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RESUMO 

 

Os sistemas de distribuição de energia elétrica estão constantemente expostos a 
situações que podem ocasionar a interrupção no fornecimento, gerando insatisfação 
dos consumidores, como também custos para as concessionárias por conta dos 
ressarcimentos por violação dos indicadores de continuidade. Uma solução alternativa 
para redução do tempo de atendimento a ocorrências e da melhoria dos indicadores 
de qualidade é a instalação de Monitores de Falta (MF) à rede. Por conta de restrições 
financeiras, o uso desses dispositivos é limitado, tornado interessante determinar 
pontos estratégicos para a instalação dos mesmos. Com isso em vista, este trabalho 
consiste na implementação de uma metodologia para alocação ótima de dispositivos 
monitores de falta em sistemas de distribuição de energia elétrica visando a redução 
do número de consumidores afetados e das compensações pagas por violações dos 
indicadores de continuidade. Na metodologia desenvolvida, as posições escolhidas 
para instalação contemplam tanto o tronco principal quanto os ramais, sempre 
próximos de chaves seccionadoras ou religadoras, permitindo o seccionamento do 
trecho com maior facilidade. Por conta do amplo espaço de busca ao longo do 
alimentador, foi utilizado o método de Algoritmos Genéticos (AG). Além disso, 
consumidores pertencentes ao Grupo A também foram considerados como prioritários 
na alocação dos dispositivos, já que as maiores compensações pagas pelas 
concessionárias têm origem em reclamações desse tipo de cliente. Os resultados 
obtidos em dois alimentadores reais com características geográficas e de cargas 
diferentes levaram à alocação dos MFs principalmente em trechos urbanos ou no 
limite entre trechos rurais e urbanos, possibilitando o monitoramento de uma maior 
quantidade de consumidores e carga instalada. 
 
 
Palavras-chave: Monitores de faltas, Algoritmos Genéticos, Restabelecimento de 

Energia Elétrica 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Power distribution systems are constantly exposed to situations that may lead to 
interruption in supply, causing consumer dissatisfaction, as well as costs for utilities 
due to reimbursements for violation of continuity indicators. An alternative solution to 
reduce occurrence attendance time and to improve quality indicators is the use of Fault 
Monitors (FM) on the system. The use of those devices is limited due to budget, making 
it interesting to determine strategic points for their installation. Because of this, this 
work consists in the implementation of a methodology for optimal allocation of fault 
monitors in power distribution systems, aiming the reduction of the number of affected 
consumers and the compensation paid for violation of continuity indicators. The 
Genetic Algorithms (GA) method was chosen because of the large search space along 
a feeder. In the methodology developed, the candidate positions for installation include 
both the main trunk and branches, always close to disconnecting or reclosing switches, 
allowing an easy sectioning of the stretch. In addition, big customers were also 
considered as priority in the allocation of the devices, since most of the compensations 
are paid for this type of customer. The results obtained in two real feeders with different 
geographic characteristics and loads led to the allocation of MFs in urban stretches or 
in the border between rural and urban stretches, allowing the monitoring of a greater 
amount of consumers and installed load. 
 

Key words: Fault Monitors, Genetic Algorithm, Eletric Power Restoration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica vem se tornando cada vez mais necessária em nosso 

cotidiano. Atualmente existe uma grande demanda de energia tanto para atividades 

mais complexas, como operação de máquinas e sistemas de grande porte quanto 

para aquelas mais simples, como utilização de eletrodomésticos em nossas 

residências. Com base nessa realidade, torna-se de grande importância um 

planejamento adequado e constante investimento no setor elétrico, visando garantir a 

continuidade e a qualidade do fornecimento de energia. 

Com esse objetivo, foram criadas pelas Agências Reguladoras medidas de 

controle e acompanhamento dos níveis de qualidade de energia elétrica através de 

indicadores de continuidade e do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais. 

Entre eles, destacam-se o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora) e o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora). A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece valores 

limites para os indicadores de cada região e as concessionárias que ultrapassam os 

limites impostos são cobradas através de multas que são pagas por meio de 

compensações nas faturas dos seus consumidores (Agência Nacional de Energia 

Elétrica, 2018). 

Entre os fatores que contribuem com a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica nos sistemas elétricos de potência (SEP) estão os desligamentos 

programados para manutenção, falhas no sistema elétrico e a ocorrência de faltas. No 

Brasil, as redes de distribuição são predominantemente aéreas, fator que contribui 

com a ocorrência de um elevado número de faltas, já que estas ficam expostas a 

condições climáticas diversas, como também a interferências externas, como 

abalroamento de veículos em postes, animais em contato com a rede, entre outros. 

Quando essas faltas ocorrem, é demandado um grande esforço das equipes de 

campo, pois é necessário identificar o local e a causa do problema, para então tornar-

se possível a eliminação definitiva do mesmo. 

Para que o fornecimento de energia elétrica não sofra tanto impacto com a 

ocorrência de uma falta, as concessionárias de energia investem na instalação de 

dispositivos de manobra e proteção. Equipamentos como chaves, fusíveis e 

religadores identificam rapidamente a ocorrência de uma falta, podendo isolar o trecho 

com defeito. No entanto, no caso de faltas permanentes, estas não são eliminadas 
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mesmo após a atuação dos dispositivos automáticas da rede. Nesses casos, torna-se 

necessário o deslocamento das equipes de campo até o local da falta na rede para 

que ela seja extinta no menor tempo possível. 

 É conhecimento empírico que, na operação de distribuição, o tempo gasto 

pelas equipes de campo para a localização de uma falta na rede de distribuição, 

considerando uma restauração manual, corresponde a 25% do tempo total de 

restauração do fornecimento de energia elétrica (Shahsavari et al., 2014). 

Preocupadas com a redução no tempo de localização de faltas, as concessionárias 

buscam diferentes soluções que forneçam informações referentes ao local da falta 

ocorrida. Entre as opções, encontram-se os dispositivos monitores de faltas (MF). 

Estes equipamentos auxiliam na localização mais rápida dos defeitos que ocorrem na 

rede, já que são capazes de indicar, através de sua sinalização, a passagem de uma 

corrente de falta e o local da mesma, resultando em uma restauração mais ágil e em 

uma redução no tempo de interrupção do fornecimento de energia elétrica (Hao et al., 

2017) 

Mesmo sendo uma boa opção para se manter os indicadores de continuidade 

dentro dos limites estabelecidos, a instalação dos MFs em locais aleatórios sem 

estudos prévios pode não trazer os ganhos financeiros e redução no tempo de 

localização de faltas conforme o esperado.  Krajnak (2000), discute como a 

localização e a quantidade de indicadores de falta afetam os índices de confiabilidade 

da distribuição. Os indicadores de qualidade podem apresentar uma melhoria de até 

60% com a instalação de MFs em posições estratégicas em um sistema de 

distribuição, pois auxiliam as equipes a localizarem as faltas de maneira mais rápida 

(Usida et al., 2012). Nesse contexto, é possível encontrar publicações que relatam 

diferentes metodologias para a alocação desses equipamentos visando a melhoria 

dos indicadores de qualidade e a redução do tempo de atendimento às ocorrências. 

Um exemplo é a metodologia apresentada por Souza (2009), a qual utiliza Lógica 

Nebulosa (Fuzzy Logic) para identificar e quantificar os pontos potenciais de um 

sistema de distribuição para a instalação de equipamentos de falta levando em 

consideração características da barra no qual será instalado. 

A realização de um estudo prévio e a utilização de uma metodologia para a 

alocação de MFs ao longo de um alimentador tem grande importância para a melhoria 

dos indicadores de continuidade da região estudada. Com a ajuda de técnicas e 

metodologias específicas, é possível definir pontos estratégicos para a instalação 
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desses equipamentos, dando maior atenção a determinados tipos de carga e/ou 

consumidores. A priorização de atendimento pode ser dada com base no tipo de 

consumidor atingido, da carga instalada, da distância da carga até a subestação (SE), 

das características geográficas da região, como dificuldade de acesso, entre outros.  

Como a quantidade de barras candidatas à instalação de MFs em um 

alimentador é grande, a quantidade de combinações possíveis é também bastante 

alta, demonstrando a necessidade da utilização de técnicas que sejam capazes de 

analisar diversas combinações diferentes e definir soluções possíveis para essa 

alocação. Por conta disso, a técnica de Algoritmos Genéticos (AG) mostra-se uma 

estratégia eficiente para a definição de pontos estratégicos para a instalação desses 

dispositivos em redes de distribuição. 

Este trabalho está relacionado ao projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

de código ANEEL PD-0405-0012/2014, cujo título é “Desenvolvimento de metodologia 

para otimização do despacho de serviços utilizando monitoramento on-line baseado 

em rede inovadora de comunicação compartilhada satélite, TCP/IP” desenvolvido pela 

Energia Mato Grosso em conjunto com os Institutos Lactec e a Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT). Entre os objetivos desse projeto, tem-se a instalação de MFs 

ao longo de um alimentador rural para sinalização e localização de faltas. 

A proposta desta dissertação é contribuir com o projeto de P&D e com futuras 

instalações de MFs em sistemas de distribuição de energia elétrica. De forma mais 

específica, este trabalho contribui com um método para a determinação de locais 

candidatos à instalação de MFs, levando em consideração critérios de prioridade de 

atendimento de uma concessionária de energia. Uma segunda contribuição está nos 

estudos realizados a partir de dados de alimentadores reais pertencentes à área de 

concessão de uma concessionária de energia elétrica. Adicionalmente, este trabalho 

também contribui para encontrar pontos estratégicos para a alocação de MFs, com a 

aplicação da técnica de Algoritmos Genéticos (AG). Outra contribuição deste trabalho, 

ainda, está na associação das posições dos MFs às chaves seccionadoras ou 

religadores, possibilitando o pronto seccionamento do trecho defeituoso no caso de 

um defeito. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um método de alocação 

de monitores de falta de forma otimizada em alimentadores de distribuição de energia 

elétrica visando a redução do número de consumidores afetados e das compensações 

pagas por violações dos indicadores de continuidade. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Levantar as variáveis que possam influenciar na determinação da 

posição adequada de MFs; 

 Identificar os critérios a serem considerados como essenciais para a 

definição do posicionamento de MFs, de acordo com prioridades 

aplicadas por concessionárias de energia; 

 Definir uma função objetivo e suas restrições para alocação de um 

número limitado de equipamentos de monitoramento, visando facilitar a 

detecção do trecho de falta e/ou agilização no atendimento; 

 Utilizar dados reais de dois alimentadores de uma rede de distribuição 

de energia elétrica da Energisa Mato Grosso para simulação e validação 

do método de otimização de alocação através do software MatLab; 

 Analisar os resultados obtidos em cada alimentador, levando em 

consideração as características geográficas do alimentador, das cargas 

instaladas e dos tipos de consumidores; 

 Comparar os resultados de dois alimentadores com características 

distintas. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos. O Capítulo 1, como visto,  

apresenta uma visão geral do trabalho, bem como a importância desse tipo de estudo 

para o sistema elétrico brasileiro. Ainda, são apresentados os objetivos a serem 

alcançados com a dissertação. 

 O Capítulo 2 traz maiores informações sobre os dispositivos monitores de 

falta, suas características gerais, funcionalidades e aplicações em sistemas de 
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distribuição elétrica. Este capítulo aborda também as metodologias já apresentadas 

na literatura para problemas de alocação de monitores de falta.  

 O Capítulo 3 explica a metodologia proposta para a determinação do tronco 

principal, as variáveis de entrada consideradas para o procedimento de alocação de 

MFs, a definição da função objetivo e das restrições a serem aplicadas ao sistema 

computacional desenvolvido para a alocação de MFs por meio de Algoritmos 

Genéticos. 

 No Capítulo 4 são apresentados os alimentadores reais que serão utilizados 

para validação da metodologia de alocação de MFs propostas e os resultados obtidos 

pela análise e comparação dos mesmos. Por fim, o Capítulo 5 trará as conclusões da 

pesquisa deste trabalho. 
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2 DISPOSITIVOS MONITORES DE FALTA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Os desligamentos não programados são problemas comumente enfrentados 

pelas concessionárias de energia. Esses tipos de desligamentos são decorrentes de 

condições climáticas, como descargas atmosféricas, contato de árvores com a rede 

elétrica, acidentes de carros com postes, entre outros. O reparo do defeito pode ser 

bastante demorado e boa parte desse tempo de reparo é decorrente da busca do local 

da falta (SAU, 2016). Somente após encontrar o ponto da falta é que as equipes 

conseguem realizar a manutenção no local e restabelecer o fornecimento de energia 

para os clientes afetados. 

Em condições normais, sem o uso de tecnologias de apoio, a localização da 

falta é realizada através de inspeção visual. Nesse processo, a equipe de campo 

percorre toda a extensão da rede onde houve reclamação de desligamento de energia 

verificando de forma visual algum problema na mesma (queda de cabos, contato com 

árvores, acidentes, etc.). Em alguns casos, é necessário que a equipe percorra toda 

a extensão de uma rede até que o local da falta seja encontrado, levando a um certo 

desperdício de tempo apenas para a localização da mesma. 

A demora na detecção do ponto de falta e, consequentemente, no 

restabelecimento de energia traz diversas desvantagens para as empresas de 

distribuição de energia elétrica. Além de trazer a insatisfação de seus clientes, ela 

ainda afeta os seus indicadores de qualidade que avaliam a continuidade no 

fornecimento de energia, como o DEC e o FEC, conforme estabelecido pelo Módulo 

8 do PRODIST da ANEEL. Violações nesses indicadores significam desembolso de 

multas em forma de compensações para os consumidores afetados, além insatisfação 

dos consumidores em relação às concessionárias e perda de produção. 

Esses problemas tornam-se mais críticos quando em redes rurais, já que este 

tipo de rede geralmente apresenta grandes extensões, como também em 

alimentadores urbanos com elevado número de consumidores (SOUZA, 2009). 

Sendo assim, as concessionárias de energia estão sempre em busca de 

soluções para melhorar a qualidade do seu fornecimento de energia visando tanto a 

satisfação de seus consumidores como também uma melhoria em seus indicadores 

de tempo e continuidade, controlados periodicamente pelos órgãos 
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regulamentadores. Para isso, algumas optam pelo uso de equipamentos indicadores 

de falta, também conhecidos como Monitores de Faltas (MF).  

 A instalação de MFs em um sistema de distribuição torna a identificação de 

uma falta mais rápida para os operadores e a seção faltosa pode ser isolada pelos 

mesmos para começar os reparos necessário (KRAJNAK, 2000). É possível perceber 

uma redução no tempo de deslocamento das equipes de manutenção e, 

consequentemente, no tempo de interrupção de energia elétrica em dada região. A 

redução desses tempos influencia positivamente os indicadores de qualidade DEC, 

quando analisado um sistema antes e após a instalação de MFs. Além disso, os 

indicadores de frequência, como FEC também são influenciados indiretamente pela 

aplicação de MFs na rede. Com o uso dos monitores, é possível detectar áreas 

problemáticas (com diversas saídas) e priorizar projetos nessas regiões, reduzindo 

assim a ocorrência de desligamentos constantes na região (KRAJNAK, 2000). Com 

uma eficiente localização de falta, a energia torna-se barata, segura, eficiente, limpa 

e confiável (TANG; WANG; JOHNS, 2000). 

A localização de curtos-circuitos em cabos subterrâneos sempre foi um 

problema e, após a segunda guerra mundial, foi desenvolvido o primeiro indicador de 

faltas e aplicado em redes subterrâneas (ANGERER, 2008). O dispositivo 

desenvolvido pela companhia Horstmann em 1946 era sensível a uma determinada 

magnitude de corrente elétrica e sinalizava a sua passagem pelo dispositivo através 

do acionamento de uma bandeirola mecânica. Por conta dessa característica, era 

sempre necessária intervenção humana para realizar o reset do equipamento e trazê-

lo para sua condição normal. 

A partir da década de 1960 os dispositivos começaram a apresentar certos 

avanços tecnológicos. Nessa época, o foi aplicado o reset automático dos dispositivos, 

assim que a corrente de carga ou a tensão da rede fossem restabelecidos, evitando a 

necessidade de intervenção humana para tal procedimento (USIDA, 2011). 

Na década de 1970, esses equipamentos passaram também a contar com uma 

fonte externa de energia, aumentando a sua vida útil e tornando-os independentes da 

rede elétrica onde se encontravam. Com o uso de baterias, a sinalização de falta 

através de bandeirolas mecânicas pôde ser substituída pelo uso de lâmpadas Light 

Emissor Diode (LED) ou lâmpadas de gás Xenônio (VASCONCELOS, 2017). 

No fim da década de 1980, tecnologias de comunicação foram implementadas 

aos dispositivos, possibilitando o envio de informações de falta aos centros de 
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operações por meio de radiofrequência, facilitando o deslocamento das equipes de 

campo até o local da falta (USIDA, 2011). Estudos indicam que investimentos em 

equipamentos de controle remoto e de localização de falta tem um baixo tempo de 

retorno (BJERKAN, 2009). Isto significa que investimentos nesses tipos de 

equipamentos são compensados em um curto período de tempo quando comparados 

aos ganhos que eles trazem ao sistema. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO 

 

Na ocorrência de uma falta permanente por curto-circuito em qualquer parte de 

um alimentador, o relé de sobrecorrente do alimentador envia um sinal de abertura 

para o disjuntor do circuito e todos os pontos desse alimentador ficam sem 

alimentação. Em sistemas sem automação, equipes de campo se deslocam desde a 

subestação por toda a extensão do alimentador em busca do ponto faltoso, com o 

objetivo de extinguir a falta e restabelecer a energia naquele alimentador. Nesses 

casos, normalmente as equipes de campo atuam se deslocando ao longo de toda rede 

fazendo inspeção visual em busca do ponto faltoso para poder repará-lo. Com a 

instalação de MFs, as equipes de campo são capazes de encontrar o ponto faltoso 

em um tempo menor, já que esses sinalizam a passagem de uma corrente de curto-

circuito e indicam o trecho ou o local da falta. 

Na figura 1 abaixo, está representado o funcionamento de um conjunto de MFs 

na localização de uma falta: 

FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DE FALTAS COM MF’s EM UM SISTEMA ELÉTRICO 

 

FONTE: Adaptada de SAU (2016) 
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Com a ocorrência de uma falta no trecho 6, entre as barras 6 e 7, todos os MFs 

conectados a esse trecho indicam a passagem da corrente de curto-circuito, como os 

MFs 1, 2 e 6. Os MFs 2 e 4 permanecem sem sinalização, já que nenhuma falta 

ocorreu à jusante dos mesmos.  

No exemplo acima, no caso de um sistema não automatizado, a equipe de 

campo pode utilizar a sinalização dos MFs como referência para definir se seguirá ou 

não um determinado caminho. Saindo da subestação (SE) com o MF sinalizado, a 

equipe de campo percorre o trecho 1 em busca da falta. Chegando à barra 2, a equipe 

tem três opções de caminho: os trechos 2, 3 ou 5. Sem a sinalização de MFs, a equipe 

poderia perder tempo percorrendo os trechos 2 e 3 de forma desnecessária em busca 

da falta. No caso do exemplo, a equipe consegue decidir com certeza o caminho a ser 

percorrido, pois o MF instalado no trecho 5 está sinalizando a passagem da corrente 

de falta pelo mesmo. 

Conforme Vidyasagar, Prasad e Ather (2012), monitores de falta podem 

diminuir o tempo de localização de faltas e, consequentemente, o tempo de duração 

de ocorrência de uma falta. Sendo assim, a instalação de MFs em uma rede de 

distribuição divide essa rede em n+1 trechos e o tempo de localização de falta no 

trecho i (𝑇𝑖) pode ser calculado pela seguinte equação (1): 

𝑇𝑖 = 𝑇0 (
𝐿𝑖

∑ 𝐿𝑖
𝑛+1
𝑖=1

)             𝑖 = 1,2, … , 𝑛 + 1   (1) 

Nessa expressão o termo 𝐿𝑖 representa o comprimento do trecho i (podendo o 

trecho ser a distância entre dois MFs, entre o disjuntor da subestação e o primeiro 

monitor de faltas ou o último MF e o ponto final da rede), 𝑇0 é o tempo médio para 

localização de falta do alimentador sem MFs e o somatório de 𝐿𝑖 representa a soma 

de todos os trechos da rede. 

 Como exemplo, seja o circuito mostrado na Figura 2: 

 

FIGURA 2 - SISTEMA RADIAL SIMPLES COM PRESENÇA DE UM MF 

 

Fonte: Adaptada de Souza (2009) 
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O sistema apresentado na figura 2 tem um comprimento total de 8 km. Com a 

instalação do MF no ponto representado na figura, a rede se divide em dois trechos, 

sendo a extensão do primeiro de 5 km e do segundo de 3 km. Na rede considerada, 

o tempo médio de localização de faltas sem o uso de MFs é, supostamente, de 30 

minutos. Esse tempo pode ser reduzido utilizando o MF como ponto de referência, 

pois a equipe de manutenção precisará percorrer apenas o trecho sinalizado pelo MF. 

Substituindo os valores na equação (1), temos o seguinte: 

𝑇1 = 0,5 𝑥 (
5

5+3
) = 0,325 horas ou 19,5 minutos     (2) 

𝑇2 = 0,5 𝑥 (
3

5+3
) = 0,1875 horas ou 11,5 minutos     (3) 

Esses cálculos demonstram como a divisão da rede em diversos trechos 

utilizando MFs pode diminuir consideravelmente o tempo de localização de falta, já 

que a distância percorrida torna-se bem menor e a equipe de campo desloca-se 

apenas ao longo do trecho no qual ocorreu a falta. 

São encontrados diversos modelos e fabricantes de MFs no mercado. Cada um 

utiliza um critério diferente para a detecção de uma falta permanentes, como 

mencionado em Sau (2016): 

 Por taxa de variação da corrente: uma corrente variando subitamente pode 

indicar uma corrente de falta; 

 Por corrente mínima de disparo: como as correntes de falta são geralmente 

mais elevadas do que a corrente nominal, é possível ajustar o valor mínimo 

a acionar o MF; 

 Por sensibilidade à ausência de tensão: ajuste de um valor mínimo de 

tensão para a atuação do MF; 

 Por combinação de dois ou mais critérios mencionados acima. 

Os MFs podem ser configurados para detectar e indicar tanto faltas temporárias 

como permanentes. Em certos fabricantes, faltas de diferentes tipos são sinalizadas 

por diferentes cores, por exemplo. A indicação da detecção das faltas é sempre feita 

localmente, através de uma sinalização luminosa ou bandeirolas. Em alguns casos, 

os MFs contam também com sinalização remota para o Centro de Operações. 

A presença de banco capacitivos na rede pode fazer surgir correntes reversas 

na mesma. Este fato pode prejudicar a detecção de uma falta por um MF caso o 

algoritmo implementado no dispositivo não contemple esse tipo de informação. 
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Portanto, existem alguns tipos de MFs capazes de detectar a direção do fluxo de 

corrente, evitando uma atuação incorreta do sensor (IEEE Power & Energy Society, 

2014, p. 42). 

 

2.3 FORMAS DE INSTALAÇÃO 

 

Visando o melhor funcionamento dos MFs e maiores benefícios à rede onde estão 

conectados, os fabricantes desses dispositivos recomendam certos princípios básicos 

de instalação (SAU, 2016). O primeiro deles é a instalação em locais visíveis, 

possibilitando que as equipes de campo consigam verificar de forma fácil e ágil a 

sinalização ou não de um MF. Em trechos rurais, é recomendada a instalação antes 

e depois de trechos de difícil acesso, evitando o deslocamento desnecessário para 

esses locais em busca de uma possível falta. Fabricantes recomendam também que 

os MFs sejam instalados próximos às derivações dos ramos. Por fim, como os MFs 

não permitem a função de manobra, como chaves religadoras e chaves 

seccionadoras, aconselha-se a instalação associada a estes dispositivos de 

seccionamento, possibilitando a isolação rápida da falta.  

 Essas recomendações serão consideradas para as regras de otimização 

desse trabalho, definindo os pontos candidatos à instalação de MF e quais locais 

devem ser descartados. 

Alguns tipos de MFs são instalados diretamente nos condutores fase da rede 

elétrica, como por exemplo, na Figura 3. A sua instalação é simples, não necessitando 

o uso de ferramentas sofisticadas e podendo ser instalados diretamente nas redes 

energizadas. O princípio de funcionamento dos MF conectados diretamente nos 

condutores é baseado na leitura de campo magnético ou campo elétrico. Outra forma 

de detecção de corrente de falta nesses MFs é através da taxa de variação de corrente 

(
𝑑𝑖

𝑑𝑡
)  em um certo tempo, isto é, uma mudança brusca do valor da corrente dentro de 

um certo período é considerada uma falta e o MF sinaliza a mesma (SAU, 2016). Os 

indicadores de falta de cabo são os principais indicadores empregados em sistemas 

de distribuição e geralmente são instalados um em cada uma das fases da rede 

elétrica (USIDA, 2011). 

 



23 

FIGURA 3 - MONITOR DE FALTAS CONECTADO DIRETAMENTE AO CONDUTOR 

 

Fonte: https://selinc.com/pt/products-section/fault-indicators-sensors/ 

 

Há também certos tipos de MFs que podem ser instalados diretamente nos postes. 

Nesse tipo de instalação, o monitor é colocado em uma determinada altura na qual 

consegue monitorar todas as três fases ao mesmo tempo. Um dos problemas 

encontrados por esse tipo de instalação é que ele está suscetível a interferências, 

como a presença de uma rede secundária de distribuição no mesmo poste (USIDA, 

2011). 

 

 

 

2.4 TIPOS DE SINALIZAÇÃO 

 

Com a passagem de uma corrente de falta pelo circuito monitorado pelo MF, 

este sinaliza localmente a ocorrência da falta. Essa sinalização local pode ocorrer de 

diversas formas: bandeirola colorida, LED, lâmpadas de gás Xenônio. Além disso, 

alguns fabricantes também utilizam sinalizações diferentes para diferenciar as faltas 

permanentes das faltas transitórias (USIDA, 2011). 

Desde o fim da década de 1980, os dispositivos de sinalização de falta contam 

com tecnologias que permitem a comunicação remota entre o equipamento e o centro 

de operações, possibilitando o envio de informações sobre ocorrência e localização 

https://selinc.com/pt/products-section/fault-indicators-sensors/
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de uma falta ocorrida e facilitando a escolha das equipes e da rota para o atendimento. 

Além disso, a utilização de tecnologias de comunicação atual para a indicação de 

faltas em sistemas elétricos aumenta a segurança da rede, pois com uma resposta 

praticamente instantânea para o centro de operações, ela permite que os operadores 

façam escolhas inteligentes de manobras, reduzindo o tempo de saída de um sistema 

e aumentando a qualidade de serviço do mesmo (ANGERER, 2001) 

Sistemas de controle remoto integrados com equipamentos de localização de 

falta, como os MFs com comunicação, provaram ser soluções com boa relação custo-

benefício e que possibilitam redução no tempo para todos os sistemas que operam 

sob esquemas de penalidade. Soluções que utilizam sinalização remota de faltas têm 

um ganho de tempo valioso durante o período inicial de uma falta de energia, já que 

ações imediatas já podem ser tomadas pelo operador direto do centro de operações. 

Como as penalidades começam a ser aplicadas após um curto período de tempo da 

falta de energia, reduzir o número de consumidores afetados no momento em que a 

penalidade começa a ser contabilizada traz grandes ganhos utilizando simples 

sistemas de automação (BJERKAN, 2009). 

Outra vantagem da comunicação do centro de operações com todos os 

monitores de falta instalados em campo é que as equipes de campo não precisam 

interpretar as sinalizações dos monitores quando estão percorrendo a linha. Esse 

procedimento pode ser realizado pelo operador que se encontra no centro de 

operações, o qual irá direcionar a equipe de manutenção diretamente para a 

localização onde é necessária a manobra para isolação e reconfiguração da rede 

(BJERKAN, 2009). 

 

2.5 FORMAS DE REARME 

 

O rearme desses equipamentos refere-se ao ato de modificar o estado do MF 

de atuado (sinalizado) para um estado de operação normal (não atuado). Esse retorno 

à situação normal de funcionamento é bastante importante para situações reais de 

campo, evitando a sinalização errônea de um local de falta. 

Os primeiros MFs eram simples equipamentos sensíveis a sobrecorrente que 

utilizavam o fluxo do campo magnético de uma alta corrente para mover 

mecanicamente uma bandeirola que indicava a passagem de uma corrente de falta. 

Após cada atuação, esses equipamentos precisavam ser rearmados manualmente (F. 
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M. Angerer 2008) O procedimento manual de rearme pode prejudicar o funcionamento 

do sistema de MFs, já que ele não forneceria informações corretas de falta caso os 

equipamentos não fossem rearmados todas as vezes após sua atuação. 

No começo dos anos 1960, os primeiros dispositivos com rearme automático 

começaram a aparecer no mercado. Eles eram preenchidos com um líquido claro e 

com um pigmento vermelho que, com a passagem da corrente de falta, eram agitados 

e sinalizavam a ocorrência da falta. 

Com o avanço das tecnologias, foram desenvolvidos outros tipos de rearmes 

automáticos, dessa vez utilizando informações da própria rede, como tensão e 

corrente. Nos rearmes por corrente, os equipamentos utilizam a passagem de uma 

corrente no cabo onde estão instalados para indicar a operação normal do sistema e 

retornar à condição normal de funcionamento do MF. Para os rearmes por tensão, a 

informação utilizada para indicar a operação normal do circuito é a tensão no cabo 

onde o MF está instalado (USIDA, 2011). Foram também desenvolvidos 

equipamentos rearmados pelo tempo, tornando-os independentes do circuito para seu 

rearme. Para esse tipo de rearme, os dispositivos retornam à sinalização normal após 

um determinado tempo da ocorrência da falta. 

  



26 

2.6 PRINCIPAIS FABRICANTES 

 

Na tabela 1 abaixo podem ser observados os principais fabricantes de MFs, 

com seus respectivos modelos e características de funcionamento de cada um: 

 

TABELA 1 - PRINCIPAIS MF's PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO 

  

 
Parâmetros de 
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Tipo de reset Comunicação  
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Bowdens 
Pathfinder 

360 
6 a 36 Poste x x   x x  x  

Cooper SDOH 0 a 69 Cabo  x x x  x    

Horstmann 
Navigator-

LM 
0 a 46 Cabo x x x x x x  x  

 
Nortrol 

110Eµ 6 a 69 Cabo x x  x x x  x  
111K 6 a 66 Poste  x x x x x x   
3100 6 a 66 Poste x x x x x x x x  
3500 6 a 66 Poste x x x x x x x x  

Power 
Delivery 

Navigator 
LM 

5 a 69 Cabo   x  x x  x  

Schneider 
Electric 

Flite 100 7 a 69 Cabo x x  x x x    
Flite 200 4 a 69 Poste x x  x x x x   
Flite 300 5 a 25 Poste  x  x x x x  x 

 
 
 

SEL 

ERL 8 a 69 Cabo  x   x     
BER 8 a 69 Cabo  x   x     
CDR 0 a 38 Cabo  x   x     

BTRI_IR 8 a 38 Cabo  x    x    
AR-

OH/AR360 
4 a 69/ 4 a 

38 
Cabo   x   x    

BTRIP 4 a 69 Cabo  x    x    
WSO 0 a 38 Cabo   x  x x  x  

Tecsys Tecsys 0 a 34,5 Cabo x x x  x   x x 

 

Fonte: Adaptada de Sau (2016) 

 

2.7 TIPOS DE CONSUMIDORES E COMPENSAÇÕES 

 

 No Brasil, as unidades consumidoras são divididas em dois grupos, A e B. 

Essa divisão é feita, a princípio, em função do nível de tensão de atendimento da 
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unidade, mas também tem influência do tipo de instalação do sistema de distribuição. 

De acordo com a Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição do PRODIST 

(ANEEL, 2012), unidades consumidoras pertencentes ao Grupo A são atendidas com 

tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou ainda em tensão inferior a 2,3 kV a partir de 

sistema subterrâneo de distribuição. Este grupo é composto por consumidores como 

Shopping Centers, indústrias, edifícios comerciais e é dividido em subgrupos, de 

acordo com o nível de tensão e suas características. 

As unidades consumidoras atendidas por sistemas aéreos de distribuição com 

nível de tensão abaixo de 2,3 kV são classificadas como grupo B. Em geral, esse 

grupo é composto com residências, lojas, agências bancárias, entre outros e são 

subdivididas de acordo com suas características. 

Conforme definido no Módulo 8 do PRODIST, no caso de violação do limite 

de continuidade individual dos indicadores DIC (Duração de Interrupção Individual por 

Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão), FIC (Frequência de Interrupção 

Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão) e DMIC (Duração 

Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por Ponto de 

Conexão), a distribuidora deverá pagar uma compensação ao consumidor em forma 

de crédito na fatura, em até dois meses após o período de apuração dos indicadores. 

Esses indicadores levam em consideração a duração de interrupção por unidade 

consumidora, a média aritmética dos encargos de uso do sistema de distribuição 

correspondentes aos meses do período de apuração do indicador, o número médio 

de horas por mês e um coeficiente de majoração kei, o qual é estabelecido de acordo 

com o nível de tensão de atendimento da unidade consumidora, sendo mais alto para 

maiores níveis de tensão. 

Vale ressaltar que os valores limites dos indicadores DIC e DMIC estão 

vinculados ao limite anual do indicador DEC, enquanto os limites do indicador FIC são 

vinculados aos limites anuais do indicador FEC, ou seja, os indicadores individuais 

são calculados com base nos indicadores coletivos do bloco de cargas que os atende. 

 

2.8 ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

A busca por alocações ótimas de equipamentos pode ser feita utilizando 

metodologias de soluções exatas ou aproximadas. Enquanto os métodos exatos 

analisam todas as soluções possíveis para encontrar a solução ótima, as 
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metodologias aproximadas que compreende os algoritmos heurísticos e as meta-

heurísticas, analisam normalmente uma pequena parcela das soluções para a 

otimização de um problema  (CORDENONSI, 2008 apud Vasconcelos, 2017).

 Dentre os métodos heurísticos, estão os Algoritmos Genéticos (AG), métodos 

de otimização e busca baseados no princípio de seleção natural de Charles Darwin, 

recriando artificialmente versões computacionais de mecanismos evolutivos da 

natureza. Os AGs buscam a solução ótima a partir de uma população de soluções e 

não de uma única alternativa, sendo que cada uma dessas possíveis soluções é 

denominada indivíduo. A população de indivíduos é inicializada de forma aleatória, 

sendo em seguida avaliada a partir da sua função objetivo (ou função de aptidão), a 

qual indicará o quão boa uma solução é. Depois da avaliação de todos os indivíduos, 

a população passa pelo processo de seleção, no qual os indivíduos mais aptos são 

escolhidos para dar origem à nova geração, transmitindo suas características para os 

próximos indivíduos. A figura 4 abaixo mostra o fluxograma básico de um AG: 

 

FIGURA 4 - FLUXOGRAMA BÁSICO DE UM AG 

 

FONTE: Sau (2016) 

 O tamanho de uma população varia conforme a complexidade do problema 

analisado e dos recursos computacionais disponíveis. Ele afeta diretamente no 

tamanho do espaço de busca para soluções e no tempo de processamento. 

 Após a definição da população inicial e o cálculo da aptidão de cada indivíduo 

com base na função objetivo do problema, os melhores indivíduos são selecionados 
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diretamente para a próxima geração, sem passar por operadores genéticos. Esse 

procedimento é denominado elitismo e garante que tais indivíduos continuarão a 

existir na próxima geração, sem nenhuma alteração de seus genes. Dentre os 

indivíduos restantes, é aplicado um método de seleção o qual favorece os indivíduos 

mais aptos (maiores valores da função objetivo para problemas de maximização e 

menores valores para problemas de minimização), porém não exclusivamente, 

garantindo a diversidade da população da próxima geração e evitando uma 

convergência para um máximo ou mínimo local. Entre os possíveis métodos de 

seleção, tem-se o Método da Roleta que é o mais simples e mais utilizado. 

 Através do Método da Roleta, os indivíduos de uma geração são selecionados 

para compor a geração seguinte através do uso de uma roleta. Nesse sistema, os 

indivíduos com maior aptidão recebem uma maior área da roleta, apresentando uma 

maior probabilidade para serem escolhidos. São feitos sorteios aleatórios através do 

giro da roleta sendo que a quantidade de sorteios realizados depende da quantidade 

de indivíduos que se deseja para a próxima geração. 

 

FIGURA 5 - MÉTODO DA ROLETA 

 

FONTE: USIDA (2011) 

 

 Os indivíduos selecionados a partir do Método da Roleta passam então por 

operadores genéticos. Os operadores genéticos são necessários para dar origem a 

novas gerações melhorando a aptidão com base nos indivíduos das gerações 

anteriores. O primeiro operador é o cruzamento, o qual recombina as características 

dos pais durante a reprodução, permitindo que suas características sejam herdadas 
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pelas novas gerações. Cada indivíduo filho recebe uma parte dos genes de cada um 

de seus pais. A figura 6 representa o cruzamento entre dois indivíduos pais: 

 

FIGURA 6 - CRUZAMENTO DE INDIVÍDUOS 

 

FONTE: Sau (2016) 

 Depois do cruzamento de indivíduos, alguns indivíduos filhos selecionados 

sofrem a mutação de genes, o qual consiste na troca de posição dos genes 

selecionados. Esse operador visa manter a diversidade genética da população. A 

quantidade de genes alterados depende da taxa de mutação. Como o operador de 

cruzamento é considerado um operador genético predominante, sua taxa deve ser 

maior do que a de mutação. 

 

FIGURA 7 - MUTAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 

FONTE: Sau (2016) 

 Novos indivíduos vão sendo definidos a partir dos operadores genéticos até 

que haja uma convergência para uma solução ótima ou então que o número máximo 

de gerações definido seja atingido. Como resultado do algoritmo, tem-se o indivíduo 

que apresenta o melhor resultado de aptidão na última geração avaliada. 

 Para a configuração de um AG, alguns parâmetros precisam ser definidos. 

Esses parâmetros afetam o desempenho do algoritmo, por isso devem ser escolhidos 

com bastante cuidado. Entre os parâmetros, temos: 

 Tamanho da População: Número de indivíduos a serem avaliados em 

cada geração. Define o espaço de busca do problema e afeta o 

desempenho global e eficiência dos AGs; 
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 Taxa de Cruzamento: Quantidade de cruzamentos que serão 

realizados entre os indivíduos de uma população. Introduz novas 

estruturas de indivíduos para a nova geração, porém podem retirar 

indivíduos com boas aptidões da mesma; 

 Taxa de Mutação: Quantidade de mutações que serão realizadas nos 

indivíduos de uma população. Previne a convergência para um mínimo 

ou máximo local, porém afeta na aptidão dos indivíduos; 

 Intervalo de Geração: Define quantos indivíduos serão selecionados 

por elitismo e quantos serão substituídos para a próxima geração; 

 Critério de Parada: Define o critério a ser adotado para finalizar a 

execução de um AG. Como critério, pode ser utilizado um número 

máximo de gerações ou um valor da função objetivo. 

Os AGs serão utilizados nesse trabalho para a definição da melhor alocação 

de MFs ao longo de um alimentador, após a definição do número desejado de MFs e 

dos trechos candidatos a receber um MF, definidos a partir das regras de restrição. 

A escolha do método de AG deu-se por conta do alto número de combinações 

possíveis para a alocação de MFs ao longo de um alimentador. Como esta 

metodologia avalia apenas os indivíduos mais adaptados ao problema, há uma 

redução no tempo de processamento para a definição de pontos estratégicos para a 

instalação desses dispositivos em redes de distribuição.  

Baseando-se na análise da técnica de Busca Exaustiva realizada por Usida 

(2011), a qual avalia todas as combinações possíveis para uma determinada 

quantidade de MFs a serem alocados, foi estimado um tempo médio de 

processamento de 0,0085 segundos para cada combinação avaliada, demonstrando-

se inviável para ser utilizado neste trabalho, dependendo da quantidade de MFs a 

serem alocados. A tabela abaixo mostra uma comparação do tempo de 

processamento necessário caso fosse utilizada a Busca Exaustiva e aquele obtido 

utilizando-se a metodologia em AG proposta por este trabalho. Nota-se que quanto 

maior a quantidade de MFs a serem alocados, maior o número de combinações 

possíveis e, consequentemente, maior o tempo de processamento necessário para 

encontrar as posições estratégicas pela técnica de Busca Exaustiva, avaliando as 

combinações uma a uma. Em contrapartida, o AG avalia apenas uma amostra de 

combinações, reduzindo o tempo de processamento para encontrar resultados ótimos. 
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TABELA 2 - TEMPO DE PROCESSAMENTO COMPUTACIONAL - AG E BUSCA EXAUSTIVA 

Quantidade 
de MFs 

Número de 
Combinações 

Possíveis 

Tempo de processamento 
computacional por AG (s) 

Estimativa de tempo de 
processamento computacional por 

Busca Exaustiva (s) 
1 50 0,2595 0,4242 

2 1.225 0,4891 10,3935 

3 19.600 0,7247 166,2958 

4 230.300 1,4171 1953,9757 

5 2.118.760 1,4120 17976,5768 

6 15.890.700 4,1983 134824,3263 

7 99.884.400 4,1861 847467,1941 

8 536.878.650 5,5631 4555136,1684 

9 2.505.433.700 5,6295 21257302,1190 

10 10.272.278.170 6,3343 87154938,6878 

 

2.9 ESTADO DA ARTE PARA DISPOSITIVOS MONITORES DE FALTA 

 

Esta seção traz uma análise do estudo bibliográfico realizado para o 

desenvolvimento desse trabalho. Foram estudados pontos relacionados aos impactos 

que os MFs trazem a uma rede de distribuição bem como metodologias de alocação 

otimizada desses dispositivos. 

 

2.9.1 IMPACTO DOS MFs NO SISTEMA ELÉTRICO 

 

          Krajnak (2000) desenvolveu um modelo e utilizou estudos de caso para discutir 

como a localização e a quantidade de indicadores de falta afetam os índices de 

confiabilidade da distribuição. Após a aplicação a uma rede de distribuição iraniana, 

os autores concluíram que os índices de confiabilidade são altamente sensitivos ao 

posicionamento dos indicadores de falta. Estes índices tendem a melhorar conforme 

o aumento no número de equipamentos instalados, mas os benefícios obtidos através 

da instalação dos mesmos são limitados em uma quantidade máxima de indicadores. 

Falaghi, Haghifam e Osouli Tabrizi (2005) analisaram o impacto dos MFs na 

confiabilidade de um sistema de distribuição. Através desse trabalho, foi constatado 

que os índices de confiabilidade de um sistema são altamente sensíveis à localização 

dos MFs na rede. Além disso, a confiabilidade de um sistema aumenta na medida em 

que o número de MFs instalados aumentam, porém, atingindo uma quantidade limite 

de equipamentos na rede, os ganhos não são mais visíveis. 
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Essas duas análises demonstram a importância da alocação otimizada dos 

MFs, já que seus posicionamentos estão diretamente ligados com a melhora da 

confiabilidade do sistema. Além disso, nota-se que, após certa quantidade de 

equipamentos, os custos com aquisição, instalação e manutenção dos mesmos não 

compensam os possíveis ganhos com diminuição no tempo de saída da rede. Sendo 

assim, não é viável nem interessante instalar MFs em todos os ramais de um 

alimentador. 

Fernandes et al. (2018) apresentam a integração de um sistema de 

atendimento a ocorrências emergenciais otimizado. Este sistema utiliza MFs para a 

localização de faltas e aquisição de informações sobre a mesma e um algoritmo 

desenvolvido com o objetivo de otimizar e automatizar o despacho de ordens de 

serviço (OS) para equipes de campo a partir de informações dos MFs. Além disso, foi 

implementado também um sistema de comunicação híbrido, permitindo o recebimento 

de OS em áreas rurais com baixa cobertura de sinais por conta da melhoria da 

eficiência na comunicação, tornando o serviço das equipes de campo muito mais 

rápido e reduzindo os indicadores de qualidade da região. 

 

2.9.2 METODOLOGIAS PARA ALOCAÇÃO OTIMIZADA DE DISPOSITIVOS 

MONITORES DE FALTA 

 

Em Souza (2009) é apresentada uma metodologia utilizando Lógica Nebulosa 

(Fuzzy) para quantificar os pontos potenciais de um sistema de distribuição para a 

instalação de equipamentos de falta. Como entradas foram utilizadas informações de 

cada barra, tais como comportamento da carga e perfil dos consumidores a ela 

conectados, distância da barra aos equipamentos de proteção mais adjacentes e 

níveis de corrente de curto-circuito. 

Ho, Lee e Lin (2011) sugerem uma metodologia baseada em um Algoritmo 

Imunológico (IA) para definir o posicionamento ótimo de monitores de falta em um 

sistema de distribuição de Taiwan. O problema visa minimizar os custos de falta de 

fornecimento de energia elétrica para os consumidores mantendo um custo eficiente 

de investimento em monitores de falta. A metodologia proposta utiliza informações 

previamente conhecidas associadas ao problema considerado. Essas informações 
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são baseadas nas regras de instalação do sistema considerado, nos níveis de 

prioridade dos consumidores, e são abstraídas aos indivíduos em forma de vacinas. 

Em Usida et al. (2012) foi aplicado um método baseado em Algoritmos 

Genéticos (AG) para encontrar a configuração mais eficiente de indicadores de falta 

em um determinado sistema de distribuição. A quantidade de indicadores de falta foi 

pré-definida a partir de uma análise de custo-benefício feita através da comparação 

dos custos de interrupção do fornecimento de energia elétrica e os custos estimados 

da quantidade de equipamentos instalados. Para esse método, foi considerado 

apenas o tronco principal de um sistema de distribuição. Além disso, com o objetivo 

de diminuir o tempo de restauração do fornecimento de energia elétrica no 

alimentador, foram consideradas variáveis como a carga nas barras, o número de 

consumidores a elas conectados e a distância entre o indicador de falta instalado e 

qualquer outro equipamento de proteção com sinalização de falta, como disjuntores, 

religadores e chaves seccionadoras, para a formulação da função objetivo. 

Shahsavari et al. (2014) apresentam uma metodologia multiobjetiva por 

enxame de partículas (MOPSO) para a alocação de monitores de falta em sistema de 

distribuição de energia elétrica considerando os equipamentos de controle e proteção 

existentes no sistema. São considerados candidatos apenas locais que não possuam 

chaves seccionadoras e disjuntores monitorados remotamente nas proximidades, pois 

supõe-se que esses equipamentos já são suficientes para indicar a presença de uma 

falta. As funções objetivo propostas visam minimizar os custos de investimento e 

manutenção dos monitores de falta, os custos de interrupção de fornecimento de 

energia elétrica aos consumidores, o SAIDI (System Average Interruption Duration 

Index) e o CARTI (Customers’ Average Restoration Time Index). 

Santana, Almeida e Costa (2008) apresentaram um método de localização de 

faltas a partir do uso de monitores de falta. A metodologia proposta é baseada em 

Algoritmos Genéticos e tem como objetivo minimizar os pontos falsos de falta. 

Segundo os autores, as concessionárias brasileiras costumam identificar locais com 

defeito a partir das informações de impedância da falta fornecidas pelos relés digitais 

das subestações, porém esse método não é sempre válido, já que pontos distintos 

podem apresentar a mesma impedância. Sendo assim, este trabalho propôs um 

método de instalação estratégica de um número limitado de sensores de falta com 

base na distância da falta computada, dados coletados pelos dispositivos e a 

frequência estatística de ocorrência de faltas.  
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3 METODOLOGIA PARA ALOCAÇÃO DE MONITORES DE FALTA 

 

Este capítulo está dividido em três partes: primeiramente é descrita a 

metodologia utilizada para a definição do tronco principal para alimentadores radiais, 

a segunda parte aborda as variáveis de entrada pertinentes para a definição dos 

pontos de instalação de monitores de falta e, por fim, a terceira parte trata da 

modelagem definida para a resolução do problema. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE BLOCOS DE CARGAS 

 

Em sistemas de distribuição com grande número de trechos, é válida a 

utilização do conceito de bloco de carga. Os blocos de carga são definidos conforme 

a localização das chaves no tronco principal, dos equipamentos de proteção e o 

atendimento às cargas para fins de estratégias de restabelecimento em situações de 

desligamentos permanentes (USIDA, 2011). A divisão da carga em blocos traz 

vantagens para o trabalho, pois reduz a grande quantidade de trechos de um 

alimentador em um número bem menor de blocos de carga, que são representados 

pela soma das cargas conectadas entre dois dispositivos de manobra/proteção ou 

cargas a jusante de um dispositivo que se encontra no final de um trecho.  

Na figura 8 de Vasconcelos (2017), é representada a divisão de blocos de 

carga em um sistema hipotético com um disjuntor na saída da subestação e dois 

equipamentos de proteção R (religador) e S (Chave seccionadora): 

 

FIGURA 8 - DIVISÃO DE UM SISTEMA ELÉTRICO EM BLOCOS DE CARGA 

 

FONTE: Vasconcelos (2017) 
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 Na figura 8, o bloco 1 contempla todas as cargas conectadas entre o disjuntor 

de saída da subestação e o religador R. O bloco 2 é composto pelas cargas 

conectadas entre o religador R e a chave seccionadora S, sendo sua carga total e 

número de consumidores igual a soma destas, 145 kVA e 40 consumidores, 

respectivamente. Por fim, o bloco 3 considera todas as cargas conectadas a jusante 

da chave seccionadora S. 

 Sendo assim, a figura 8 pode ser resumida na figura 9 a seguir: 

 

FIGURA 9 - BLOCOS DE CARGA 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 Na tabela 2 a seguir podem ser observadas as características do sistema de 

distribuição exemplo após a divisão em blocos de carga: 

 

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA APÓS DIVISÃO EM BLOCOS DE CARGA 

Bloco Carga (kVA) Nº de consumidores 

B1 70 20 

B2 145 40 

B3 110 35 

TOTAL 325 95 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
 

3.2 DEFINIÇÃO DO TRONCO PRINCIPAL 

 

 Quando ocorre um desligamento de energia elétrica decorrente de uma falta 

em certo alimentador, o restabelecimento de energia é feito de forma gradual, 

conforme a equipe de campo vai percorrendo o tronco principal do alimentador 

verificando o possível local da falta para restaurá-la. 

 A definição do tronco principal de um alimentador é uma importante etapa na 

alocação de MFs, pois ele é responsável pelo atendimento de todas as cargas do 

alimentador, já que os ramais do mesmo derivam de seu tronco principal. Além disso, 
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é válido definir o tronco principal de um alimentador para poder definir quais são os 

seus ramais. 

 Em Souza (2009) e Usida (2011) é utilizado o critério da barra mais distante 

da subestação para a definição do tronco principal. Nos dois trabalhos, o caminho 

mais longo entre a subestação e uma barra do alimentador é considerado como o 

tronco principal, contemplando todas as barras existentes entre eles. 

 Alimentadores que se encontram predominantemente em áreas rurais 

possuem como característica grandes extensões e pequenas quantidades de carga 

distribuídas ao longo de sua extensão, com uma maior concentração de carga próximo 

às áreas urbanas ou à subestação. Para esse tipo de alimentador, considerar somente 

a distância entre a subestação e a barra mais distante pode não ser a melhor 

alternativa, já que essas barras costumam ter uma quantidade pequena de 

consumidores e carga conectada, não sendo interessantes para a instalação de um 

MF. Sendo assim, torna-se conveniente considerar também a carga conectada a cada 

barra para a determinação do tronco principal de um alimentador não urbano. 

 Dessa forma, nesse trabalho será aplicada uma etapa adicional à definição 

do tronco principal de um alimentador. Primeiramente, serão definidas quais as barras 

consideradas para a metodologia a partir da quantidade de carga instalada em cada 

uma delas. Por fim, será aplicada a metodologia descrita em Souza (2009) e Usida 

(2011), encontrando a barra mais distante da SE, levando em consideração somente 

as barras encontradas no processo anterior. 

Será considerado nesta simulação que cada trecho primário compreende a 

distância entre os transformadores de um determinado alimentador. Além disso, será 

considerada também a carga conectada a cada um desses transformadores, resultado 

do produto entre a carga nominal do transformador e de seu carregamento. Todos 

esses dados serão extraídos do banco de dados da Energisa Mato Grosso. 

Primeiramente, é calculada a carga 𝑄𝑇𝑖 conectada a cada transformador 𝑇𝑖 de 

um alimentador através da expressão: 

𝑄𝑇𝑖 = 𝑄𝑁𝑇𝑖 𝑥 𝐶𝑇𝑖    (6) 

Onde: 

𝑄𝑇𝑖 = carga conectada a um transformador 𝑇𝑖; 

𝑄𝑁𝑇𝑖= carga nominal do transformador 𝑇𝑖; 
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𝐶𝑇𝑖= carregamento do transformador 𝑇𝑖 − valor no intervalo de (0,1); 

i= índice do transformador. 

 

Depois, é calculada a carga total 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 conectada ao alimentador através do 

somatório das cargas de cada transformador: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1                   i = 1,2,3,... n  (7) 

 

 A próxima etapa é o cálculo da carga média conectada a cada transformador 

𝑄𝑚𝑡 de um alimentador. Esse valor é encontrado através da seguinte expressão: 

        𝑄𝑚𝑡 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑡
       (8) 

Na qual: 

𝑄𝑚𝑡= Carga média por transformador; 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Carga total conectada ao alimentador; 

𝑁𝑡= Número de transformadores. 

 

A carga média por transformador 𝑄𝑚𝑡 é usada como fator limitante para a 

determinação de quais transformadores serão considerados para a definição do 

tronco principal do alimentador. Todos os transformadores que apresentarem uma 

carga conectada 𝑄𝑇𝑖 inferior à carga média por transformador 𝑄𝑚𝑡  são 

desconsiderados. Com isso, há uma redução significativa na quantidade de barras 

(transformadores) para a definição do tronco principal de um certo alimentador. Assim, 

temos a seguinte análise: 

 

Se: {
𝑄𝑇𝑖 < 𝑄𝑚𝑡, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑇𝑖 é 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜;

𝑄𝑇𝑖 ≥ 𝑄𝑚𝑡, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑇𝑖 é 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
  (10) 

 

A metodologia de determinação de tronco principal descrita acima foi aplicada 

a um alimentador real exemplo do sistema de distribuição da Energisa Mato Grosso. 

Na tabela 3 abaixo, estão descritas as características do alimentador exemplo 

utilizado: 
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TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTADOR EXEMPLO 

Potência Total Instalada 4452,5 MVA 

Carga Total Real 2714,64 MVA 

Quantidade de Transformadores 72 

Carga Média por Transformador 44,5 MVA 

Transformadores de Área Rural 19 

Transformadores de Área Urbana 53 

 
FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 

 
 A figura 10 abaixo representa o alimentador exemplo: 

 

FIGURA 10 - ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

 Aplicando-se o critério de carga média por transformador para definição dos 

transformadores candidatos ao tronco principal, obteve-se uma considerável redução 

na quantidade de elementos, conforme descrito na tabela 4 abaixo: 

 

TABELA 5 - QUANTIDADE DE TRANSFORMADORES NO ALIMENTADOR EXEMPLO APÓS      

APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CARGA MÉDIA POR TRANSFORMADOR 

Quantidade de Transformadores 28 
Transformadores de Área Rural 0 

Transformadores de Área Urbana 28 
 

FONTE: O Autor (2018) 
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Percebe-se que a quantidade de transformadores da área rural diminuiu após 

a aplicação da metodologia de análise de carga instalada. No alimentador utilizado 

como exemplo, nenhum transformador rural foi considerado como candidato para o 

tronco principal. Isso ocorreu devido à baixa quantidade de carga conectada a esse 

tipo de transformador. 

A partir desse ponto, é considerada a metodologia descrita por Souza (2009) 

e Usida (2011), definindo como tronco principal o conjunto de trechos primários que 

conduzirem, a partir da subestação, à barra mais distante do alimentador, levando em 

conta apenas os transformadores encontrados na etapa anterior. 

 O sistema de distribuição representado na figura 11 abaixo é o resultado das 

barras candidatas ao tronco principal após a aplicação do método de carga média 

instalada mencionado acima. Foi aplicado também o conceito de blocos de carga para 

reduzir os esforços matemáticos, diminuindo as 28 barras candidatas em 14 barras, 

após juntar transformadores que se encontravam em localidades próximas. 

 

FIGURA 11 - ILUSTRAÇÃO DO ALIMENTADOR EXEMPLO DIVIDIDO EM BLOCOS DE CARGA 

PARA OBTENÇÃO DO TRONCO PRINCIPAL 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

 É levantado, primeiramente, a distância entre as barras candidatas ao tronco 

principal do alimentador analisado. Com essas informações, é definida uma tabela 
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De/Para, na qual consta a barra de origem, a barra de destino e a distância entre 

ambas, conforme a tabela 5 abaixo: 

 

TABELA 6 - TABELA DE-PARA DAS BARRAS DO ALIMENTADOR EXEMPLO 

Trecho De Para Distância (m) 

1 1 1 0 

2 1 2 497 

3 2 3 361,4 

4 2 4 1306 

5 4 5 549 

6 4 6 439 

7 6 7 937 

8 6 8 738 

9 8 9 234 

10 8 10 693 

11 6 11 802 

12 11 12 1122 

13 11 13 815 

14 11 14 1366 

 
FONTE: O Autor (2018). 

 

Expressando o alimentador exemplo em forma matricial, tem-se: 

    A . x = b    (11) 

Onde: 

A = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (12) 

 

Na qual um trecho saindo de uma barra é representado por (-1) e entrando, 

por (1), conforme dado na tabela de/para. 
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b= [0 497 361.4 1306 549 439 937   738   234   693   802   1122   815   1366]𝑇  (13) 

 

x = [𝑥1 𝑥2 𝑥3     𝑥4 𝑥5 𝑥6    𝑥7 𝑥8 𝑥9     𝑥10 𝑥11 𝑥12     𝑥13    𝑥14]𝑇   (14) 

 

onde 𝑥𝑖 representa a distância da i-ésima barra do sistema elétrico à subestação e b 

representa as distância entre as barras em cada trecho considerado em A, conforme 

a tabela 5. 

 Para um sistema de distribuição radial típico com n barras, haverá (n-1) 

equações de trechos primários para a definição do tronco principal. Adicionando-se a 

referência de distância nula (barra que representa a subestação), tem-se n equações. 

Sendo assim, a matriz A será quadrada e o sistema A.x = b pode ser resolvido por 

meio de álgebra linear, tendo como resultado: 

     𝑥 =  𝐴−1. 𝑏     (15) 

 Com isso, pode-se dizer que a matriz 𝐴−1 do exemplo acima pode ser 

expressa como abaixo: 

𝐴−1 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (16) 

onde 𝐴−1 é a inversa da matriz A.  

 Verificando-se as colunas da matriz 𝐴−1, é possível determinar quais são os 

trechos que contemplam barras terminais do alimentador. Isso pode ser observado 

em colunas que possuem somente um elemento igual a 1, a sua posição indica qual 

é a barra terminal. Além disso, cada linha da matriz inversa 𝐴−1 compõe as barras de 

um determinado caminho candidato a tronco principal. Vale lembrar que a matriz A é 

esparsa, exigindo a aplicação de técnicas de esparsidade para casos de grandes 

sistemas elétricos para a resolução dos sistemas lineares encontrados. 

 Resolvendo a equação (15), tem-se o vetor de distâncias: 
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𝑥 = [0 497 858.4 1803 2352 2242 3179   2980   3214   3673   3044   4166   3859   4410]𝑇 (17) 

 

Interpretando o vetor acima, temos os seguintes resultados: 

Trecho da barra 1 para barra 2 = 497 metros 

Trecho entre as barras 1, 2 e 3 = 858,4 metros 

Trecho entre as barras 1, 2 e 4 = 1803 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4 e 5 = 2352 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4 e 6 = 2242 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6 e 7 = 3179 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6 e 8 = 2980 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6, 8 e 9 = 3214 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6, 8 e 10 = 3673 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6 e 11 = 3044 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6, 11 e 12 = 4166 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6, 11 e 13 = 3859 metros 

Trecho entre as barras 1, 2, 4, 6, 11 e 14 = 4410 metros 

 Conclui-se a partir dessa análise que a barra mais distante da subestação 

(barra 1) é a barra 14, passando pelas barras 2, 4, 6 e 11. 

 Aplicando-se a metodologia de determinação de tronco principal baseado na 

barra mais distante da subestação após a determinação das barras candidatas 

(transformadores) com base na porcentagem de carga instalada, obteve-se como 

resultado o tronco principal para o alimentador exemplo representado na figura 12 

abaixo: 
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FIGURA 12 - TRONCO PRINCIPAL DO ALIMENTADOR EXEMPLO APÓS APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

FONTE: O Autor (2018) 

Na figura 13 abaixo é possível verificar o tronco principal em uma imagem real 

do alimentador exemplo: 

 

FIGURA 13 - IMAGEM REAL DO TRONCO PRINCIPAL DO ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

As figuras 14 e 15 abaixo representam o tronco principal do mesmo 

alimentador usado como exemplo caso fosse aplicada somente a metodologia de 
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barra mais distante da subestação. Também foi aplicado o conceito de blocos de carga 

nesse exemplo, não necessariamente considerando os mesmos transformadores 

para cada barra. É possível notar que, nesse caso, foi considerado um grande trecho 

pertencente à área rural como tronco principal. 

 

FIGURA 14 - TRONCO PRINCIPAL DO ALIMENTADOR EXEMPLO APÓS A APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE BARRA MAIS DISTANTE DA SUBESTAÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

FIGURA 15 - IMAGEM REAL DO TRONCO PRINCIPAL DO ALIMENTADOR EXEMPLO APÓS 

METODOLOGIA DE BARRA MAIS DISTANTE 

 

FONTE: O Autor (2018) 
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 Foi então feita uma comparação entre as duas metodologias, levando em 

consideração a carga e número de unidades consumidoras conectadas a cada um 

dos troncos principais definidos, sendo Tronco Principal 1 aquele que considerou a 

porcentagem de carga instalada em cada barra e Tronco Principal 2 aquele que 

considerou apenas a barra mais distante da subestação. Na coluna ‘Alimentador’ são 

apresentados os valores totais do alimentador exemplo. 

 

TABELA 7 - COMPARAÇÃO ENTRE DADOS DOS TRONCOS PRINCIPAIS ENCONTRADOS E 

ALIMENTADOR 

 Tronco Principal 1 Tronco Principal 2 Alimentador 

Potência Nominal (MVA) 765 1245 4452,5 

Potência Real (MVA) 713,9 797,4 2714,6 

Nº de UC’s 950 1035 3056 

Extensão (m) 4410 23392 43174,2 

Nº de Transformadores 10 25 73 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
 

 Através dessa comparação, é possível notar que o Tronco Principal 2 

apresenta mais da metade da extensão do alimentador, sendo quase 20 km maior do 

que o Tronco Principal 1. Além disso, o tronco principal encontrado baseado apenas 

na barra mais distante da subestação apresenta um total de 25 transformadores 

conectados diretamente a ele, sendo que o primeiro tronco principal encontrado tem 

apenas 10 transformadores. Mesmo com essas características, a quantidade de carga 

conectada e número de unidade consumidoras não é muito diferente entre eles. 

Calculando-se a potência real instalada em relação à quantidade de transformadores 

no tronco principal, tem-se 71,4 MVA para cada transformador do Tronco Principal 1 

contra 31,9 MVA no Tronco Principal 2. Além disso, o Tronco Principal 1 apresenta 

uma média de 95 consumidores por transformador, enquanto que para o Tronco 

Principal 2 esse número cai para 41,4. A partir desses números, é possível notar que, 

apesar de apresentar uma menor extensão, o Tronco Principal 1 apresenta uma maior 

concentração de carga e unidades consumidoras. Enquanto isso, apesar de sua 

grande extensão, o Tronco Principal 2 passar por trechos longos com pouca carga e 

consumidores. 
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3.3 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA 

 

 Ao longo de um alimentador primário de distribuição existem diversos pontos 

candidatos a instalação de MFs. Geralmente, os MFs são instalados em pontos de 

derivação do alimentador principal ou regiões com grandes trechos rurais (USIDA, 

2011). Nesses casos, são considerados apenas as características do local de 

instalação, sem a realização de um estudo mais aprofundado de outras características 

da rede, como a carga ou o número de consumidores conectados a tais ramais. 

Através de entrevistas com especialistas da área de operação e atendimento 

a ocorrências emergenciais, foram levantadas as características que são 

consideradas na priorização de um atendimento emergencial. Como as empresas 

distribuidoras contam com um número limitado de equipes de campo para realizar o 

atendimento de ocorrências emergenciais de desligamentos no sistema, é necessário 

definir quais tipos de ocorrências que serão colocadas à frente de outras, levando em 

consideração aspectos como segurança e financeiros. 

O principal critério para priorização de atendimento de ocorrências 

emergenciais é o risco agregado àquele desligamento. Qualquer ocorrência que 

esteja associada a fatores que tragam riscos à vida e à rede é atendida em primeiro 

lugar, como cabos soltos, incêndios nas proximidades de redes elétricas e quedas de 

postes. Porém, a probabilidade de ocorrência desses fatores é difícil de ser 

mensurada e a aplicação da variável ‘risco’ como entrada para a definição de pontos 

para instalação de MFs será desconsiderada.  

O segundo critério considerado para a priorização de atendimento a 

ocorrências emergenciais é a compensação associada àquele desligamento. 

Conforme descrito no Capítulo 2, as concessionárias devem pagar as unidades 

consumidoras afetadas em forma de compensações o correspondente à 

ultrapassagem do limite definido pelos indicadores de continuidade individuais 

avaliados pela ANEEL. O cálculo do valor da compensação depende de um 

coeficiente de valor fixo kei, o qual varia de acordo com o nível de tensão de 

atendimento do cliente considerado. Como o coeficiente é maior para clientes 

atendidos em média e alta tensão, as distribuidoras priorizam o atendimento a clientes 

do Grupo A, pois os custos com compensações são maiores para esse grupo. Sendo 

assim, torna-se interessante considerar a presença de clientes do grupo A em cada 
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trecho de um alimentador para a alocação de monitores de falta, com o objetivo de 

diminuir os gastos com compensações. 

Dentro do Grupo A os consumidores ainda são subdivididos pela 

concessionária de acordo com a sua carga instalada. Quanto maior a potência 

instalada, maior a prioridade de atendimento de um cliente. Sendo assim, considerou-

se importante utilizar a variável carga instalada como entrada da metodologia 

proposta. 

O número de consumidores afetados por um desligamento é levado em conta 

no cálculo dos indicadores de continuidade coletivos avaliados pela ANEEL. Por conta 

disso e de sua distribuição não-linear ao longo de um alimentador, essa variável 

também foi selecionada para a metodologia proposta. 

Foi levantada a possibilidade de considerar as informações de DIC e FIC dos 

consumidores envolvidos, já que, apesar de uma baixa carga instalada, uma UC pode 

apresentar um alto DIC, indicando a necessidade de atenção àquele ponto. Essas 

possíveis variáveis foram, no entanto, descartadas por conta da dificuldade na 

aquisição desses dados junto à concessionária de energia. 

 A variável de corrente mínima de curto-circuito necessária para sensibilizar os 

MFs também foi analisada. A utilização desta para a alocação dos MFs foi descartada, 

pois os MFs utilizados no sistema analisado sinalizam uma falta a partir de uma 

variação de corrente di/dt e análise de presença ou ausência de tensão na rede. 

Sendo assim, os MFs sinalizam a ocorrência de uma falta com qualquer valor de 

corrente de curto-circuito, desde que aconteça uma variação rápida da corrente 

nominal para a tal. 

 Em resumo, serão consideradas como variáveis de entrada a carga instalada, 

o número de consumidores e a localização dos consumidores Grupo A. 

 

3.4 REPRESENTAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 

 Cada indivíduo de uma população representa uma possível solução para o 

problema analisado em AG. Eles são compostos por um grupo de genes, cada um 

representando uma característica da solução proposta. 

 Neste trabalho, os genes representarão as posições dos trechos candidatos 

à alocação de um MF. Será utilizada uma codificação binária para a representação da 

presença ou ausência de MFs em cada trecho representado. O valor zero (0) 
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representa um trecho sem MF, enquanto que o valor um (1) ilustra a presença de um 

MF. 

 Antes da definição da população inicial, os trechos candidatos à instalação de 

um MF devem ser identificados. Essas restrições são baseadas em recomendações 

dadas por fabricantes de MFs, visando maiores benefícios à rede onde estão 

conectados e à equipe que opera na rede em questão. Contudo, a aplicação de todas 

as restrições recomendadas torna a alocação dos dispositivos muito limitada, 

prejudicando o funcionamento do sistema. Sendo assim, será aplicada somente a 

restrição que considera como trechos candidatos aqueles próximos a chaves 

seccionadoras. 

 Serão considerados trechos próximos a dispositivos de seccionamento as 

duas barras a jusante das barras nas quais as chaves seccionadoras se encontram 

instaladas. Isso significa que para cada chave seccionadora presente em um 

alimentador, existirão duas barras candidatas para a instalação de um MF.  Essa 

restrição traz para a rede de distribuição o benefício de seccionamento de um trecho 

faltoso quando um MF sinaliza uma falta a jusante de sua posição, mesmo antes da 

identificação do ponto exato causador da falta e de sua extinção. 

 No exemplo da figura 16 abaixo, são candidatas à instalação de um MF as 

barras 2 e 3 por conta da posição da CS. 

 

FIGURA 16 - EXEMPLO DE BARRAS CANDIDATAS DE ACORDO COM POSIÇÃO DE CS 

 

FONTE: O Autor (2018) 

A figura 17 abaixo ilustra a representação de um indivíduo com 8 barras 

candidatas à alocação de 3 MFs: 

FIGURA 17 - REPRESENTAÇÃO DE UM INDIVÍDUO 

 

FONTE: O Autor (2018) 
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Utilizando o alimentador exemplo apresentado na seção 3.2, tem-se o seguinte 

sistema: 

FIGURA 18 - REPRESENTAÇÃO DAS CS’s NO ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

No qual os quadrados azuis representam a presença de uma chave 

seccionadora (CS), identificadas pelo código 89-X, onde X é o seu número de 

identificação. 

 Aplicando a restrição de alocação de MFs em barras com CSs ou à jusante 

dessas, temos o seguinte levantamento: 

 

TABELA 8 - BARRAS CANDIDATAS À INSTALAÇÃO DE MF PARA CADA CHAVE SECCIONADORA 

89-1 89-2 89-3 89-4 89-5 89-6 
2 e 3 4 e 5 6 e 7 8 e 11 11 e 14 8 e 10 

      
FONTE: O Autor (2018) 

 

 Portanto, temos dez barras candidatas, sendo elas as barras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11 e 14. 

 Um exemplo de população inicial é apresentado na tabela 8. Foram 

considerados 10 indivíduos e 3 MFs: 
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TABELA 9 - EXEMPLO DE POPULAÇÃO INICIAL 

Indivíduo 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
5 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

3.5 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DA FUNÇÃO OBJETIVO 

 

Considerando o alimentador exemplo apresentado na seção anterior, têm-se 

nos gráficos 1 e 2, respectivamente, o comportamento da carga e do número de 

unidades consumidoras ao longo da extensão de seu tronco principal. Como há 

diversas cargas conectadas ao longo do alimentador, os ramais foram considerados 

como blocos de carga associados a barras do tronco principal e atribuiu-se à posição 

dessa barra a soma das cargas e consumidores a jusante das mesmas. 

 

GRÁFICO 1 - CARGA INSTALADA NO ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 
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GRÁFICO 2 - UNIDADES CONSUMIDORAS NO ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 

 

 Com relação aos consumidores grupo A, foi feito um levantamento da 

quantidade e posição dos mesmos. A figura 19 abaixo ilustra o posicionamento do 

único consumidor Grupo A GA1 do alimentador exemplo usado, representado pelo 

quadrado verde. 

FIGURA 19 - POSIÇÃO DOS CONSUMIDORES GRUPO A NO ALIMENTADOR EXEMPLO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

 Como existe apenas um consumidor Grupo A no alimentador exemplo e esse 

está posicionado próximo à subestação, o gráfico 3 que representa o seu 

posicionamento em relação à SE pode ser observado abaixo: 
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GRÁFICO 3 - POSIÇÃO DOS CONSUMIDORES GRUPO A NO ALIMENTADOR EXEMPLO 

  

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 

 

Como já mencionado anteriormente, por conta das compensações 

decorrentes das violações dos indicadores de continuidade, as concessionárias 

costumam dar prioridade de atendimento a uma localidade próxima a um consumidor 

Grupo A, já que a compensação para estes clientes em função de um desligamento 

de energia é maior do que para consumidores Grupo B ou consumidores comuns. 

Levando isso em conta, torna-se interessante priorizar a alocação dos MFs próximos 

a ramais onde esses consumidores estão conectados, possibilitando uma 

identificação mais rápida de uma falta e, consequentemente, um restabelecimento 

rápido da energia, gerando menos impactos nos indicadores de continuidade dos 

consumidores afetados e uma menor despesa com compensações por violação dos 

indicadores.  

 Com isso em vista, para a definição da função objetivo que avalia as posições 

candidatas para a instalação de MFs, foram realizadas diversas análises com as 

variáveis de entrada – carga instalada, número de unidades consumidoras e posição 

de consumidores Grupo A.  

 Para essas análises, as variáveis de entrada foram normalizadas linearmente 

para intervalos entre 0 e 1, possibilitando uma comparação fiel entre valores de 
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mínimo de uma variável e os mapeia para um intervalo fechado de 0 a 1, conforme a 

equação (18) a seguir: 

    𝑥′ =  
𝑥−𝑚𝑖𝑛

max − 𝑚𝑖𝑛
     (18) 

Onde  

x’ = valor normalizado; 

x = valor da variável a ser normalizada; 

min = valor mínimo da variável a ser normalizada; 

max = valor máximo da variável a ser normalizada. 

 

Uma estratégia encontrada para definir as configurações candidatas a instalação 

de MFs pode ser dada a partir da soma das três variáveis de entrada em função da 

distância em relação à SE, conforme a expressão abaixo: 

 

𝑓𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ (𝑎. 𝑄𝑖 + 𝑏.𝑈𝐶𝑖 + 𝑐. 𝐺𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1      (19) 

 

Sendo 𝑄𝑖 a variável carga instalada a jusante da barra avaliada até a barra 

seguinte, 𝑈𝐶𝑖 o número de unidades conectado à jusante da barra avaliada até a barra 

seguinte, 𝐺𝐴𝑖 o número de consumidores Grupo A conectados a jusante da barra 

avaliada até a barra seguinte, 𝑛 o número de barras candidatas à alocação de MFs e 

𝑎 , 𝑏 e 𝑐 são respectivamente os pesos das variáveis carga instalada, unidades 

consumidoras e consumidores Grupo A. 

Os pesos são dados conforme a priorização dada para cada uma das variáveis de 

entrada. Neste trabalho, será considerado como prioridade a presença de 

consumidores Grupo A, já que eles são responsáveis pelas maiores compensações 

pagas pela concessionária. A segunda prioridade será dada ao número de 

consumidores conectados à barra analisada, já que eles afetam diretamente no 

cálculo do DEC e FEC do alimentador estudado. Sendo assim, podemos definir que 

os pesos seguirão o seguinte critério: 

 

𝑐 > 𝑏 > 𝑎, 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1     (20) 

 Como o objetivo dessa otimização é instalar os MFs mais próximos de pontos 

com consumidores Grupo A, do maior número de consumidores e da maior carga 
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instalada, busca-se então o valor máximo dessa função no problema de otimização. 

Sendo assim, a função objetivo que representa o problema de alocação dos MFs pode 

ser denotada como: 

  𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 [𝑓𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜]    (21) 

 

3.6 RESTRIÇÕES 

 

As restrições são responsáveis pela limitação do espaço de busca e por guiarem 

o algoritmo para o caminho certo. Nessa seção, serão tratadas as restrições usadas 

no problema de otimização da alocação de MFs. 

 

Restrição 1: Alocação de MFs em barras próximas a CSs 

Conforme já descrito, as posições candidatas à instalação de um MF serão 

definidas a partir da presença de uma CS a montante da barra analisada. Essa 

restrição foi aplicada a fim de garantir a possibilidade de seccionamento de um trecho 

identificado com falta, facilitando o serviço das equipes de campo e reduzindo o 

número de consumidores afetados pela mesma até que o problema seja sanado. Ela 

será aplicada antes da definição da população inicial, já que é necessária para definir 

a posição de cada um dos genes dos indivíduos. 

 

 Restrição 2: Alocação de MFs em barras próximas 

Com o intuito de otimizar a alocação dos MFs, optou-se por não instalar MFs em 

duas barras vizinhas, já que as áreas de abrangência de cada uma delas são bastante 

próximas. Sendo assim, indivíduos que apresentam uma solução com MFs em barras 

seguidas são penalizadas através de uma subtração de seu valor de adaptação, 

reduzindo suas chances de sobrevivência no algoritmo. Essa regra se restringe a 

barras conectadas ao tronco principal, sendo permitida a instalação de MFs em barras 

próximas caso uma delas seja uma subdivisão do tronco principal, já que faltas em 

um ramal não afetam o tronco principal. 
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Restrição 3: Alocação de MFs sem consumidores Grupo A 

Para garantir que as cargas mais importantes, em questões de retorno financeiro, 

sejam afetadas pelo menor tempo possível por uma falta de energia, aplica-se a 

restrição de alocação de MFs sem clientes Grupo A. Através dessa restrição, a 

posição de alocação dos MFs de um indivíduo é analisada e caso nenhuma de suas 

barras alocadas contemple ao menos um consumidor Grupo A, este será penalizado. 

 

Caso um indivíduo não satisfaça as restrições apresentadas, este será penalizado 

através de um valor a ser subtraído de sua função objetivo. Como este trabalho visa 

a maximização da função objetivo (19), cada valor subtraído torna o indivíduo menos 

apto para o problema proposto. Neste trabalho, as restrições 1 e 3 apresentam maior 

peso, pois afetam diretamente nos indicadores e custos com compensações de uma 

concessionária. Já a restrição 2 apresenta um peso menor, pois serve para otimizar a 

alocação, evitando gastos com um maior número de concentradores e monitoramento 

de áreas parecidas com mais de um MF. 

A penalidade de cada restrição varia de acordo com o seu peso, que é definido de 

acordo com as necessidades do sistema, conforme descrito abaixo. 

Conforme afirmado acima, a restrição 1 é aplicada antes da definição da população 

inicial, definindo a quantidade de barras disponíveis para a alocação dos MFs. Sendo 

assim, não existe uma equação matemática para a aplicação desta restrição, ela é 

aplicada a partir de uma análise do mapa do alimentador e da posição de suas CS. 

A equação da penalidade da restrição 2 é dada por: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2 = 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 0,99𝑛_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠_𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠  (22) 

onde  

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2= valor final do fitness após aplicação da penalidade 2; 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = valor inicial da função fitness antes da aplicação das penalidades; 

𝑛_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠_𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠= quantidade de barras seguidas com MFs alocados ao longo 

do tronco principal no indivíduo analisado. 

 

Com base na equação (22), quanto maior for a quantidade de barras seguidas na 

configuração analisada, menor é o valor da função fitness após a aplicação da 

penalidade 2, ou seja, estará menos apto para ser mantido nas próximas gerações. 

Caso não existam MFs alocados em barras seguidas, o indivíduo mantém o seu valor 

fitness inicial. 
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A equação da penalidade da restrição 3 é dada por: 

Se: {
𝑝𝑜𝑝𝐺𝐴 = 0, 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒3 = 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2 ∗ 0,95;

𝑝𝑜𝑝𝐺𝐴 ≠ 0, 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒3 = 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2
 (23) 

 

onde: 

𝑝𝑜𝑝𝐺𝐴 = quantidade de consumidores Grupo A no indivíduo considerado; 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒3= valor fitness do indivíduo após a aplicação da penalidade 3. 

 

Observa-se que a penalidade 3 é aplicada após a penalidade 2, ou seja, não é 

baseado no valor fitness calculado inicialmente, mas sim naquele encontrado após a 

aplicação da restrição 2. 

É aplicada uma penalidade de 5% ao valor fitness de um indivíduo que não 

apresentar nenhum MF alocado em consumidor Grupo A. Caso haja ao menos um 

MF alocado em consumidores deste tipo, é mantido o valor fitness encontrado após a 

aplicação da restrição 2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com o sistema de 

alocação otimizada de monitores de falta baseados nas técnicas de AGs 

desenvolvido. 

Todas as rotinas computacionais referentes à alocação de MFs foram 

desenvolvidas em Matlab, utilizando-se um microcomputador com processador Intel 

Core i5 6300U de 2,40 GHz e 8,00 GB de memória RAM. 

A metodologia baseada na técnica de AG foi aplicada no posicionamento de 

1 a 10 MFs alocados ao longo de um alimentador.  Foram realizados 50 testes para 

cada caso e considerado como resultado final aquele de maior valor. 

O código desenvolvido para a alocação otimizada de monitores de falta segue 

a seguinte lógica de funcionamento: 

1. população(geração,mf) ← gera aleatoriamente uma população inicial 

considerando o número de monitores de falta (mf) a serem alocados 

2. para g = 1 até critério_de_parada, onde critério_de_parada é o número 

máximo de gerações 

3. fitness(população(geração)): avalia cada indivíduo da população de 

acordo com a função objetivo e as restrições aplicadas 

4. elitismo← seleção do melhor indivíduo da população (ie1) 

5. seleção← seleção de um indivíduo através do método da roleta (is2) 

6. cruzamento← cruzamento dos pais (ie1 e is2) para geração dos filhos (fc1 

e fc2) 

7. mutação← mutação dos filhos gerados (fm1 e fm2) 

8. população← gera aleatoriamente uma nova população inicial 

9. avaliação← avalia a nova população e retorna os três piores indivíduos, 

de acordo com o fitness 

10.  substituição ← substitui os piores indivíduos da nova população pelos 

indivíduos encontrados por elitismo (ie1) e mutação (fm1 e fm2) 

11.  geração ← geração + 1 

12. população(geração) ← atualiza população da nova geração com a nova 

população gerada 

13. fim para 
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Antes do início da execução do código, são carregados os valores por barra 

candidata da carga instalada, número de unidades consumidoras conectadas, número 

de consumidores do Grupo A, além de informações como quais barras pertencem ao 

tronco principal e qual a sequência das barras candidatas (de/para).   

As informações foram extraídas do banco de dados da Energisa Mato Grosso e 

consideradas como verdadeiras para a alocação otimizada dos MFs. 

Para a definição de parâmetros como tamanho da população, número de 

gerações, taxa de cruzamento e taxa de mutação foram conduzidos diversos testes.  

Os parâmetros foram definidos após análises feitas com os resultados obtidos com 

as diferentes configurações. Foram escolhidos aqueles que apresentaram maior 

desempenho do código, ou seja, menor tempo de processamento e melhores 

resultados encontrados. A taxa de cruzamento e de mutação foi mantida a mesma, 

independentemente da quantidade de MFs, já que o comportamento era parecido em 

todos os casos.  

 

TABELA 10 – PARÂMETROS CONFIGURADOS PARA OS TESTES 

Quantidade de MFs 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Tamanho da população 50 50 100 200 200 600 600 800 800 900 

Número de gerações 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Notou-se que o tamanho da população e o número de gerações precisavam 

ser adequados ao número de MFs configurado. Quanto maior o número de MFs 

alocados, maiores as possibilidades de arranjo. Por conta disso, manter um número 

pequeno de indivíduos na população ou testar um número baixo de gerações poderia 

induzir o algoritmo a encontrar um resultado ótimo local. Como a variação de 

indivíduos oferecida para o algoritmo é baixa, ele entende que o melhor resultado 

encontrado é a melhor alocação para aquele sistema, quando na verdade ele apenas 

não foi apresentado a resultados melhores do que o encontrado.  

Em relação ao tamanho da população, notou-se que tanto uma população 

muito pequena quanto uma população muito ampla podem induzir o algoritmo a um 

valor ótimo local. No primeiro caso isso pode ocorrer devido a quantidade limitada de 

soluções apresentadas ao algoritmo, trazendo pouca variação para análise. Já no 
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segundo caso, devido ao elitismo, o algoritmo pode conservar em todas as gerações 

um indivíduo bom (porém não ótimo) e classificá-lo como a melhor solução ao final do 

processo. 

Da mesma forma, as taxas de cruzamento e mutação foram escolhidas 

procurando fornecer uma boa taxa de variação dos indivíduos ao longo das gerações, 

porém sem alterar muito as soluções, fato que poderia prejudicar a definição de uma 

solução ótima. 

Todos esses parâmetros foram analisados a partir de gráficos de 

convergência gerados a cada teste. Percebeu-se que, de acordo com a configuração, 

por maior que fosse o número de gerações configuradas, não eram encontrados 

melhores resultados do que aqueles que haviam sido apontados no início, trazendo 

um ótimo local como resposta como mencionado nos parágrafos anteriores. Já em 

outros casos, foi possível notar um constante aumento no valor fitness dos resultados 

encontrados a cada geração. 

Como exemplo, podem ser observados os gráficos 4 e 5 abaixo. Em ambos 

os casos foi simulada a alocação de 5 MFs, cada um com uma configuração diferente. 

 

GRÁFICO 4 – CURVA DE CONVERGÊNCIA – TESTE 1 

 

Fonte: O Autor (2019) 
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GRÁFICO 5 – CURVA DE CONVERGÊNCIA – TESTE 2 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

TABELA 11 – PARÂMETROS ADOTADOS 

 Teste 1 Teste 2 

Gerações 200 200 

População 100 100 

Taxa de Crossover 0,5 0,5 

Taxa de Mutação 0,01 0,2 

Função Fitness 2,1374 2,2174 

Geração de Convergência ≈ 50 ≈165 

Fonte: O Autor (2019) 

 

O único parâmetro alterado foi a taxa de mutação. Observa-se como a 

mudança dos parâmetros interfere nos resultados encontrados, como também no 

momento em que o algoritmo converge para o valor final e não consegue mais 

encontrar uma melhor solução. De acordo com os parâmetros escolhidos, o resultado 

encontrado pode ser diferente, já que serão apresentadas quantidades diferentes de 

indivíduos candidatos e de possibilidades de cruzamento e mutação em cada uma 

delas. Vale reforçar que esses parâmetros variam de acordo com as características 

do local onde está sendo aplicado, como sua extensão, tipos de carga, entre outras. 
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4.1 RESULTADOS DO ALIMENTADOR A1 

 

Neste capítulo são apresentadas as características dos alimentadores reais 

escolhidos para a validação da metodologia proposta por este trabalho. 

Optou-se por utilizar dois alimentadores com características diferentes para a 

validação da metodologia proposta: o alimentador A1 predominantemente rural, 

com grande extensão, cargas bem distribuídas e grande número de ramais e outro 

alimentador A2 urbano, com menor extensão, cargas mais concentradas e 

pequeno número de ramais. Essa escolha visa verificar se a metodologia pode ser 

aplicada para qualquer tipo de alimentador ou se apresenta uma melhor solução 

para um tipo específico de alimentador. 

O alimentador A1 está localizado na regional de Tangará da Serra no estado 

de Mato Grosso, a aproximadamente 250 km da capital Cuiabá. Ele se encontra 

predominantemente em áreas rurais e apresenta uma carga instalada de quase 26 

MVA dividida entre 1096 transformadores. Suas características podem ser 

observadas na figura 20 e tabela 11 abaixo. 

 

FIGURA 20 - ALIMENTADOR A1 

 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 
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TABELA 12 - CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTADOR A1  

Extensão Total (km) 599,26 

Potência Total Instalada (MVA) 25,44 

Tensão Nominal (kV) 13,8 

Quantidade de Transformadores 1096 

Transformadores Urbanos 81 

Transformadores Rurais 1015 

Consumidores Grupo A 42 

Quantidade de Chaves Seccionadoras 29 

Quantidade de Unidades Consumidoras 3696 

Fonte: Energisa Mato Grosso (2019) 

 

Dentre os 1096 transformadores desse alimentador cadastrados no banco de 

dados da Energisa Mato Grosso, 148 foram desconsiderados por apresentarem um 

carregamento de 0%. Após a aplicação da seleção através da carga média, foram 

considerados 138 transformadores candidatos para a definição do tronco principal do 

alimentador A1. Apesar dessa quantidade representar apenas 12,59% do total de 

transformadores conectados a esse alimentador, ela representa 82,92% de toda a 

carga instalada no mesmo. Ademais, 72,25% das unidades consumidoras e 82,35% 

dos consumidores pertencentes ao grupo A também estão conectados aos 

transformadores candidatos. Isso significa que a maior parte das cargas e dos 

consumidores estão conectados a uma quantidade mínima de transformadores ao 

longo do alimentador. Com isso, é possível reduzir o espaço de busca para a alocação 

dos MFs considerando um número menor de transformadores sem prejudicar o 

comportamento da carga e da quantidade de consumidores ao longo do alimentador. 

 

TABELA 13 – DADOS CONSIDERADOS – ALIMENTADOR A1 

 Total Considerado Considerado (%) 

Quantidade de Transformadores 1096 138 12,59 

Carga Instalada 7110,151 MVA 5895,587 MVA 82,92 

Quantidade de Unidades Consumidoras 3697 2671 72,25 

Quantidade de Consumidores Grupo A 34 28 82,35 

Fonte: Energisa Mato Grosso (2019) 

 

O tronco principal do alimentador A1 foi definido conforme o método descrito 

no item 3.2 e aparece destacado em vermelho na figura 21 abaixo. Com círculos, 
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aparecem destacadas as regiões urbanas abastecidas pelo alimentador A1. É 

possível observar que a maior parte de sua extensão pertence a zonas rurais.  

 

FIGURA 21- TRONCO PRINCIPAL E REGIÕES URBANAS DO ALIMENTADOR A1 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

O alimentador A1 possui 29 chaves seccionadoras, sendo 25 delas normalmente 

fechadas (NF). Além disso, ele também possui 5 chaves religadoras, sendo uma delas 

telecomandada e o restante manual. 

Na figura 22 abaixo, as chaves seccionadoras NF estão representadas através de 

círculos amarelos e as chaves religadoras através de círculos cinzas. 
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Fonte: O Autor (2019) 

 

É possível observar que a maioria das chaves está alocada ao longo do tronco 

principal. Além disso, elas se encontram bastante concentradas nas zonas urbanas, 

fato que se deve à quantidade de carga conectada nesses pontos. 

Foram realizados dois testes de alocação de MFs ao longo do alimentador A1. O 

primeiro considerou apenas as barras próximas às chaves seccionadoras e 

religadoras instaladas ao longo do mesmo, conforme descrito na Restrição 1, visando 

o rápido seccionamento do trecho faltoso e o restabelecimento da energia nas regiões 

que não estão relacionadas com a falta ocorrida.  

FIGURA 22 – CHAVES DO ALIMENTADOR A1 
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Para este primeiro caso, foram consideradas 50 barras candidatas para a alocação 

de MFs. A tabela 13 abaixo traz os valores máximos e mínimos de cada fator 

considerado na função objetivo dentre as barras consideradas: 

 

TABELA 14 – VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 

 Valor Máximo Valor Mínimo 

Carga Instalada (kVA) 525,9 3,5 

Quantidade de UCs 109 1 

Consumidores Grupo A 2 0 

Fonte: Energisa Mato Grosso (2019) 

 

As barras candidatas estão representadas na figura abaixo. Os círculos amarelos 

simbolizam as barras com consumidor grupo A e os círculos rosa, sem esse tipo de 

cliente. Além disso, estão indicadas as barras com os maiores valores das variáveis 

carga instalada, consumidores grupo A e quantidade de UCs. 

 

FIGURA 23 – BARRAS CANDIDATAS – ALIMENTADOR A1 

 

Fonte: O Autor (2019) 
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Comparando as figuras 22 e 23, nota-se que a posição das barras candidatas 

está sempre na proximidade de alguma CS. Isso ocorre por conta da restrição 1, 

limitando as barras candidatas àquelas próximas das CSs. Além disso, a maior parte 

das barras candidatas estão nas regiões urbanas do alimentador, porém existem 

algumas que se encontram nas zonas rurais do mesmo. 

O valor fitness de cada uma dessas barras candidatas pode ser observado no 

gráfico abaixo. Como trata-se da maximização de uma função objetivo, entende-se 

que as barras selecionadas para a instalação dos MFs serão aquelas que, somados 

seus fitness, apresentarão o maior resultado entre as opções disponíveis. Vale 

lembrar que, além da soma dos fitness de cada barra, ainda são aplicadas as 

restrições definidas no item 4.6, o que pode prejudicar a escolha de determinadas 

barras em conjunto como resultado final. 

 

GRÁFICO 6 – FITNESS DAS BARRAS CANDIDATAS – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 

 

Ao alocar um único MF, obteve-se em todos os testes a mesma posição, 

apresentada na figura 24 abaixo.  
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FIGURA 24 – ALOCAÇÃO DE 1 MF – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Ao aumentar o número de MFs a serem alocados, percebeu-se a tendência de as 

posições anteriores permanecerem inalteradas e a nova barra ser a melhor opção 

restante dentre aquelas que ainda não haviam sido escolhidas. Na figura 25 abaixo é 

possível verificar a alocação de 10 MFs ao mesmo tempo. 
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FIGURA 25 – ALOCAÇÃO DE 10 MFs – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

O gráfico 7 abaixo mostra o comportamento da função fitness dos resultados 

encontrados para a alocação de cada quantidade de MFs: 

 

GRÁFICO 7 – FUNÇÃO FITNESS X QUANTIDADE DE MFS – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 
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Como já é esperado em uma otimização de maximização, o valor da função fitness 

aumenta conforme o número de MFs a serem alocados aumenta. 

Notou-se que, para uma quantidade pequena de MFs alocados, os resultados 

encontrados em todos os testes foram sempre os mesmos, dada a quantidade de 

combinações diferentes possíveis. Este foi o caso da alocação de um MF, conforme 

o gráfico 8 abaixo: 

 

GRÁFICO 8 – FUNÇÃO FITNESS X TESTE REALIZADO 

 Quando o número de MFs alocados foi aumentando, os resultados apresentaram 

uma maior variação. A razão disso pode se dar ao fato de, em alguns casos, ter 

encontrado um ótimo local. Em outros casos, a quantidade de gerações configuradas 

pode não ter sido suficiente para que o algoritmo encontrasse a melhor solução 

possível. Nos gráficos 9 ao 12 abaixo, pode-se observar o comportamento dos 

resultados encontrados nos testes realizados com 4, 6, 8 e 10 MFs, respectivamente. 
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GRÁFICO 9 - RESULTADOS PARA ALOCAÇÃO DE 6 MFs – ALIMENTADOR A1 

 

GRÁFICO 10 - RESULTADOS PARA ALOCAÇÃO DE 6 MFs – ALIMENTADOR A1

 

GRÁFICO 11 - RESULTADOS PARA ALOCAÇÃO DE 8 MFs – ALIMENTADOR A1 

 



72 

GRÁFICO 12 - RESULTADOS PARA ALOCAÇÃO DE 10 MFs – ALIMENTADOR A1 

 

 

Nota-se que, quanto maior o número de MFs alocados, maior a variação dos 

resultados encontrados. Isso se deve ao fato do aumento das possibilidades de 

combinações de acordo com a quantidade de MFs considerada. Levando isso em 

conta, o número de opções de posições que o algoritmo encontra para alocar 10 MFs 

é muito maior do que para um único MF, conforme demonstrado na tabela 15 abaixo. 
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TABELA 15 – COMBINAÇÕES – ALIMENTADOR A1 – TESTE 1 

Quantidade de MFs Combinações possíveis 

1 50 

2 1225 

3 19.600 

4 230.300 

5 2.118.760 

6 15.890.700 

7 99.884.400 

8 536.878.650 

9 2.505.433.700 

10 10.272.278.170 

 

No gráfico abaixo, são apresentados os desvios padrões calculados com os 

resultados encontrados em cada quantidade de MF considerada. 

 

GRÁFICO 13 – DESVIO PADRÃO ALIMENTADOR A1 

 

 

Conforme os pesos aplicados na função objetivo considerada, esperava-se que os 

MFs fossem alocados prioritariamente nas barras que apresentassem o maior número 

de consumidores grupo A conectados à mesma. Este foi o comportamento observado 

no primeiro teste realizado no alimentador A1. Como havia uma barra com um número 

maior de consumidores grupo A do que qualquer outra barra selecionada, essa foi 

considerada como o melhor resultado, principalmente para a alocação de uma única 

barra. Conforme a quantidade de MFs foi aumentando, o algoritmo foi escolhendo 
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barras variando a quantidade de carga e número de UCs conectadas, mas todas 

apresentavam pelo menos um consumidor grupo A. Isso se deve também à restrição 

3, a qual aplica uma penalidade nas soluções que não apresentarem nenhuma barra 

conectada a um consumidor do grupo A. 

Independentemente da quantidade de MFs alocados, todos os resultados 

indicaram alocação dos mesmos nas regiões urbanas do alimentador ou muito 

próximas destas. Isso se deve ao fato da maior parte dos consumidores e, 

consequentemente, da carga instalada estar concentrada nessas regiões. 

No segundo teste foram consideradas também todas as barras que tivessem 

algum consumidor Grupo A conectado a mesma, mesmo que não estivessem 

próximas das chaves. Conforme relatado anteriormente, a maior prioridade de 

atendimento é dada aos consumidores pertencentes ao grupo A. Por conta disso, 

torna-se interessante analisar a instalação de MFs em barras que contemplem esses 

consumidores, tornando o seu atendimento mais ágil e evitando a insatisfação dos 

principais clientes da concessionária. 

O número de barras consideradas para o segundo teste aumentou para 72 e, 

consequentemente, o número de possibilidades de arranjos também aumentou, 

conforme mostra a tabela abaixo: 

TABELA 16- COMBINAÇÕES TESTE 2 ALIMENTADOR A1 

Quantidade de MFs Combinações possíveis 

1 72 

2 2556 

3 59.640 

4 1.028.790 

5 13.991.544 

6 156.238.908 

7 1.473.109.704 

8 11.969.016.345 

9 85.113.005.120 

10 536.211.932.256 

 

Por considerar um maior número de barras, alguns valores máximos e 

mínimos de cada fator também acabaram alterados, conforme tabela 17 abaixo: 
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TABELA 17 – VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS – ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 

 Valor Máximo Valor Mínimo 

Carga Instalada (kVA) 525,9 3,5 

Quantidade de UCs 203 1 

Consumidores Grupo A 3 0 

   

A figura 26 abaixo mostra a distribuição dos consumidores do grupo A na 

extensão do alimentador A1. Percebe-se a tendência desse tipo de consumidor estar 

localizada em zonas urbanas ou próximos a elas, com exceção de três, que se 

encontram em zonas rurais. 

 

FIGURA 26 – CONSUMIDORES GRUPO A - ALIMENTADOR A1 

 

Fonte: Energisa Mato Grosso (2019) 
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Por considerar diferentes barras candidatas, os locais ótimos encontrados 

para um e dois MFs foram diferentes do que no teste anterior, conforme observa-se 

nas figuras abaixo: 

 

FIGURA 27 – ALOCAÇÃO DE 1 MF NO ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 

 

Fonte: O Autor (2019) 
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FIGURA 28 - ALOCAÇÃO DE 2 MFs NO ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

O algoritmo apresentou o mesmo comportamento do primeiro teste até a alocação 

de 7 MFs, mantendo os primeiros MFs nas posições alocadas anteriormente e 

adicionando os próximos nas melhores soluções entre as restantes. A partir da 

alocação de 8 MFs esse comportamento não se manteve. Alguns MFs permaneceram 

nas mesmas barras alocadas nos testes anteriores, porém alguns tiveram a sua 

posição alterada.  

A determinação da melhor alocação pelo algoritmo vai depender da população 

inicial fornecida ao mesmo e da quantidade de variações configurada. Além disso, o 

resultado depende também da variação de indivíduos que o algoritmo conseguiu criar, 

mostrando ao mesmo, diferentes tipos de possibilidades de alocação. No gráfico 15 é 

possível observar o valor fitness de cada barra candidata para o segundo teste do 

alimentador A2. 
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GRÁFICO 14 – FITNESS BARRAS CANDIDATAS – ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 

 

Da mesma forma como foi observado no primeiro teste, os MFs foram todos 

alocados nas regiões urbanas do alimentador, como pode ser observado na figura 29 

abaixo. 
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FIGURA 29 - ALOCAÇÃO DE 10 MFs NO ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 

 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Os resultados encontrados para cada quantidade de MFs alocados no segundo 

teste do alimentador A1 podem ser observados no gráfico 16 abaixo: 

 

GRÁFICO 15 – FUNÇÃO FITNESS X QUANTIDADE DE MFs 
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Novamente, na alocação de um único MF, todos os resultados encontrados foram 

iguais. Quanto maior era o número de MFs configurados, maior era a variação entre 

os resultados finais da função fitness, conforme o gráfico de desvio padrão abaixo: 

 

GRÁFICO 16 – DEVIO PADRÃO ALIMENTADOR A1 – TESTE 2 
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4.2 RESULTADOS DO ALIMENTADOR A2 

 

O alimentador A2 está localizado na regional metropolitana no estado de Mato 

Grosso, dentro da capital Cuiabá. Ele se encontra totalmente em área urbana e 

apresenta uma carga instalada de 20,5 MVA dividida entre 169 transformadores. 

Suas características podem ser observadas na figura 30 e tabela 18 abaixo. 

 

FIGURA 30 - ALIMENTADOR A2 

 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 

 

TABELA 18 - CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTADOR A2 

Extensão Total (km) 23,99 

Potência Total Instalada (MVA) 20,5 

Tensão Nominal (kV) 13,8 

Quantidade de Transformadores 169 

Transformadores Urbanos 169 

Transformadores Rurais 0 

Consumidores Grupo A 90 

Quantidade de Chaves Seccionadoras 36 

Quantidade de Unidades Consumidoras 2964 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2018) 
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Dentre os 169 transformadores desse alimentador cadastrados no banco de 

dados da Energisa Mato Grosso, 18 foram desconsiderados por apresentarem um 

carregamento de 0%. Após a aplicação da seleção através da carga média, foram 

considerados 68 transformadores candidatos para a definição do tronco principal do 

alimentador A2. Apesar dessa quantidade representar apenas 37,28% do total de 

transformadores conectados a esse alimentador, ela representa 77,3% de toda a 

carga instalada no mesmo. Ademais, 72,84% das unidades consumidoras e 61,7% 

dos consumidores pertencentes ao grupo A também estão conectados aos 

transformadores candidatos, conforme mostra a tabela 19 abaixo. 

 

TABELA 19 – DADOS BARRAS CONSIDERADAS ALIMENTADOR A2 

 Total Considerado Considerado (%) 

Quantidade de Transformadores 169 68 37,28 

Carga Instalada 9486,5 MVA 7333,1 MVA 77,3 

Quantidade de Unidades Consumidoras 2964 2159 72,84 

Quantidade de Consumidores Grupo A 47 29 61,7 

 

O tronco principal do alimentador A2 aparece destacado em vermelho na 

figura 31 abaixo.  

FIGURA 31 – TRONCO PRINCIPAL DO ALIMENTADOR A2 

 

FONTE: O Autor (2019) 
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Existem 90 consumidores Grupo A conectados a esse alimentador A2, 

distribuídos entre 49 transformadores. A maioria dos transformadores alimenta um 

único consumidor grupo A, porém existem transformadores que alimentam entre 2 e 

11 consumidores deste grupo cada. 

A figura abaixo apresenta a distribuição dos transformadores com algum 

consumidor desse tipo conectado. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de 

grupo A conectados ao mesmo transformador, sendo o destacado em amarelo aquele 

que apresenta a maior quantidade (11 consumidores Grupo A). 

 

FIGURA 32 – CONSUMIDORES GRUPO A DO ALIMENTADOR A2 

 

FONTE: O Autor (2019) 

 

Em comparação com o alimentador A1, percebe-se que neste alimentador os 

consumidores pertencentes ao Grupo A aparecem em maior quantidade e melhor 

distribuídos ao longo do mesmo. Entretanto, a quantidade de consumidores grupo A 

conectados a cada barra pode ser muito diferente se tomarmos, por exemplo, uma 

barra com 11 consumidores GA e outra com apenas 1. No alimentador A1, essa 

diferença não é tão acentuada, já que a maior quantidade de consumidores Grupo A 

encontrada em uma barra é de 3 clientes. 
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Para o primeiro teste realizado no alimentador A2, foram consideradas 33 barras 

candidatas, levando em conta somente a proximidade com as chaves seccionadoras 

e religadoras presentes no mesmo. Conforme já mencionado anteriormente, quanto 

maior o número de MFs a serem alocados ao longo de um alimentador, maior o 

número de combinações diferentes possíveis para o algoritmo analisar, conforme 

observa-se na tabela 20 abaixo. 

 

TABELA 20 – COMBINAÇÕES ALIMENTADOR A2 – TESTE 1 

Quantidade de MFs Combinações possíveis 

1 33 

2 528 

3 5456 

4 40.920 

5 237.336 

6 1.107.568 

7 4.272.048 

8 13.884.156 

9 38.567.100 

10 92.561.040 

 

Na tabela 21 abaixo são apresentados os valores máximos e mínimos encontrados 

dentre as barras candidatas para alocação de MF no alimentador A2. 

 

TABELA 21 – VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS – ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

 Valor Máximo Valor Mínimo 

Carga Instalada (kVA) 702,5 53,4975 

Quantidade de UCs 139 1 

Consumidores Grupo A 11 0 

 

FONTE: Energisa Mato Grosso (2019) 

 

 A figura abaixo traz a posição de cada uma das barras candidatas à alocação dos 

MFs, além de indicar qual delas apresenta os maiores valores dos fatores 

considerados na função objetivo do algoritmo desenvolvido nesse trabalho (carga 

instalada, número de unidades consumidoras e consumidores grupo A). Em roxo 

estão representadas as barras com algum consumidor grupo A conectado às mesmas. 
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FIGURA 33 – BARRAS CANDIDATAS ALIMENTADOR A2 – TESTE 1 

 

FONTE: O Autor (2019) 

 

Uma das barras candidatas apresenta tanto o maior número de UCs quanto a 

maior quantidade de consumidores do Grupo A conectados à mesma. Como esses 

são os fatores com maior peso na função objetivo, essa barra deverá ser indicada 

como melhor solução já para a alocação de um único MF, como também deverá 

permanecer durante todas as outras alocações. A segunda barra indicada, apresenta 

a maior carga conectada, fator com menor peso da função objetivo considerada. 

Apesar disso, seus outros fatores apresentam valores significativos, o que a tornam 

uma barra com grande potencial para alocação de MFs. 

Abaixo, é possível observar a posição ótima para a alocação de um único MF. 

Como previsto, a barra com maior número de UCs e consumidores Grupo A foi 

apontada como a melhor solução encontrada. 
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FIGURA 34 – ALOCAÇÃO DE 1 MF – ALIMENTADOR A2 – TESTE 1 

 

FONTE: O Autor (2019) 

 

Na alocação de um segundo MF, o primeiro permaneceu na posição inicial e o 

outro foi alocado na barra que apresentava a maior carga instalada. 

 

FIGURA 35 - ALOCAÇÃO DE 2 MFS – ALIMENTADOR A2 – TESTE 1

 

FONTE: O Autor (2019) 
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Conforme o número de MFs a serem alocados foi aumentando, as posições 

encontradas nas soluções anteriores permaneceram inalteradas e as melhores 

opções dentre as restantes foram escolhidas para a alocação do próximo 

dispositivo. 

O algoritmo tende a alocar os primeiros MFs nas barras que apresentam os 

maiores valores encontrados em cada um dos fatores. Depois que essas barras já 

estiverem ocupadas, a alocação dos próximos MFs é feita de acordo com a 

combinação entre os fatores, conforme dado pela função objetivo. 

 

GRÁFICO 17 – FITNESS BARRAS CANDIDATAS – ALIMENTADOR A2 – TESTE 1 

 

No gráfico 18 estão representados os valores fitness para cada barra candidata. 

Como o algoritmo de otimização apresentado nesse trabalho visa a alocação de MFs 

nas barras que apresentarem os maiores fatores considerados, entende-se que, 

quanto maior o valor fitness da barra candidata, maiores suas chances de aparecerem 

no resultado final de alocação. Vale lembrar, porém, que este não é o único ponto a 

ser considerado na alocação dos MFs. Como descrito anteriormente, algumas 

restrições foram aplicadas a este algoritmo, visando posições otimizadas. Por conta 

disso, a combinação entre duas barras que apresentem altos valores fitness pode não 

ser apontada como uma solução ótima por estar dentro de alguma restrição. 

A alocação de 10 MFs é demonstrada na figura 36 abaixo. 
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FIGURA 36 - ALOCAÇÃO DE 10 MFS – ALIMENTADOR A2 – TESTE 1 

 

FONTE: O Autor (2019) 

  

GRÁFICO 18 – FUNÇÃO FITNESS X QUANTIDADE DE MFs 

 

  

O gráfico 19 acima apresenta o comportamento da função fitness conforme o 

número de monitores alocados vai aumentando. Novamente, por tratar-se de uma 

maximização, a tendência da função fitness é aumentar conforme o número de MFs 

aumenta. 
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Ao realizar o segundo teste, considerando todas as barras com consumidores 

grupo A independente da sua proximidade com chaves seccionadoras ou religadoras, 

o número de barras candidatas para alocação ótima aumenta para 60. Sendo assim, 

o número de combinações possíveis também aumenta, conforme demonstrado na 

tabela 22. 

TABELA 22 – COMBINAÇÕES ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

Quantidade de MFs Combinações possíveis 

1 60 

2 1770 

3 34.220 

4 487.635 

5 5.461.512 

6 50.063.860 

7 386.206.920 

8 2.558.620.845 

9 14.783.142.660 

10 75.394.027.566 

 

 Apesar do aumento significativo do número de barras candidatas, os valores 

máximos e mínimos das variáveis encontrados nesse teste permanecem os mesmos 

do primeiro teste realizado. Por conta disso, as maiores barras candidatas à alocação 

continuam sendo as mesmas encontradas no teste anterior. Por apresentarem  

consumidores grupo A e estarem nas proximidades de uma chave seccionadora, elas 

foram candidatas aos dois testes. 

 O valor fitness de cada uma dessas barras candidatas pode ser observado no 

gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 19 - FITNESS BARRAS CANDIDATAS – ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

 

Desta forma, a barra considerada como melhor alocação para um único MF 

no segundo teste é a mesma apontada no primeiro teste, conforme a figura 37 abaixo. 

 

FIGURA 37 – ALOCAÇÃO DE 1 MF – ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

As alocações encontradas no segundo teste são, porém, um pouco diferentes 

do primeiro quando o número de monitores alocados começa a aumentar. Algumas 

barras permaneceram as mesmas, porém as outras se deslocaram para as barras que 
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não eram candidatas no teste anterior, porém possuíam um maior número de 

consumidores grupo A conectados. 

FIGURA 38 - ALOCAÇÃO DE 10 MFs – ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Como em todos os testes, a função fitness aumenta conforme o número de 

MFs alocados aumenta, conforme apresentado no gráfico 21 abaixo. 

 

GRÁFICO 20 – FUNÇÃO FITNESS X  QUANTIDADE DE MFS – ALIMENTADOR A2 
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Novamente, para a alocação de 1 e 2 MFs, em todos os 50 testes realizados foram 

encontrados os mesmos resultados finais. Conforme foi aumentando o número de 

MFs alocados, os resultados encontrados eram mais variados, como pode ser 

observado no gráfico 21 que apresenta os resultados encontrados nos testes 

realizados para a alocação de10 MFs. 

 

GRÁFICO 21 – RESULTADO PARA 10 MFs – ALIMENTADOR – TESTE 2 

 

Esse comportamento pode ser confirmado no gráfico 23 abaixo, a partir da análise 

do desvio padrão entre os resultados encontrados para a alocação de cada 

quantidade de monitores. 
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GRÁFICO 22 – DESVIO PADRÃO – ALIMENTADOR A2 – TESTE 2 

 

 

4.3    COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ALIMENTADORES A1 E A2 

 

Nos itens 4.1 e 4.2 foram apresentadas as características de cada um dos 

alimentadores analisados e os resultados obtidos através da aplicação do algoritmo 

desenvolvido, considerando as barras candidatas de cada um. 

O alimentador A1 possui quase 600 km de extensão que, em sua maior parte, está 

em zonas rurais. Dos seus 1096 transformadores, apenas 7,39% são urbanos, o que 

corresponde a 81 transformadores. Esta quantidade mínima é responsável por mais 

de 30% da carga total do alimentador. Enquanto a média de carga instalada por 

transformador rural é de aproximadamente 5,11 kVA, para os transformadores 

urbanos ela é de 33,08 kVA, indicando uma maior concentração de carga nas zonas 

urbanas desse alimentador.  

Além disso, no gráfico 23 é possível observar também que, na grande parte dos 

transformadores a carga conectada a cada um deles é inferior a 50 kVA, enquanto 

alguns poucos apresentam uma carga maior do que este valor. Isso demonstra como 

as cargas não são bem distribuídas e ficam concentradas nas zonas urbanas e nos 

transformadores que estão nos limites entre urbano e rural. 
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GRÁFICO 23 – DISTRIBUIÇÃO DA CARGA INSTALADA – ALIMENTADOR A1 

 

Da mesma maneira, a grande maioria dos transformadores possui menos do que 

50 UCs conectadas ao mesmo, enquanto uma pequena parcela apresenta uma 

quantidade mais significativa de consumidores conectados.  

 

GRÁFICO 24 - DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE UCs – ALIMENTADOR A1 

  

Os consumidores pertencentes ao grupo A concentram-se também nos 

transformadores urbanos e na área de transição entre urbano e rural, conforme 

demonstra o gráfico 25 abaixo. 
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GRÁFICO 25 - DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE GRUPO A – ALIMENTADOR A1

 

Por outro lado, o alimentador A2 possui apenas 24 km de extensão, tendo todos 

os seus 169 transformadores localizados em zona urbana. Por conta disso, as cargas 

são bem distribuídas pelos transformadores do alimentador, conforme observado no 

gráfico 26 abaixo. 

 

GRÁFICO 26 - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA INSTALADA – ALIMENTADOR A2

 

 Da mesma forma, a quantidade de UCs conectadas também é bem distribuída 

ao longo dos transformadores. 
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GRÁFICO 27 - DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE UCs – ALIMENTADOR A2 

 

A quantidade de consumidores pertencentes ao grupo A também é bastante 

variada ao longo do alimentador, possuindo alguns transformadores específicos com 

quantidades maiores conectadas. 

GRÁFICO 28 - DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE GRUPO A – ALIMENTADOR A2 

 

Ao comparar o comportamento da carga e dos consumidores ao longo do 

alimentador entre os alimentadores A1 e A2, é possível perceber que cada um 

apresenta características diferentes. No alimentador A1, as cargas e consumidores 

tendem a se concentrarem nos transformadores urbanos ou naqueles que estão 
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localizados nas zonas de transição entre rural e urbano. Além disso, essas cargas 

tendem a ser muito maiores do que o valor médio encontrado para o alimentador. 

Enquanto a maior carga conectada a um único transformador no alimentador A1 é de 

525,9 kVA, o valor médio para o mesmo é de 7,5 kVA. Ademais, se for considerada a 

moda das cargas, ou seja, o valor que mais se repete, tem-se apenas 0,265 kVA. Para 

o número de unidades consumidoras, o comportamento é parecido. Embora exista um 

transformador com 203 UCs conectadas, a maior parte está ligada a somente uma 

UC.  

Por outro lado, no alimentador A2 as cargas e consumidores tendem a se 

distribuir bem ao longo do mesmo. Apesar de existirem alguns transformadores que 

se destacam com uma quantidade de carga e UCs conectadas superior a todos, a 

maioria apresenta um valor médio não muito longe do valor máximo. 

Analisando os resultados obtidos pelo algoritmo, foi possível notar a tendência 

da alocação dos MFs em barras pertencentes às zonas urbanas ou em trechos de 

transição entre zonas urbanas e rurais. Isso se deve ao fato dos consumidores grupo 

A se concentrarem nessas regiões. Além disso, esses pontos possuem uma maior 

concentração de carga e UCs, induzindo o algoritmo a indicá-los como soluções 

ótimas para a instalação dos MFs.  

No segundo teste, no qual foram considerados também todos os consumidores 

pertencentes ao grupo A as respostas encontradas foram diferentes das anteriores, 

porém o comportamento encontrado foi o mesmo: MFs instalados em zonas urbanas 

ou nas suas proximidades. 

O alimentador A2 possui apenas 24 km de extensão, porém com uma potência 

instalada parecida com a do alimentador A1, de 20,5 MVA. Este segundo alimentador 

está totalmente em área urbana. 

Nesse segundo caso, os transformadores utilizados para a definição do tronco 

principal também foram considerados como candidatos às barras de alocação de MFs. 

Dessa vez, no entanto, as posições indicadas pelo algoritmo estavam mais 

distribuídas ao longo do alimentador, já que a carga instalada e consumidores também 

apresentavam essa característica. 

Comparando-se os alimentadores A1 e A2, é possível dizer que, embora ambos 

apresentem características bastante distintas, as posições encontradas pelo algoritmo 
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nos dois casos são parecidas, já que sempre foram indicadas as barras pertencentes 

às zonas urbanas como preferenciais.  

Outra observação que pode ser feita é de que a alocação dos monitores seguiu as 

características do alimentador analisado. No caso do alimentador A1, as cargas e 

consumidores eram concentrados em pontos específicos, enquanto nas outras 

regiões seus valores eram mais baixos e contínuos. Com isso, os resultados obtidos 

para o alimentador A1 sempre estiveram concentrados nessas regiões e 

desconsiderando as com menor influência no alimentador. Já no caso do alimentador 

A2, as cargas e consumidores estão bem distribuídas, com alguns pontos em 

destaque, porém a maior parte com uma quantidade considerável. Sendo assim, as 

respostas obtidas eram sempre bem espalhadas ao longo do alimentador, sem 

apresentar nitidamente uma região de preferência. 

 O maior objetivo do algoritmo desenvolvido nesse trabalho é de priorizar o 

atendimento aos consumidores pertencentes ao grupo A, já que eles representam 

uma parte significativa da receita da empresa e costumam ter cargas mais importantes 

conectadas, como hospitais, escolas, empresas, prédios públicos, entre outros. 

Levando esse fator em consideração, é possível dizer que o algoritmo cumpre com 

seu objetivo tanto nos alimentadores urbanos quanto nos rurais. Em ambos se 

observou que os transformadores com maior quantidade de consumidores 

pertencentes ao grupo A eram colocados como preferidos para a alocação dos MFs. 

Além disso, eles eram sempre mantidos como local para instalação de MF mesmo 

após o aumento na quantidade de dispositivos disponíveis para a alocação. 

 Como as cargas e consumidores estão concentrados em certas regiões 

específicas nos alimentadores rurais, percebe-se que os locais aproximados da 

alocação dos MFs são previsíveis. O algoritmo, porém, ajuda a definir qual dos locais 

candidatos apresentará maiores prejuízos com um possível desligamento e demora 

na recomposição da energia, indicando-o como local ótimos para a alocação de um 

MF. Essa análise é feita a partir das variáveis de carga instalada, quantidade de UCs 

conectadas e número de consumidores grupo A. 

 Da mesma forma, o algoritmo ajuda a encontrar os melhores locais para a 

alocação de MFs em um alimentador urbano. Nesse caso, as posições não são tão 

previsíveis, já que o número de barras disponíveis para a instalação de MFs é reduzida 
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em comparação aos alimentadores rurais e também por conta do comportamento 

distribuído da carga e quantidade de UCs. Como a maior parte das barras possui 

essas variáveis bastante parecidas, o algoritmo ajuda a definir qual delas é mais 

adequada, de acordo com os pesos que se pretende dar a cada uma delas. 

 Caso o objetivo do algoritmo fosse alterado e considerado como fundamental 

a identificação de faltas em locais distantes e/ou de difícil acesso, as variáveis da 

função objetivo teriam que ser alteradas. Para isso, deveriam ser consideradas como 

variáveis a distância da barra até a SE, as condições de estrada e acesso até cada 

uma das barras, entre outros. Entende-se que para esse tipo de objetivo, o trabalho 

de levantamento e tratamento de dados teria que ser mais aprofundado e, 

consequentemente, mais demorado. 

 O projeto de P&D que deu origem a este trabalho tem como principal objetivo 

a redução dos indicadores de qualidade de uma regional da concessionária. Para isso, 

foi desenvolvido um sistema computacional de despacho otimizado e automático de 

serviços para equipes de campo e uma rede híbrida de comunicação e monitoramento 

compartilhada (voz e dados), utilizando serviços de comunicação e posicionamento 

geográfico via rádio, rede móvel e satélite. Por fim, em conjunto com o sistema 

computacional de despacho otimizado, foram instalados MFs para auxiliar na 

detecção de faltas ao longo da rede de distribuição. Esses monitores fazem uso da 

rede de comunicação desenvolvida para reportar ao COS seu status de 

funcionamento ou detecção de uma anomalia na rede de distribuição. 

 O sistema de monitoramento de faltas implementado através deste P&D é 

composto por um conjunto de monitores instalados diretamente aos cabos da rede de 

distribuição, pelo sistema de comunicação híbrido, responsável pelo envio dos 

eventos gerados até o COS em Cuiabá e por um sistema de gerenciamento de 

monitores, o qual processa os eventos recebidos pelos MFs.  

 Primeiramente, os MFs enviam seus eventos a um concentrador, o qual se 

comunica com o Gateway instalado na SE ao qual o alimentador pertence. Este 

Gateway encaminha a informação recebida para o sistema de gerenciamento de 

monitores, o qual processa os eventos para serem utilizados pelo sistema 

computacional de despacho otimizado, que envia por fim as ordens de serviço às 

equipes de campo.  
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Por conta da tecnologia utilizada para a comunicação entre os MFs e os 

concentradores, uma distância máxima entre os dispositivos deve ser respeitada, afim 

de garantir uma comunicação com sucesso entre eles. Sendo assim, os pontos de 

instalação dos MFs ao longo do alimentador 06 da SE Tangará da Serra durante o 

P&D foram definidos com base no posicionamento dos concentradores e da SE, a 

partir de testes de alcance e comunicação entre os dispositivos. Sendo assim, a figura 

39 abaixo mostra os pontos onde foram instalados os concentradores e seus 

respectivos MFs. Cada ponto de monitoramento contém um concentrador e três MFs, 

um para cada fase. Apenas no ponto Q foram instalados seis MFs, por conta de uma 

bifurcação no alimentador em duas linhas trifásicas. 

A metodologia proposta neste trabalho visa acrescentar ao projeto de P&D 

uma etapa adicional para auxiliar na redução dos indicadores de continuidade de 

fornecimento de energia e, consequentemente, das compensações pagas aos 

consumidores afetados por essas faltas de energia. Ao definir pontos estratégicos 

para a instalação dos MFs, considerando as variáveis de entrada apresentadas, em 

conjunto com as tecnologias e procedimentos implementados através desse P&D, 

será possível reduzir ainda mais o tempo de atendimento das equipes de campo às 

ocorrências emergenciais. Para isso, porém, torna-se necessário complementar os 

estudos deste trabalho como posicionamento estratégico dos concentradores, afim de 

minimizar a quantidade de concentradores necessários para a comunicação dos MFs 

instalados e garantir que a comunicação será bem-sucedida para todos os pontos que 

possuam MFs instalados. 

FIGURA 39 – PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS MFs NO P&D SCODE 

Fonte: Relatório de Etapas – Integração SCODE-SIGOD na área de produção da Energisa MT 
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Como o P&D possui diferentes etapas e objetivos, a análise financeira 

realizada pelo projeto contemplou somente o benefício operacional da implantação. 

Sendo assim, para calcular o benefício monetário que o projeto poderia trazer, foram 

considerados somente dados referente ao sincronismo das ordens de serviço com as 

viaturas das equipes de campo a partir do novo sistema de comunicação e de 

despacho otimizado. Por conta do novo sistema de despacho e de comunicação, as 

equipes de campo não precisariam mais se deslocar até uma base específica para o 

recebimento das ordens de serviço a serem executadas. Com base nisso, haverá uma 

redução nos quilômetros rodados por cada viatura de equipe de campo, estimado a 

partir da média de amostragens dos sincronismos utilizando o novo meio de 

comunicação. Foram levantados então os custos por quilômetro rodado das viaturas, 

considerando depreciação, impostos, manutenções e combustível e o total de viaturas 

no estado de Mato Grosso. A partir desses dados, estimou-se uma economia anual, 

levando em consideração somente os dias úteis, próxima a R$ 700.000,00. 

Como não foram fornecidas informações de custos de aquisição, instalação 

de manutenção dos MFs, nem das compensações pagas, torna-se difícil estimar os 

possíveis ganhos financeiros com a instalação dos MFs em pontos estratégicos 

apresentado por este trabalho. É possível, porém, observar que haverá economias se 

considerarmos somente o deslocamento das equipes de campo. Como a detecção de 

faltas com o posicionamento estratégico dos MFs torna-se mais rápida, evita-se que 

as equipes de campo percorram distâncias desnecessárias em busca do local de falta. 

Sendo assim, a quantidade de quilômetros rodados pelas viaturas para a localização 

de uma falta e realização de manutenção da mesma será reduzindo, trazendo 

economias diretas para a concessionária. Além disso, é preciso considerar também a 

economia que as empresas terão com a redução das compensações pagas para os 

consumidores afetados. Por fim, todas essas economias deverão ser somadas e 

comparadas aos custos de aquisição, instalação e manutenção dos MFs, verificando 

qual a quantidade ideal de dispositivos a serem instalados e em quanto tempo é 

possível receber o retorno deste investimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou o desenvolvimento de um algoritmo para alocação 

otimizada de MFs ao longo de um alimentador, utilizando Algoritmos Genéticos. Para 

isso, uma função objetivo foi desenvolvida com base em três variáveis que estão 

diretamente relacionadas aos tipos de consumidores afetados com uma possível falta 

de energia e com os indicadores de continuidade, que refletem em perdas financeiras 

para a concessionária. Tal estudo foi motivado por necessidades de concessionárias 

de energia em encontrar uma maneira de alocar os MFs em seus sistemas de 

distribuição de forma automática e que garantisse um monitoramento eficiente das 

faltas que possam ocorrer nos mesmos, minimizando o número de consumidores 

atingidos e as suas despesas com compensações por violação dos indicadores de 

qualidade. 

As variáveis escolhidas foram a carga instalada em cada barra, considerando 

a potência nominal do transformador e as informações de seu carregamento, a 

quantidade de UCs conectadas à barra e a quantidade de consumidores pertencentes 

ao grupo A. Essa última variável foi escolhida após descobrir-se que a prioridade de 

atendimento no caso de uma falta de energia ser sempre dada para esses 

consumidores, pois são os mais importantes por conta do tipo de carga (hospitais, 

escolas, empresas) e por conta do impacto financeiro potencial para a concessionária.  

O peso para cada uma das variáveis foi escolhido de acordo com as prioridades 

de atendimento e de contabilização dos indicadores de continuidade da empresa. 

Como a prioridade de atendimento é sempre dada aos consumidores do grupo A, 

configurou-se o maior peso (0,5) para essa variável. Em seguida, o segundo maior 

peso (0,3) foi dado à variável de quantidade de UCs conectadas. Isso foi decidido por 

conta de sua direta influência no cálculo dos indicadores de continuidade de energia 

DEC e FEC. Sabe-se que quanto maior o número de consumidores afetados com uma 

falta de energia, maiores as consequências e multas relacionadas a essa falta. Como 

a variável carga instalada não afeta diretamente os indicadores da concessionária, o 

peso dela foi considerado o menor de todos (0,2). A carga instalada é importante para 

o faturamento da concessionária e está ligado também com a quantidade de UCs 

conectadas, porém seu valor não é utilizado diretamente nos cálculos do DEC e FEC 

e, portanto, pode ser considerada a variável menos importante entre as levantadas. 
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Dados de dois alimentadores com características diferentes foram submetidos 

ao algoritmo desenvolvido, com o objetivo de verificar a alocação sugerida pelo 

mesmo e realizar uma comparação entre eles. O intuito da comparação é de verificar 

se o algoritmo é mais eficaz para um tipo específico de alimentador ou pode ser 

aplicada para qualquer alimentador, independentemente de suas características. 

O alimentador A1, localizado em uma região predominantemente rural, possui 

quase 600 km de extensão e uma carga instalada de 25,4 MVA. Primeiramente foi 

definido o tronco principal do alimentador, levando em consideração apenas os 

transformadores que possuíssem uma carga igual ou superior à carga média daquele 

alimentador. Essa etapa é importante para a redução do espaço de busca sem afetar 

o problema analisado, já que descarta transformadores que não apresentam grande 

importância para o mesmo, reduzindo a quantidade de posições a serem analisadas 

pelo algoritmo e focando nas posições mais importantes para o sistema. Depois disso, 

o tronco principal foi definido a partir da barra mais distante da SE. Essa separação 

dos transformadores com maior quantidade de carga instalada visava evitar que o 

tronco principal considerasse um caminho que fosse o mais distante da SE, porém 

que não contemplasse nenhuma carga importante (grupo A) e nem uma quantidade 

significativa de consumidores. Isso poderia resultar num alto investimento em compra 

e instalação de MFs para um pequeno retorno, considerando as características dos 

consumidores do tronco principal. 

Os mesmos transformadores considerados para a definição do tronco principal 

foram levantados para a determinação das barras candidatas. Essas barras foram 

definidas com base na restrição 1 descrita no item 3.6. Foram consideradas como 

candidatas as barras que estivessem nas proximidades de uma chave seccionadora 

ou religadora, possibilitando o seccionamento do trecho com falta após a sinalização 

do equipamento. Além disso, em um segundo teste, foram considerados também 

todas as barras conectadas aos consumidores pertencentes ao grupo A, já que eles 

sempre recebem atendimento prioritário da concessionária. 

A metodologia proposta por este trabalho avalia os pontos com maior 

quantidade de carga e consumidores, como também aqueles em que clientes 

pertencentes ao Grupo A estão conectados. Enquanto isso, a metodologia 

desenvolvida por Usida et al. (2012) encontra os pontos no tronco principal de um 

alimentador que maximizam a quantidade de carga e clientes, como também avalia a 

distância entre os dispositivos empregados no restabelecimento da energia. Sendo 
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assim, as funções objetivo de cada uma das metodologias apresentam duas variáveis 

iguais e uma diferente. Através da variável de entrada diferente, é possível observar 

qual a prioridade dada em cada um dos métodos. Enquanto Usida et al. (2012) busca 

evitar instalar MFs perto de pontos onde já existam outros dispositivos capazes de 

fornecer informações parecidas para o sistema, o método dessa dissertação 

considera como prioritário o atendimento daqueles clientes que possuem maior carga 

instalada e geram maiores compensações para as concessionárias de energia. 

Comparando-se os resultados de cada método, é possível concluir que, como os 

valores de distância entre os dispositivos varia a cada configuração proposta, os 

resultados obtidos para cada quantidade de MFs considerada variava na metodologia 

de Usida. Já as variáveis desse trabalho são constantes para um mesmo alimentador, 

ou seja, existe uma tendência dos MFs permanecerem instalados nas mesmas 

posições, independentemente da quantidade de dispositivos considerada. 

Enquanto a metodologia proposta neste trabalho indica os pontos para a 

instalação dos MFs ao longo de um alimentador, o método proposto por Souza (2009) 

faz uma avaliação do potencial de cada ponto, sem indicar efetivamente em qual deles 

os MFs deverão ser instalados. Sendo assim, é possível concluir que o método deste 

trabalho se aplica mais para instalações futuras, onde é necessário saber onde 

deverão ser instalados os dispositivos, enquanto que a metodologia de Souza é válida 

para a avaliação de uma rede de dispositivos já instalados. 

Já em Santana, Almeida e Costa (2008), o objetivo da metodologia proposta é 

diferente do considerado para este trabalho. Eles apresentaram um método para 

instalação estratégica de MFs com o objetivo minimizar a área de busca para a 

localização de falta das equipes de campo, enquanto que este trabalho propôs uma 

metodologia considerando uma possível redução nas compensações pagas pelas 

concessionárias. 

Como o objetivo do algoritmo era priorizar e agilizar o atendimento para 

consumidores do grupo A, pode-se dizer que ele teve seu objetivo alcançado. Em 

ambos os casos, é possível perceber que os monitores são alocados primeiramente 

nos pontos com maior concentração de consumidores grupo A restando secundários 

os fatores como quantidade de UCs e carga instalada para a definição da posição dos 

outros MFs. 
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No caso de alimentadores predominantemente rurais, outras variáveis 

poderiam ter sido consideradas na função objetivo para melhorar o posicionamento 

dos dispositivos. Uma delas é a distância entre a barra e a SE, dando prioridade às 

barras mais distantes e de difícil acesso, já que é geralmente nesses casos que se 

encontra a maior dificuldade de encontrar o ponto e o motivo da falta e leva-se mais 

tempo para a recomposição da energia na região. A aplicação dessa variável seria 

decisiva caso existissem duas barras candidatas com a mesma quantidade de 

consumidores grupo A conectados e cargas instaladas semelhantes. 

É possível concluir, portanto, que o algoritmo desenvolvido reflete a priorização 

doo atendimento às unidades pertencentes ao grupo A. Com a aplicação desse 

algoritmo em seus alimentadores, a concessionária será capaz de definir os melhores 

pontos para a instalação de monitores, de acordo com a quantidade de dispositivos 

disponíveis. Vale lembrar que o algoritmo permite a adequação dos pesos dados para 

as variáveis da função objetivo. Sendo assim, caso a concessionária opte por mudar 

sua prioridade de atendimento por conta de demandas específicas, basta adequar os 

pesos dados e rodar novamente o algoritmo, encontrando os novos posicionamentos 

ótimos para os MFs. 

Este algoritmo trará um grande ganho para o projeto de P&D ao qual está 

envolvido, indicando os melhores locais para o posicionamento dos dispositivos 

disponíveis.  

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se a adição de uma variável 

referente à distância entre a barra e a subestação na função objetivo, conforme 

mencionado anteriormente. Além disso, é possível também instalar os MFs 

disponíveis no projeto P&D nos locais indicados pelo algoritmo e comparar, após um 

certo período, os indicadores de continuidade antes e após a colocação dos 

monitores, verificando se o posicionamento indicado realmente trouxe ganhos 

financeiros para a concessionária. Como comentado no capítulo anterior, o projeto de 

P&D que deu origem a este trabalho levou em consideração a área de cobertura da 

comunicação dos concentradores com os MFs e Gateway na SE para que os pontos 

de instalação dos MFs pudessem ser definidos. Sendo assim, sugere-se incluir na 

metodologia proposta a área de cobertura dos concentradores como uma restrição 

para a instalação dos MFs, visando a minimização da quantidade de concentradores 

utilizados e garantindo a comunicação entre todos os dispositivos do sistema. 
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