

redução de 29,01%, 30,54%, 45,31%, 47,87% para a melhor solução encontrada. 

Focalizando-se o Caso 4 pode-se observar que o aumento da capacidade de potência ativa 

bem como a maior dispersão das unidades geradoras produziu maiores reduções ao se 

comparar com os demais casos. 

Ainda de acordo com a Tabela 4.17, vê-se que o impacto da inserção de unidades de GD na 

rede elétrica de Papagaios reduz de forma mais significativa no custo da energia com as 

perdas ativas do que para o custo com a EENS para todas as soluções apresentadas. A título 

de exemplo, no Caso 1 e considerando-se a melhor solução obtida, obteve-se uma redução 

de US$ 243.028,37 para o custo da energia com as perdas ativas, enquanto que a redução 

para o custo com a EENS foi de US$ 74.676,70. Logo, a redução do custo com as perdas 

ativas é cerca de 3,25 vezes maior que a redução do custo com a EENS. 

Considerando-se a função objetivo composta dos custos com a EENS mais as perdas ativas, 

observa-se que tanto o sistema IEEE-RBTS barra 2 como o sistema de Papagaios 

apresentam maiores reduções no custo da energia com as perdas ativas do que em relação 

ao custo com a EENS. Na rede elétrica IEEE-RBTS barra 2, por exemplo, a razão entre estes 

custos é de aproximadamente de 142 (cento e quarenta e dois) enquanto que para a rede 



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS                                                                                                            80 

elétrica de Papagaios é de cerca de 3,25, ambas comparadas para a melhor solução obtida 

no Caso 1. Logo, conclui-se que a redução do custo com a EENS pode, em alguns casos, ser 

equiparado à redução do custo da energia com as perdas ativas. Um dos motivos que explica 

este evento é que a rede elétrica de Papagaios tem uma maior quantidade de circuitos em 

relação a rede elétrica IEEE-RBTS barra 2 para a avaliação de contingências. 

A redução do custo com as perdas ativas e EENS para as melhores soluções de cada caso é 

apresentada na Figura 4.10. Esta figura exibe, por meio de um gráfico, que os valores de 

redução no custo são semelhantes para o Caso 2 e Caso 4 e, iguais para o Caso 1 e Caso 3. 

 

 

Figura 4.10: Redução do custo com perdas ativas e EENS para Papagaios das soluções 

ótimas 

 

A localização das barras para a inserção das unidades geradoras para cada caso é 

apresentada na Tabela 4.18. 
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Tabela 4.18: Localização das barras para Papagaios das soluções ótimas para minimização 

do custo com perdas ativas e EENS 

Barras de Entrada da Carga 

 

 Caso Solução 1 Solução 2 Solução 3  

Caso 1 

LP10 LP10 LP13  

LP26 LP26 LP26  

LP44 LP45 LP45  

Caso 2 

LP13 LP10 LP08  

LP21 LP21 LP23  

LP22 LP22 LP24  

LP25 LP25 LP25  

LP41 LP39 LP44  

LP42 LP41 LP45  

Caso 3 

LP10 LP13 LP10  

LP23 LP23 LP23  

LP44 LP44 LP45  

Caso 4 

LP10 LP12 LP10  

LP23 LP24 LP23  

LP24 LP26 LP25  

LP32 LP33 LP32  

LP44 LP43 LP42  

LP45 LP47 LP44  

 

4.2.4 Síntese e Análise para o sistema de Papagaios 

 

A dispersão em mais barras aliada a uma maior penetração de potência ativa possibilitou 

maiores minimizações na função objetivo. 

O tempo de simulação gasto para as 25 (vinte e cinco) execuções consecutivas do Bat 

Algorithm para obter-se as soluções ótimas é exibido na Tabela 4.19 para os cenários 

apresentados em 4.2.1 (minimização do custo com as perdas ativas nos circuitos), 4.2.2 

(minimização do custo com a EENS) e 4.2.3 (minimização do custo com as perdas ativas nos 

circuitos mais o custo com a EENS). 
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Tabela 4.19: Tempo de simulação para Papagaios 

Tempo de Simulação (h:m:s) 

 Minimização 
Custo com Perdas 

Ativas 
Custo com EENS 

Custo com Perdas 
Ativas e EENS 

Caso 1 00:15:39 00:35:07 00:39:06 

Caso 2 00:14::52 00:32:36 00:40:55 

Caso 3 00:16:38 00:31:07 00:35:43 

Caso 4 00:13:57 00:28:21 00:44:42 

 

Diferentemente do sistema IEEE-RBTS barra 2 e, observando-se a Tabela 4.19 vê-se que o 

tempo de simulação gasto para o sistema de Papagaios é maior para quando a função objetivo 

é composta apenas do custo com a EENS do que quando a mesma é composta do custo com 

as perdas ativas para todos os casos simulados. Esse fato acontece por se ter mais circuitos, 

logo deve-se avaliar mais contingências na problemática de confiabilidade. 

 

4.3 Sistema real de porte 

 

O sistema real de grande é situado na região Sul de Minas Gerais. Descrevendo-se este 

sistema de distribuição, têm-se 4.706 pontos de carga, 9.810 linhas de distribuição, 831 

fusíveis, 588 chaves normalmente fechadas e 88 chaves normalmente abertas. Toda a rede 

de distribuição funciona a partir de 15 (quinze) alimentadores principais. A Figura 4.11 ilustra 

este sistema de distribuição. 

 

Figura 4.11: Sistema real de grande porte 

Fonte: [S15] 
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Com o objetivo de apresentar a funcionalidade do algoritmo Bat Algorithm são alocadas 40 

(quarenta) unidades de GD de 510 (quinhentos e dez) kW em uma rede elétrica real de grande 

porte. 

Considerando-se a função objetivo composta para minimizar os custos inerentes as perdas 

ativas e EENS tem-se o conjunto de soluções ótimas apresentadas na Tabela 4.20. O tempo 

de simulação gasto foi de aproximadamente nove horas para um número de 4 (quatro) 

repetições do Bat Algorithm. De forma concomitante diminuiu-se a quantidade de morcegos 

de 100 (cem) para 7 (sete) - essa redução torna-se necessária pois a avaliação de um 

morcego na função objetivo é de aproximadamente 40 segundos e o processo de otimização 

carece de um número relevante de iterações. 

 

Tabela 4.20: Impacto no custo com perdas ativas e EENS para o sistema real de grande 

porte 

Custo com Perdas Ativas e EENS 

 Caso Solução 
EENS Perdas Ativas Custo Total Δ 

% 
[US$/ano] [US$/ano] [US$/ano] [US$/ano] 

SEM GD - 2.247.552,99 374.223,31 2.621.776,30 - - 

COM GD 

1 1.863.924,63 239.353,46 2.103.278,09 518.498,21 19,78 

2 1.916.266,95 203.502,16 2.119.769,11 502.007,19 19,15 

3 1.903.932,42 239.194,26 2.143.126,68 478.649,62 18,26 

 

A melhor solução apresentada na Tabela 4.20 reduz o custo da EENS em US$ 383.628,36 

enquanto o custo da energia com as perdas ativas é reduzido em US$ 134.869,85. Somando-

se a redução dos dois custos chega-se ao valor de US$ 518.498,21. Em porcentagem esse 

valor representa uma redução de 19,78%. 

Na rede elétrica real de grande porte, a redução do custo com a EENS é maior que o custo 

da energia perdida nos circuitos, diferentemente de todos os casos apresentados para as 

redes elétricas IEEE-RBTS barra 2 e Papagaios. 

A Figura 4.12 apresenta a redução do custo total para as melhores soluções encontradas para 

a rede elétrica real e de grande porte. 
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Figura 4.12: Redução do custo com perdas ativas e EENS para o sistema real de grande 

porte das soluções ótimas 

 

As barras ótimas para a inserção das unidades de geração distribuída são apresentadas na 

Tabela 4.21. 
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Tabela 4.21: Localização das barras ótimas para o sistema real de grande porte 

Barra de Entrada da Carga 
 

Melhor Solução Segunda Melhor Solução Terceira Melhor Solução  

5346 3768 3194  

7529 6047 10881  

5315 5952 10058  

8648 8610 3027  

10893 3023 10138  

9444 10137 3084  

10958 2817 10968  

3159 9523 3131  

10707 7138 2874  

2874 2961 2920  

7138 2737 2669  

10311 9967 2804  

10309 2583 6375  

2765 2596 1810  

9967 6638 1405  

10694 10545 8672  

1858 1427 6875  

8667 7984 10598  

1535 1589 7167  

1575 10727 1601  

1583 7127 1091  

10728 1145 1263  

1224 756 5298  

1263 10588 825  

10569 10442 7932  

5432 7214 809  

9784 8769 507  

7906 137 714  

11174 5645 166  

11175 7458 5050  

78 68 5049  

5058 10680 10164  

8983 7181 9029  

4127 7706 8984  

4055 5851 4081  

1024 10275 9944  

9413 7957 7969  

8996 6082 9022  

9021 8590 982  

948 871 9414  



 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÕES 

 

O impacto da inserção de unidades de GD nas redes elétricas foi analisado segundo critérios 

de confiabilidade e perdas ativas. Por meio de tabelas e figuras apresentadas na seção 4, 

pode-se observar a importância em alocar de forma ótima as fontes distribuídas. 

Uma vez bem alocadas as unidades de geração distribuída, estas podem permitir um aumento 

substancial no fluxo de potência ativa por meio de uma chave NA, além de minimizar as 

perdas ativas durante o horizonte de tempo. 

A exposição das barras mais atraentes para investimentos de inserção de GD advém de uma 

metaheurística simples e eficiente, o Bat Algorithm. Esse método de otimização possui poucos 

parâmetros, tais como frequência, velocidade, posição, taxa de emissão de pulsos e amplitude 

do som. 

Nas seções 5.1 e 5.2 serão apresentadas as principais contribuições e propostas de 

continuidade. 

 

5.1 Principais Contribuições 

 

As principais contribuições desta dissertação serão apresentadas a seguir: 

 

• O impacto em índices de desempenho e nas perdas ativas devido a inserção de 

unidades de GD é realizado de modo simples e eficiente por meio da utilização de 

árvores que modelam as redes elétricas. 

 

• Otimização multiobjetivo para o problema de alocação ótima de geração distribuída, 

sendo a temática de confiabilidade em redes de distribuição pouco explorada na 

literatura.
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• Utilização de fluxo de potência para determinar de modo mais fidedigno e real a 

capacidade de transferência de carga entre alimentadores. 

 

 

5.2 Propostas para Trabalhos Futuros 

 

A partir da metodologia apresentada nesta dissertação, segue as principais propostas de 

continuidade: 

 

• Utilização de outras metaheurísticas para obtenção de soluções factíveis. 

 

• Aplicar o Método Monte Carlo Sequencial e levantar as disparidades em relação ao 

método analítico apresentado. 

 

• Incrementar a variação da carga ao longo do tempo (curva de carga) para análises de 

confiabilidade. 

 

• Implementar uma metodologia que seja capaz de abordar as intermitências dos ventos 

para a geração distribuída eólica. 

 

• Utilização dos coeficientes de sensibilidades de perdas para a redução do espaço de 

busca. 

 

• Representação dos dispositivos de controle de tensão, como por exemplo, os 

reguladores de tensão na modelagem do fluxo de potência. 

 

• Expansão da metodologia baseada em construção de árvores para inserção de 

reforços de circuitos. 

 

• Englobar na função objetivo os custos para implementar as unidades de geração 

distribuída. 

 

• Englobar os limites inferior e superior de tensão nas barras ao se alocar unidades de 

GD.  
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