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RESUMO 

 

As exigências cada vez mais crescentes da sociedade por um abastecimento de 
energia cada vez mais confiável e com qualidade têm levado as concessionárias de 
energia elétrica a estabelecer novos procedimentos operativos, automatismos e in-
fraestruturas mais flexíveis. É neste contexto que surge o conceito de redes elétricas 
inteligentes, visando atender os consumidores de forma mais eficiente, com altos 
graus de continuidade e qualidade. Esta estrutura em redes elétricas inteligentes 
possibilitou que uma área já existente nos estudos de sistemas elétricos, o restabe-
lecimento sistêmico, pudesse vir a ser incrementada pela introdução de outras pos-
sibilidades de fornecimento de energia e pela automação das redes elétricas. Este 
trabalho apresenta uma contribuição nesta área, através do desenvolvimento de um 
sistema de autorrecuperação para redes elétricas inteligentes de distribuição com 
uma abordagem de sistemas distribuídos. A lógica do processo de detecção, locali-
zação e isolamento de um curto-circuito e, consequente, recuperação dos ramais 
sem energia é feita de forma descentralizada e pode ser embarcada em cada chave 
automatizada. Assim, foram desenvolvidos dois tipos de algoritmos baseados na 
localização das chaves no sistema: chaves de subestações e chaves de ramais. Es-
tes algoritmos, implantados em cada chave do sistema de distribuição e sem ne-
nhum tipo de controle centralizado, permitem que a decisão de chaveamento seja 
tomado restringindo-se a comunicação somente às chaves adjacentes. Mesmo as-
sim, as condições operativas de toda a rede necessária para a solução do problema 
são observadas, sendo levadas em consideração suas condições pré-falta, seus li-
mites operativos e a disponibilidade sistêmica. Ao final, o conjunto de chaveamentos 
individualizados forma um plano de restabelecimento sistêmico integrado, onde a 
mudança de posição de uma chave depende das condições operativas observadas 
por outras chaves, muitas vezes distantes dela elétrica e geograficamente. Esta pro-
fundidade de busca é conseguida, pois durante o processo de restabelecimento, são 
realizadas várias transferências de dados, montando-se diversas árvores de busca 
onde os nós são as chaves e os troncos são os ramais do sistema de distribuição. O 
sistema de autorrecuperação desenvolvido foi testado, através de simulações com-
putacionais, em um sistema de distribuição real, com seu restabelecimento integral 
para diversos categorias de curtos-circuitos. Foram testados, curtos-circuitos isola-
dos, sequenciais e simultâneos. Mesmo em condições severas de desligamentos 
sistêmicos, o sistema de autorrecuperação apresentou chaveamentos que permiti-
ram que todo o sistema de distribuição sem falta fosse novamente energizado. Aná-
lises comparativas críticas entre os chaveamentos produzidos nestas soluções foram 
realizadas confrontando os chaveamentos produzidos pela solução clássica distribu-
ída e por planos de restabelecimento realizados por procedimentos centralizados. A 
comparação com a solução clássica distribuída mostra que a solução produzida pelo 
sistema proposto sempre é igual ou superior, pois a solução clássica é uma das so-
luções testadas durante o processo de restabelecimento. A comparação com os sis-
temas centralizados mostram que os chaveamentos produzidos pelo sistema de au-
torrecuperação desenvolvido apresentam resultados similares e promissores. 
 
Palavras-chave: Redes Elétricas Inteligentes. Autorrecuperação. Controle Distribuí-
do. Automação de Sistemas Elétricas. Busca em Profundidade. 
 



  



 

ABSTRACT 

 

Power-utilities had to establish new operating procedures, automation and flexible 
infrastructure in order to provide reliable and good quality of energy to the society. 
Smart grids appeared in this context, to supply to the customers energy with more 
efficiency, more quality and less downtime. The smart grid structure increased the 
power system restoration capabilities by introducing other possibilities of energy 
sources and by the automation of the electrical networks. This work presents a con-
tribution in this area, where a self-healing system for distribution smart grids using a 
distributed architecture is developed. The logic of detection, location and isolation of 
short-circuit and, consequently, recovery of the feeder is done in a decentralized 
manner and can be embedded in each breaker. Thus, two types of algorithms, based 
on the location of the breakers in the system have been developed: one for substa-
tion breakers and another for feeder breakers. These algorithms, embedded on each 
breaker of the distribution system and without any kind of centralized control, allow 
the switching decision to be taken by restricting communication only with adjacent 
breakers. Even so, the operating conditions of the entire network required for the so-
lution of the problem are observed, being taken into consideration their pre-fault con-
ditions, their operating limits and systemic availability. In the end, a set of individual-
ized switching produces a plan of restoration where the switching of a breaker de-
pends on the operating conditions observed by other breakers, often far away from it 
electrically and geographically. This depth of search is achieved, because during the 
process of restoration, several data transfer is performed. These data transfers build 
various search trees where the nodes are the breakers and the connectors are the 
distribution feeders. The proposed self-healing system has been tested, through 
computational simulations, in a real distribution system, with its full restoration for 
various categories of short-circuits, among them: singles, sequential and simultane-
ous. Even in severe conditions of systemic shutdowns, the proposed self-healing 
system created a set of switching that allowed all distribution system to be energized 
again. Critical comparisons between the produced switching in the proposed ap-
proach and the classical solution were performed. The proposed approach has also 
been compared with restoration plans conducted by centralized procedures. The 
proposed solution has always equal or superior performance when compared with 
the classical solution, considering the restoration process. The comparison with the 
centralized systems shows that the switching produced by the proposed self-healing 
system presents similar and promising results. 
  
  
Key-words: Smart grids. Self-healing system. Distributed architecture. Distribution 

automation. Search technique.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) é formado por concessionárias de geração, 

transmissão e distribuição autônomas e independentes entre si, fruto dos processos 

de reestruturação e privatização, que começaram a afetar o setor a partir da década 

de 1990. Este fato fez com que houvesse uma mudança de paradigma no setor que 

antes era verticalizado, com uma mesma concessionária podendo ter os três tipos 

de empresas reunidas em apenas uma. 

Esta mudança, que também ocorreu em muitos países, trouxe mudanças 

substanciais na organização e operação do sistema elétrico brasileiro, órgãos deixa-

ram de existir (como o GCOI - Grupo Coordenador para a Operação Interligada e 

outros foram criados (como o ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico). Con-

comitantemente a este processo, também aconteceu o desenvolvimento e baratea-

mento das tecnologias computacionais, que possibilitaram novos controles e siste-

matizações do SEB, tornando-se viável a realização de simulações/análises compu-

tacionais e o uso de modelos matemáticos mais complexos e precisos, e criando um 

ambiente propício para novas transformações. 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

É neste processo de modernização e de mudanças estruturais do SEB, que 

surgem as redes elétricas inteligentes (REI, do inglês, smart grid) (AMIN; 

WOLLENBERG, 2005; AMIN, 2000; WERBOS 2011), um novo conceito que come-

çou a ser abordado no setor elétrico que abarca integração e aplicação de monito-

ramento em tempo real, sensoriamento, comunicação, análise e controle, de forma a 

possibilitar o fluxo dinâmico de energia e informação para acomodar novas e exis-

tentes formas de suprimento distribuição e uso da energia de forma segura, confiá-

vel e eficiente desde a geração até o consumidor final (AMIN; WOLLENBERG, 2005; 

AMIN 2001; AMIN; GIACOMONI, 2012). 

Este novo cenário encontra o SEB com uma infraestrutura envelhecida, um 

crescimento quase contínuo na demanda e o desafio da integração de um crescente 

número de fontes renováveis de energia. Fato semelhante, também está ocorrendo 

em outras partes do mundo, com desafios idênticos e outros diferenciados, como a 
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utilização mais extensiva de veículos elétricos (NERC 2010). Assim, torna-se neces-

sário melhorar a segurança do provisionamento de energia e, devido a novos proto-

colos assinados para beneficiar o meio-ambiente, também reduzir as emissões de 

carbono. As tecnologias das REI oferecem maneiras não apenas para atender a es-

ses desafios, mas também para desenvolver uma matriz energética mais limpa, 

acessível e sustentável (IEA 2011). 

Com a evolução das REI existe a necessidade de se fazer uma análise con-

fiável do sistema elétrico de potência (SEP), realizando uma integração da tecnolo-

gia da informação e comunicação com o SEP, alcançando um aumento da eficiên-

cia, confiabilidade e estabilidade do sistema. Uma funcionalidade das REI é a autor-

recuperação (do inglês, self-healing), ou seja, um esquema de automação inteligente 

de sistemas destinada a restabelecer o fluxo de energia elétrica pela rede 

(MOSLEHI; KUMAR, 2006 e SAKAGUSHI; MATSUMOTO, 1983). Este conceito 

existe também para os sistemas de distribuição (SD), quando neles advenham ocor-

rência de faltas ou interrupções programadas na rede (BROWN; OCHOA, 1998, 

BROWN; TAYLOR, 1999). Ações automáticas podem auxiliar os SD na minimização 

de danos que as interrupções de energia podem vir a causar nestes sistemas. Estas 

ações automáticas nos SD são exatamente o foco deste trabalho. 

 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Quando acontece uma interrupção não programada de energia nos SD, di-

versos problemas podem acontecer nos consumidores, desde simples perda de tra-

balhos, que estavam feitos nos computadores e ainda não salvos, até a possibilida-

de de grandes comoções sociais, devido, por exemplo, a falta de sinais luminosos 

de trânsito e de segurança pessoal pela falta de iluminação urbana; sem contar ou-

tros aspectos como perda de materiais refrigerados, pessoas presas em elevadores 

e possíveis queimas de equipamentos. 

Para isto, os SD  foram dotados de equipamentos que tentam efetuar um re-

ligamento automático caso a fonte que ocasionou a interrupção tenha se autoextin-

guido. Equipamentos como os religadores são espalhados pelas redes dos SD, vi-

sando efetuar estas tentativas de reenergização dos consumidores. Assim, se a fon-

te de problema estiver extinta, o sistema volta a funcionar como antes da interrup-
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ção. Caso contrário, existe a necessidade de uma intervenção humana, que é feita 

através de técnicos que são enviados para a solução local do problema. Isto faz com 

que a duração de uma interrupção seja grande, pois esta intervenção humana só 

começa a acontecer depois da concessionária tomar ciência da ocorrência, a qual 

aciona as equipes técnicas, que muitas vezes vão a campo somente com a informa-

ção do endereço da pessoa que reclamou da falta de energia, tendo então que des-

cobrir a fonte da interrupção para somente a partir deste momento começar a resol-

ver o problema. 

Para não deixar a duração de uma interrupção sem o devido controle, o ór-

gão público regulador criou dois indicadores de continuidade, que tentam refletir va-

lores médios destas interrupções nos consumidores: um para a frequência em que 

ocorrem interrupções, denominado Frequência Equivalente de Interrupção por Uni-

dade Consumidora (FEC), e outro para a duração média das interrupções, denomi-

nado Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC). Estes 

dois indicadores têm tido padrões mínimos estabelecidos ao longo do tempo, que as 

concessionárias devem obedecer sob pena de serem multadas pelos órgãos regula-

dores. 

Estes padrões mínimos são revisados constantemente para baixo visando 

aumentar a qualidade dos serviços fornecidos pelas concessionárias, mas somente 

puderam ser efetivamente reduzidos com o advento da disponibilidade de novos 

equipamentos para os SD. 

Os religadores passaram a ser eletrônicos e a ter outras funções acopladas. 

Estas novas funções e o automatismo das novas chaves existentes nos SD permi-

tem que este problema de autorecuperação possa ser reformulado. Agora, as cha-

ves podem também ser utilizadas convenientemente para através de programas 

computacionais serem abertas ou fechadas a distância, sem a necessidade de uma 

intervenção humana local, reduzindo a duração de uma interrupção. 

Isto também só foi possível, pois os dispositivos eletrônicos, disponíveis nos 

SD, podem fornecer dados para um sistema central de análise que infere onde é a 

fonte da interrupção. Este sistema central de análise recolhe os dados vindos do SD, 

realiza um diagnóstico e prepara um plano de ação, que é composto por um conjun-

to de chaveamentos de forma ordenada (SAKAGUSHI; MATSUMOTO, 1983). Em 



38 

seguida, sinais de comunicação são disparados desde o sistema central para as 

chaves que efetuam as ações comandadas (abrindo ou fechando)1. 

Este novo procedimento de autorrecuparação fez decrescer de forma subs-

tantiva os índices de DEC e FEC2. Muitos SD no SEB encontram-se ainda nesta fa-

se evolutiva. 

Entretanto, os desenvolvimentos das tecnologias eletrônicas continuam, bem 

como  os SD continuam a aumentar em extensão e complexidade. Neste ponto, veri-

fica-se a necessidade de se ter não só um sistema central de análise, mas que esta 

análise possa ser distribuída pelo SD, sem uma coordenação central, onde um dis-

túrbio na rede possa ser percebido, eliminado e feita uma restauração somente atra-

vés de dispositivos locais. 

Esta evolução necessita que novos algoritmos sejam incorporados aos equi-

pamentos da rede, para que eles possam realizar estas ações. É exatamente neste 

ponto que este trabalho se encaixa. Ele propõe algoritmos para que os equipamen-

tos de um SD possam perceber um defeito, eliminar a área afetada e produzir um 

plano de restauração, sem a necessidade de um sistema central, utilizando somente 

a inteligência distribuída nas chaves do SD. 

Assim, o problema pode ser formulado da seguinte forma: a produção de al-

goritmos para serem executados de forma embarcada em equipamentos (normal-

mente, chaves) distribuídos nos SD típicos brasileiros, ou seja, com características 

radiais e sem geração distribuída.  

 

 

                                            
1
 É importante observar, que mesmo com estes novos procedimentos, as “antigas” tentativas de reli-

gamento sempre iniciam o processo. 
2
 A redução da duração de uma interrupção é claramente explicada pelo automatismo; porém a fre-

quência que ela ocorre não. Esta redução do FEC ocorre, pois por normas técnicas editadas pelos 
órgãos reguladores, uma interrupção só é contada se passar de um certo tempo de duração. Assim, 
se a interrupção for eliminada antes deste tempo, ela não conta para o FEC; desta forma, o autorreli-
gamento também pode reduzir os valores de FEC. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo geral contribuir para a melhoria da confiabili-

dade dos sistemas de distribuição através do desenvolvimento de algoritmos de au-

torrecuperação para redes elétricas inteligentes com uma abordagem de controle 

distribuído. 

Os objetivos específicos são: 

 Analisar de forma crítica as soluções tecnológicas (incluindo software 

e hardware) de autorrecuperação dos fabricantes disponíveis no mer-

cado; 

 Avaliar as técnicas computacionais que darão sustentação ao desen-

volvimento destes algoritmos de autorrecuperação; 

 Desenvolver algoritmos de autorrecuperação do SD que serão utiliza-

dos de forma distribuída nas unidades de controle dos diversos equi-

pamentos de chaveamento da rede de distribuição; 

 Propor algumas lógicas diferenciadas para as políticas de autorrecu-

peração em SD; 

 Implementar estes algoritmos em uma ferramenta computacional ba-

seada no ambiente do MATLAB; e 

 Validar os algoritmos pela simulação em um SD real, visando verificar 

a qualidade de sua resposta face às outras soluções similares, a con-

sistência dos resultados para diversas situações de contingência nas 

redes. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A sociedade cada vez mais demanda por serviços de qualidade. Assim, os 

órgãos públicos tentam estabelecer métricas para que as concessionárias dos diver-

sos setores cumpram, pelo menos, índices mínimos de qualidade de atendimento 

e/ou fornecimento de um dado serviço. 

Isto não é diferente para o setor elétrico, que através da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece normas, condutas e procedimentos para as 
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concessionárias de energia elétrica, sejam elas de geração, transmissão ou distri-

buição. 

Notadamente, para os SD, foco deste trabalho, a ANEEL continuou a utilizar 

os indicadores de continuidade, que são o DEC e o FEC, além de estabelecer outros 

para os SD através dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST). 

A ideia central destes procedimentos é garantir que as concessionárias e 

permissionárias operem com segurança, eficiência, qualidade e confiabilidade, regu-

lamentando os procedimentos técnicos, quanto à expansão, operação, medição e 

qualidade da energia elétrica (QEE) nos SD (ANEEL 2016a). 

Os indicadores de continuidade são apurados pelas concessionárias e per-

missionárias de energia elétrica e enviados periodicamente à ANEEL para verifica-

ção da continuidade dos serviços prestados. A ANEEL exige que as concessionárias 

mantenham um padrão de qualidade na prestação do serviço de energia elétrica de-

finindo limites, a cada revisão tarifária. 

Atualmente, os indicadores coletivos DEC e FEC são obtidos pelos limites 

individuais de continuidade denominados: Duração de Interrupção Individual por 

Unidade Consumidora (DIC), Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora 

(FIC) e Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou Pon-

to de Conexão (DMIC), que quando excedidos, obriga a concessionária a efetuar 

compensação financeira na conta de energia elétrica do consumidor (ANEEL 

2016b). Conforme FIGURA 1, desde 2009 o DEC vem influenciando o gasto com 

compensação, apresentando índices acima do limite determinado pela ANEEL. Nes-

ta figura, a linha em verde apresenta os valores máximos de DEC estabelecidos pela 

ANEEL para cada ano; enquanto o gráficos de barras, em cor laranja, apresenta o 

valor médio do DEC para as concessionárias de distribuição brasileiras também para 

cada ano. 

A FIGURA 2 está relacionada ao indicador FEC que se manteve abaixo do 

limite determinado pela ANEEL, podendo observar uma melhora no número de inter-

rupções nos últimos anos. Nesta figura, a linha em verde apresenta os valores má-

ximos de FEC estabelecidos pela ANEEL para cada ano; enquanto o gráficos de 

barras, em cor laranja, apresenta o valor médio do FEC para as concessionárias de 

distribuição brasileiras também para cada ano. 
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FIGURA 1 – INDICADOR DEC MÉDIO ANUAL, COM OS VALORES MÁXIMOS ANUAIS DE DEC 

ESTABELECIDOS PELA ANEEL E OS VALORES MÉDIOS DE DEC DAS CONCESSIONÁRIAS 

BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2005 A 2014 

 

LEGENDA: VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS, EM VERDE, E VALORES MÉDIOS DAS 

CONCESSIONÁRIAS, EM LARANJA  

FONTE: ANEEL (2015) 

 

FIGURA 2 – INDICADOR FEC MÉDIO ANUAL, COM OS VALORES MÁXIMOS ANUAIS DE FEC 

ESTABELECIDOS PELA ANEEL E OS VALORES MÉDIOS DE FEC DAS CONCESSIONÁRIAS 

BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2005 A 2014 

 

LEGENDA: VALORES MÁXIMOS ESTABELECIDOS, EM VERDE, E VALORES MÉDIOS DAS 

CONCESSIONÁRIAS, EM LARANJA  

FONTE: ANEEL (2015) 

 

Os limites impostos pela ANEEL, a cada ano, vêm diminuindo de forma a 

obrigar as concessionárias a melhorarem suas redes de distribuição de energia elé-

trica, porém nota-se que esta melhoria não vem ocorrendo da maneira esperada. 

Assim com o avanço e a recente utilização de tecnologias de autorrecuperação das 

REI nos SD é possível vislumbrar uma melhoria, principalmente, dos indicadores 

DEC e FEC (GIORDANO et al. 2013) evitando assim, penalidades e multas; pois 

quando é aplicada a tecnologia das REI na forma de automação nos alimentadores 
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do SD, a recomposição dos segmentos livres de falta ocorre em um tempo menor do 

que sem a utilização deste recurso (ou seja, com o envio de operadores a campo), e 

quanto mais o alimentador for segmentado, com chaves automatizadas, menor será 

o DEC (STASZESKY; CRAIG; BEFUS, 2005). Segundo consta no Módulo 8 do 

PRODIST da ANEEL, o indicador DEC considera uma interrupção quando o tempo 

for maior ou igual a três minutos de duração. 

Nesse contexto, a utilização das tecnologias e funcionalidades das REI nos 

SD possibilita detectar, analisar de forma contínua e, se necessário, restaurar ele-

mentos e seções da rede através da autorrecuperação, de forma a manter a confia-

bilidade, segurança e eficiência da rede, garantindo a QEE, minimizando os indica-

dores de DEC, restaurando o serviço rapidamente e trazendo benefícios tanto ao 

consumidor de energia quanto para as concessionárias (DOE, 2007). 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Este documento está estruturado em sete capítulos e dois apêndices. Neste 

primeiro capítulo foram apresentadas a aplicação das redes elétricas inteligentes 

nos sistemas de distribuição, bem como a definição do problema que é tratado ao 

longo deste documento. Em seguida, os objetivos geral e específicos são listados 

com uma justificativa para o desenvolvimento do trabalho. 

No Capítulo 2, algumas definições sobre redes elétricas inteligentes, normas 

legais da ANEEL e autorrecuperação sistêmica são apresentadas para embasar os 

desenvolvimentos subsequentes. Também são apresentados neste capítulo alguns 

conceitos de sistemas concentrados versus sistemas distribuídos e os algoritmos 

básicos de autorrecupração, para apresentação de conceitos fundamentais da área. 

No Capítulo 3 é feita uma revisão de sistemas comerciais disponíveis no 

mercado de autorrecuperação com níveis evolutivos diferentes para serem aplicados 

a redes elétricas inteligentes com níveis evolutivos também diferentes. Este capítulo 

apresenta a revisão de alguns artigos científicos que serviram de inspiração para os 

desenvolvimentos contidos neste trabalho. 

No Capítulo 4 é apresentada a descrição do funcionamento de um sistema 

descentralizado típico para autorrecuperação de redes radiais, construído com uma 
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abordagem de sistemas distribuídos e com aplicação direta em redes elétricas inteli-

gentes. Sua dinâmica é estudada e algoritmos que reproduzem seu funcionamento 

são formulados. 

No Capítulo 5 é apresentada a efetiva contribuição deste trabalho, com a 

proposição de novos algoritmos de autorecuperação, que possibilitam uma busca 

com maior grau de profundidade, o qual é determinado pela configuração da rede de 

distribuição. Estes algoritmos, um para chaves de subestações e outro para chaves 

de ramais, são apresentados detalhadamente incluindo uma aplicação em uma rede 

elétrica típica. 

O Capítulo 6 apresenta a implantação dos algoritmos formulados, típico e 

proposto, em um programa computacional já existente de restauração sistêmica. Os 

algoritmos são testados, avaliados e comparados para diversas ocorrências de um 

sistema de distribuição real. Como este programa computacional já dispõe de dois 

métodos de autorrecuperração, que são do tipo centralizado, comparações também 

são feitas com estes dois métodos. 

O Capítulo 7 contém as principais conclusões deste trabalho, destacando 

sua contribuição e propondo alguns próximos desenvolvimentos neste tema. 

Existem ainda dois Apêndices neste trabalho. O primeiro mostra o detalha-

mento de um estudo de caso realizado em um dos exemplos mostrado neste traba-

lho; enquanto o segundo mostra uma possível forma de se simular sistemas distribu-

ídos em sistemas computacionais com processamento unificado e centralizado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos dos assuntos mais pertinentes 

a este trabalho, tais como, redes elétricas inteligentes, autorrecuperação, normas e 

indicadores, tipos de abordagens e um exemplo de um algoritmo clássico de restau-

ração automática. 

 

 

2.1 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (em inglês, U.S. De-

partment of Energy - DOE) define REI através de sete características principais ou 

funcionalidades com base no desempenho que são necessários para atender às 

demandas do século XXI. A TABELA 1 apresenta uma comparação entre as redes 

atualmente existentes e os novos conceitos das REI. Diversos aspectos são anali-

sados entre eles: a visão dos consumidores, características de qualidade de energia, 

novos serviços e recuperação do sistema.  

As REI vão integrar funções avançadas para aumentar a confiabilidade, efi-

ciência e segurança, e também contribuir com a redução das emissões de CO2. Es-

ses avanços serão alcançados através da modernização das redes elétricas com 

conceitos avançados de controle e tecnologia da informação, tais como micropro-

cessadores, comunicações, computação avançada, informação e tecnologia de sen-

sores. Para se alcançar uma maior conectividade e interoperabilidade entre tais tec-

nologias se exigirá arquitetura aberta, normas técnicas partilhadas e protocolos de 

comunicação comuns (DOE, 2010). 
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TABELA 1 – COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ENTRE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATUAL 

E A REDE ELÉTRICA INTELIGENTE 

Características Rede Atual Redes Elétricas Inteligentes 

Consumidores 
Desinformados, não participativos 
e com pouco controle 

Informados, participativos e ativos 
com relação a demanda, consumo 
e geração distribuída 

Geração e armazena-
mento de energia 

Dominado pela geração centrali-
zada e muitos obstáculos existem 
para operação e interligação da 
geração distribuída 

Geração centralizada integrada 
com as fontes de energia distribuí-
da com uma alta difusão de arma-
zenamento de energia 

Novos produtos serviços 
e mercados 

Mercado de energia limitado, não 
muito integrado e oportunidades 
limitadas para os consumidores 

Mercado integrado e crescimento 
de novos mercados de energia para 
os consumidores e interoperabilida-
de de produtos 

Qualidade da Energia 
Elétrica (QEE) 

Concentra-se em curtos-circuitos 
e restauração, principalmente 
manual e resposta lenta a ques-
tões de QEE 

QEE é uma prioridade com uma 
variedade de opções de qualida-
de/preço com uma rápida resolução 
de problemas 

Operação do sistema 
Integração de dados limitada com 
o operador do sistema 

Aquisição de dados dos parâmetros 
da rede bastante expandida com o 
foco na prevenção, minimizando o 
impacto para os consumidores 

Recuperação do sistema 

Manual, responde para evitar 
mais danos e o foco está na pro-
teção de ativos na sequência de 
um curto-circuito 

Automaticamente detecta e respon-
de aos problemas, foco na preven-
ção, minimizando o impacto para os 
consumidores e recuperação auto-
mática da rede de distribuição 

Resiliência do sistema 
Vulnerável a erros involuntários, 
falhas de equipamentos, atos 
maliciosos e desastres naturais 

Resistentes a falhas acidentais ou 
propositais, desastres naturais e 
capacidade rápida de restauração  

FONTE: Adaptado de DOE (2010). 

 

 

2.2 NORMAS E INDICADORES E O PROCESSO DE AUTORRECUPERAÇÃO 

 

A ANEEL, que tem por objetivo regular e fiscalizar a geração, a distribuição, 

a transmissão e a comercialização da energia elétrica de acordo com as políticas e 

diretrizes do Governo Federal, editou o Modulo 8 do PRODIST (Procedimentos de 

Distribuição) estabelecendo os procedimentos relativos à Qualidade de Energia Elé-

trica. As concessionárias são avaliadas em diversos aspectos no fornecimento de 

energia elétrica. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das 

interrupções no fornecimento de energia elétrica através dos indicadores de conti-
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nuidade coletivos, DEC e FEC, e os indicadores de continuidade individuais DIC, 

FIC e DMIC. Sendo que a qualidade do produto é avaliada pela conformidade de 

tensão em regime permanente através dos indicadores, Duração relativa da trans-

gressão de tensão precária (DRP) e Duração relativa da transgressão de tensão crí-

tica (DRC), que expressam o percentual do tempo no qual a unidade consumidora 

permaneceu com tensão precária e com tensão crítica. A ANEEL estabelece limites 

para os indicadores de tensão em regime permanente. Esses limites são de 3% para 

o DRP e 0,5% para o DRC. 

Por outro lado, autorrecuperação pode ser definida como sendo a capacida-

de de um SD de se restabelecer de forma eficiente e automática após um curto-

circuito na rede elétrica. Em uma rede de distribuição de energia em estado pós cur-

to-circuito, o problema da autorrecuperação consiste em encontrar a melhor sequên-

cia possível de chaveamento para restabelecer o fornecimento de energia elétrica a 

segmentos da rede sem falta desenergizados devido às ocorrências desse curto-

circuito. No caso das REI a complexidade do problema aumenta devido à presença 

de geração distribuída, armazenamento de energia e cargas móveis, variando em 

cada interrupção, e resultando em novas condições iniciais e num conjunto de restri-

ções para cada problema da autorrecuperação. Além disto, o fluxo de potência é 

bidirecional e a geração da energia elétrica muda durante o processo da autorrecu-

peração. No entanto, o processo da autorrecuperação é melhorado com o uso dos 

dados de medidores inteligentes, dispositivos eletrônicos inteligentes (IED) instala-

dos nas subestações ou nas redes elétricas (OUALMAKRAN; MELENDEZ; 

HERRAIZ, 2012). 

Muitas vezes, a autorrecuperação não é possível, pois a quantidade de car-

ga a ser transferida de um alimentador para o outro, excede a capacidade de trans-

porte do alimentador de recurso. Neste sentido, as REI também permitem a integra-

ção de várias funcionalidades eficientes e complexas para auxiliar nas suas tomadas 

de decisão, como, por exemplo, a utilização do algoritmo de autorrecuperação em 

conjunto com um algoritmo de corte seletivo de carga (do inglês, load shedding). Es-

ta integração pode ser feita de uma forma que uma parcela das cargas possa ser 

restaurada, quando ocorrer um curto-circuito, de forma a não exceder os limites ope-

racionais do alimentador de recurso (FERREIRA; SIEBERT; AOKI, 2014). 
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2.3 CONTROLE CENTRALIZADO VERSUS DISTRIBUÍDO 

 

A estrutura das redes elétricas inteligentes deve ser elaborada de modo que 

seus equipamentos sejam intercambiáveis e apresentem interoperabilidade para di-

ferentes tecnologias e assim possam ser implementados diferentes tipos de algorit-

mos para otimização do sistema. Atualmente, os sistemas utilizados são feitos de 

modo que a abordagem seja centralizada. A aplicação mais comum de controle cen-

tralizado está nos sistemas de geração e transmissão, onde as medidas são reuni-

das em um sistema SCADA (Supervisório de Controle e Aquisição de Dados, do in-

glês, Supervisory Control and Data Acquisition) , o qual tem seus dados utilizados 

pelos operadores para monitorar, controlar e otimizar os controles dos dispositivos 

de campo, processando informações e emitindo comandos de controle (LI et al., 

2008). Em uma abordagem centralizada nas subestações, o sistema é controlado 

por dispositivos eletrônicos inteligentes (KEZUNOVIC, 2011). 

A principal vantagem de um controle centralizado é que pode proporcionar a 

melhor solução, especialmente para os sistemas em pequena escala. No entanto, 

vários desafios podem impedir o uso de um controle centralizado nas redes de dis-

tribuição: o grande número de pequenas unidades de geração distribuída e do au-

mento do nível de incertezas devido a recursos renováveis, veículos elétricos e de-

manda variável (ZIDAN; EL-SAADANY, 2012). 

Na maioria das redes elétricas, seus ramais, e consequentemente seus dis-

positivos de medida, controle e proteção, estão espalhados por vastas distâncias, 

apresentando comportamento não-linear e altamente interativo. Em qualquer situa-

ção sujeita a mudanças rápidas, um controle completamente centralizado requer 

altas taxas de transmissão, links de comunicação bidirecionais, uma poderosa insta-

lação computacional e um centro de controle elaborado (AMIN, 2001). 

Os sistemas de controle da rede têm se tornado mais complexos, com a uti-

lização inclusive de dispositivos eletrônicos inteligentes, tentando responder ao au-

mento da vulnerabilidade que a redes têm apresentado diante dos novos requisitos 

técnicos e do aumento de sua complexidade operativa, notadamente na resposta a 

ações que devem ser tomadas após a eliminação de um curto-circuito. É esta uma 

das principais considerações que impulsionam a recomendação para que os partici-

pantes do sistema elétrico implementem o que pode ser considerado como um con-

trole hierárquico híbrido e distribuído (NERC, 2010). 
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Nesta visão híbrida, sistemas hierárquicos de controle podem ser tornar ain-

da mais críticos, notadamente em operações em tempo real, se forem levadas em 

consideração possíveis falhas internas aos centros de controle ou nos sistemas de 

comunicação. Vislumbrando esta possibilidade, é requerida uma ação efetiva da par-

te distribuída e automática, se não autônoma, da arquitetura do sistema de controle. 

Neste caso, os equipamentos de campo continuam a informar os sistemas na sala 

de controle das várias mudanças de estado. A diferença é que os dispositivos distri-

buídos também precisam ser capazes de comunicar-se diretamente entre si, a fim de 

tomar medidas mais complexas e previsíveis (NERC, 2010). 

 

 

2.4 ALGORITMO CLÁSSICO DE AUTORRECUPERAÇÃO 

 

O algoritmo clássico de autorrecuperação envolve o chaveamento entre dois 

alimentadores através de um conjunto de chaves NF (normalmente fechada) e uma 

chave NA (normalmente aberta). Um exemplo de algoritmo de autorrecuperação 

disponível no mercado atual é a Automação em Anel (ou Automação em Laço, em 

inglês, Loop Automation - LA) da Schneider Electric. O LA reconfigura a rede elétrica 

para retornar o fornecimento de energia elétrica para uma seção livre de curto-

circuito que ficou desenergizada devido a uma condição de curto-circuito em outra 

seção da rede elétrica. 

A Automação Clássica em Anel (em inglês, Classic Loop Automation - CLA) 

é operada sem comunicação entre os equipamentos e sem intervenção do operador, 

utilizando detecção de tensão (ou a sua falta) e diferentes temporizadores em sua 

lógica. Uma evolução do CLA é a Automação Inteligente em Anel (em inglês, Intelli-

gent Loop Automation - ILA), o qual utiliza uma comunicação ponto-a-ponto entre os 

equipamentos instalados na rede eliminando a possibilidade de um fechamento so-

bre o curto-circuito de um dispositivo enquanto a rede está sendo reconfigurada. O 

ILA foi desenvolvido e pensado para as REI e será discutido em detalhes no próximo 

capítulo. 

O LA requer que os dispositivos da rede elétrica sejam configurados indivi-

dualmente de acordo com a sua posição na rede. Cada dispositivo, seja um religa-

dor ou seccionador, deve ser configurado como um dos seguintes procedimentos: 
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 Dispositivo Alimentador (em inglês, Feeder Device -FD) – Este dispo-

sitivo é posicionado mais próximo da subestação ou fonte de energia. 

Um esquema de LA tem um dispositivo FD para cada fonte. 

 Dispositivo em Anel (em inglês, Tie Device - TD) – Este dispositivo é 

usado entre dois alimentadores e é o ponto normalmente aberto da 

rede. 

 Dispositivo em Ponto-Intermediário (em inglês, Mid-Point Device - 

MD) – Este dispositivo é posicionado em qualquer lugar da rede entre 

um alimentador e um TD. Um esquema de LA pode ter vários disposi-

tivos MD. 

A FIGURA 3 mostra um exemplo do CLA onde acontece um curto-circuito na 

seção A. 

 

FIGURA 3 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO FICTÍCIA PARA EXEMPLIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DA 

AUTOMAÇÃO CLÁSSICA EM ANEL, NA CONDIÇÃO DE CURTO-CIRCUITO EM UMA DAS SE-

ÇÕES 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Com o CLA habilitado, a seguinte sequência operacional é iniciada: 

 A proteção de sobrecorrente dispara e abre o dispositivo FD1 a montante do cur-

to-circuito. 
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 O dispositivo FD1 abre e fecha várias vezes na tentativa de eliminar o curto-

circuito. Somente após a sequência de religamento automático terminar e o dis-

positivo bloquear é que a operação do LA inicia. 

 O dispositivo MD1 altera o seu grupo de ajuste para reverso e desabilita a fun-

ção do religamento automático. 

 LA em seguida fecha o dispositivo TD. 

 Os dispositivos FD1 e MD1 disparam e abrem devido a reernegização do curto-

circuito na seção A. 

 Esta ação isola a seção A e reconfigura a rede para fornecer energia elétrica à 

seção B de acordo com a FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO FICTÍCIA PARA EXEMPLIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DA 

AUTOMAÇÃO CLÁSSICA EM ANEL, NA CONDIÇÃO DE ELIMINAÇÃO E SIOLAMENTO DA SEÇÃO 

EM CURTO-CIRCUITO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verifica-se que o dispositivo TD detecta a perda de tensão na seção B de-

pois que a sequência de religamento do dispositivo FD1 acontece e um temporiza-

dor de início do LA é expirado. Os dispositivos MD também detectam a mesma per-

da de tensão na seção B e ficam prontos para abrirem imediatamente depois que o 

dispositivo TD fecha. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Uma das principais características das REI é a implementação e desenvol-

vimento de ferramentas que permitam a minimização da vulnerabilidade do sistema, 

bem como um aumento na segurança, confiabilidade e qualidade da energia nos 

sistemas de distribuição.  

Neste sentido, o uso integrado das funcionalidades das REI, como por 

exemplo, a utilização do algoritmo de autorrecuperação em conjunto com um algo-

ritmo de corte seletivo de carga ajuda nas tomadas de decisão, permitindo restaurar 

mais cargas e minimizando as perdas ao mesmo tempo. 

Uma das topologias de rede mais utilizada nos SD é a configuração radial, 

sendo que esta topologia tem poucas possibilidades de reconfiguração que limitam 

as rotas alternativas em caso de curto-circuito ou sobrecarga. O esquema tradicional 

do algoritmo de autorrecuperação está limitado a dois alimentadores interconectados 

e somente um dispositivo normalmente aberto em sua topologia. A complexidade do 

problema aumenta devido à presença de geração distribuída e demanda variável. 

Como o sistema elétrico está em processo de modernização, as tecnologias 

das REI oferecem maneiras não apenas para atender a esses desafios, mas tam-

bém para desenvolver uma matriz energética mais limpa, acessível e sustentável.  

Desta forma, no próximo capítulo serão apresentados alguns sistemas co-

merciais de autorrecuperação, com diferentes graus evolutivos e de aplicação em 

REI com diversos níveis de automação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 

Este capítulo contempla a análise de algumas das soluções tecnológicas de 

autorrecuperação disponíveis no mercado, tais como, o Intelligent Loop Automation 

da Schneider Electric, o IntelliTeam SG da S&C Electric Company, o Yukon Feeder 

Automation da Eaton, o Distribution Automation da NovaTech e o SAD da SEL, de 

forma a mapear as características funcionais, aplicações e os pontos fortes destes 

equipamentos. 

A segunda parte deste capítulo faz uma breve revisão de alguns artigos téc-

nico-científicos sobre autorrecuperação que serviram de base para os desenvolvi-

mentos deste trabalho. 

 

 

3.1 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE AUTORRECUPERAÇÃO 

 

3.1.1 Intelligent Loop Automation – Schneider Electric 

 

A ILA (Automação Inteligente em Anel, em inglês, Intelligent Loop Automa-

tion), desenvolvida pela Schneider Electric, utiliza uma arquitetura distribuída com 

base em esquemas lógicos que são incorporados nos controladores dos religadores 

ADVC2 e nos controladores das chaves seccionadoras. Esta é a versão mais recen-

te dos sistemas de Loop Automation (LA), a qual utiliza um algoritmo de base refe-

rente ao Classic Loop Automation e acrescenta uma comunicação Ethernet, basea-

do em Modbus, para poder proporcionar intertravamentos. 

O ILA também contempla os seguintes protocolos de comunicação: DNP3, 

IEC60870-5-101 e IEC60870-5-104. Segundo o seu modo de operação, cada IED 

(Dispositivo Eletrônico Inteligente) participante tem uma das três possíveis funções 

pré-programadas: Alimentador, de Anel e de Ponto Intermediário (Feeder, Tie ou 

Mid-Point). Um dispositivo alimentador é normalmente fechado e se abre quando 

detecta uma sobrecorrente em seus terminais. O dispositivo de anel é o ponto do 

esquema normalmente aberto que se fecha, no modo disparo único, quando detecta 

uma perda de tensão no terminal da fonte ou no terminal da carga. O dispositivo de 

ponto intermediário está localizado ao longo do dispositivo alimentador, em qualquer 
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lugar entre um dispositivo alimentador e um dispositivo de anel, o dispositivo em 

ponto intermediário muda de grupo de proteção e entra no modo de disparo único 

antes do dispositivo de anel se fechar. 

O esquema da automação em anel (LA) pode conter até quatro dispositivos 

de ponto intermediário, dois dispositivos alimentadores e um dispositivo de anel, to-

talizando sete dispositivos por esquema. Para uma integração entre os diversos es-

quemas do LA configurados dentro do um sistema de distribuição, é necessário o 

uso de uma unidade terminal remota (UTR), tornando o controle do sistema híbrido. 

As versões mais atuais de firmwares suportam controle de sobrecarga, que permite 

que o sistema evite a transferência de carga para um alimentador que não seja ca-

paz de suportá-lo. O ILA ainda tem um editor para poder criar e supervisionar a ar-

quitetura da rede. 

 

 

3.1.2 IntelliTeam SG – S&C Electric Company 

 

O IntelliTeam SG, desenvolvido pela S&C Electric Company, utiliza uma ar-

quitetura descentralizada com uma UTR (chamada IntelliNode) instalada no topo de 

cada IED participante (religadores, disjuntores e chaves seccionadoras) ou nos pró-

prios religadores das chaves seccionadoras da S&C. 

As UTR utilizam o protocolo de comunicação DNP3, sendo mestre de cada 

IED participante do esquema, assim torna o sistema independente do fabricante do 

IED, pois atualmente a maioria dos IED modernos suportam o protocolo de comuni-

cação DNP3. O IntelliTeam SG monitora em tempo real as tensões e correntes 

usando sensores integrados nos dispositivos de seccionamento de falhas. Cada dis-

positivo é configurado para saber a sua função normal no sistema e outros parâme-

tros essenciais, tais como, a quantidade de carga que o dispositivo está autorizado a 

receber, o papel do dispositivo no conjunto e a prioridade da fonte. 

A UTR IntelliNode pode não ser necessária se o IED é um IntelliTEAM – reli-

gador S&C, tal como o religador IntelliRupter. Utilizar uma UTR IntelliNode no topo 

de cada IED participante que não seja IntelliTEAM acarreta acréscimos de custos 

para a solução, sendo que esses custos podem ser maiores do que uma solução 

híbrida com uma UTR instalada na subestação. 
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O sistema divide a topologia da rede em grupos de até oito UTR chamada 

de time (em inglês, team, que proporciona o nome do sistema). O fabricante informa 

que não há limite para a dimensão do sistema. A S&C disponibiliza um configurador 

de topologia que também atua como um pequeno SCADA para editar e supervisio-

nar o que a IntelliTEAM faz. É possível editar a topologia quase que de forma livre, 

inserindo os dispositivos e conectando dentro do esquema. Esta ferramenta também 

tem uma opção de repetição (replay) dos acontecimentos, permitindo visualizar no 

esquema gráfico o que aconteceu antes, durante e após os procedimentos da autor-

recuperação. O sistema da S&C pode priorizar fontes, ser capaz de lidar com múlti-

plos curtos-circuitos e evitar sobrecargas nos alimentadores, sendo também possível 

restaurar o sistema ao seu estado normal de configuração ou decidir um novo esta-

do normal de configuração depois que o processo de autorrecuperação tenha sido 

concluído. 

 

 

3.1.3 Distribution Automation – NovaTech 

 

O sistema denominado Distribution Automation (DA – Automação da Distri-

buição), desenvolvido pela NovaTech, utiliza uma arquitetura híbrida com um algo-

ritmo de autorrecuperação configurado em uma UTR, que geralmente está instalado 

na subestação. A inteligência do seu sistema está no Orion DA-Master, um pacote 

computacional especializado, executado pelas UTR Orion5 ou Orion5r da NovaTech, 

que permite que a UTR funcione como controlador mestre independente. 

A UTR faz uma varredura, analisa os dados e inicia os comandos de abertu-

ra e fechamento nos diversos IED instalados no sistema de distribuição para realizar 

a reconfiguração do sistema, definido pelo usuário, em resposta às condições anor-

mais do sistema. O DA-Master suporta uma série de opções de protocolos de comu-

nicação disponíveis nos diversos IED encontrados atualmente no mercado. 

Se for necessário um monitoramento ou controle remoto, o DA-Master tam-

bém pode se comunicar com um sistema mestre SCADA existente no sistema de 

distribuição. O sistema Diretor de Comunicações NovaTech (em inglês, NovaTech 

Communications Director - NCD) é o configurador lógico utilizado pelas UTR e pos-

sui um vasta biblioteca e perfis de protocolos dos diversos IED modernos. Também 

está disponível um pacote computacional chamado de DA-Simulator que permite ao 
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usuário modelar o sistema de distribuição, simular diferentes condições de curto-

circuito em cada IED participante e prever as ações do algoritmo de autorrecupera-

ção antes que os equipamentos sejam instalados em campo. 

 

 

3.1.4 Yukon Feeder Automation – Eaton 

 

O sistema denominado Yukon Feeder Automation (Automação de Alimenta-

dor Yukon, YFA), desenvolvido pela Eaton, utiliza uma arquitetura híbrida com um 

algoritmo de autorrecuperação configurado em uma UTR, que geralmente está insta-

lada na subestação. 

Um sistema avançado e dinâmico de autorrecuperação integra os dados em 

tempo real do sistema de distribuição para detectar distúrbios e reconfigurar automa-

ticamente o sistema para isolar o curto-circuito, minimizando o número total de clien-

tes afetados. Diversos tipos de IED, como relés, chaves seccionadoras, controlado-

res de banco de capacitores, reguladores de tensão e indicadores de curtos-

circuitos, podem ser integrados no sistema. 

O YFA faz uma varredura nos IED participantes do sistema de autorrecupe-

ração através de uma variedade de protocolos de comunicação, incluindo DNP3, 

IEC61850 e ICCP, gerenciando todas as funcionalidades de automação do sistema 

de distribuição, podendo também ser integrado aos sistemas SCADA existentes. O 

programa de edição do YFA é uma plataforma dinâmica e configurável que utiliza 

uma configuração orientada ao objeto, com um editor de topologia e um simulador, 

oferecendo ao usuário a possibilidade de testar a programação configurada e sua 

resposta sob condições normais e anormais do sistema de distribuição. 

 

 

3.1.5 SAD – SEL 

 

O Sistema de Automação de Redes de Distribuição – SAD, desenvolvido pe-

la SEL, utiliza uma arquitetura híbrida com um algoritmo de autorrecuperação confi-

gurado em uma UTR, que geralmente está instalado na subestação. A UTR respon-

sável pela concentração de dados, execução de esquemas lógicos da autorrecupe-



57 

ração e tratamento de comunicação de dados é um controlador de automação em 

tempo real, chamado SEL-3530. 

O sistema utiliza o protocolo de comunicação DNP3 entre a UTR e os IED 

participantes tornando o sistema independente do fornecedor do IED, desde que o 

mesmo tenha implantado um DNP3 compatível, podendo também ser integrado ao 

sistema SCADA existente. O sistema dispõe de um controlador de automação em 

tempo real principal que se comunica com outras subestações e com os IED partici-

pantes da rede de distribuição. Neste controlador, está localizado o programa com-

putacional responsável pelo automatismo da rede. O controlador executa algoritmos, 

automatizando procedimentos de isolamento e de restauração da energia durante 

situação de curtos-circuitos, enquanto algoritmos adicionais otimizam o desempenho 

da rede através de controles de tensão e dos reativos. Também são utilizadas técni-

cas de redução de sobrecargas em situações de operação anormal do sistema elé-

trico. 

A configuração é baseada em bibliotecas e perfis de protocolos dos diversos 

IED disponíveis no mercado. Os diversos IED existentes, como relés, chaves secci-

onadoras, controladores do banco de capacitores, reguladores de tensão e indicado-

res de curtos-circuitos, podem ser integrados no sistema. 

 

 

3.1.6 Análise Comparativa das Tecnologias Descritas 

 

Esta seção apresenta a TABELA 2, que compara as tecnologias descritas 

anteriormente ressaltando os pontos fortes de cada produto. 
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TABELA 2 – TABELA COMPARATIVA E ANÁLISE BUSCANDO IDENTIFICAR PONTOS FORTES 

DOS SISTEMAS/ABORDAGENS 

Características Schneider Electric S&C Electric NovaTech Eaton (Cooper) SEL 

Nome do produ-
to 

Intelligent Loop 
Automation 

IntelliTeam 
SG 

Distribution 
Automation 

Yukon Feeder 
Automation 

SAD 

Arquitetura Distribuída Distribuída Híbrida Híbrida Híbrida 

Protocolos de 
comunicação 

IEC 101/104 Mo-
dbus/DNP3 

DNP3 Diversos Diversos DNP3 

Funcionamento 
do produto 

Funções pré-
programadas, 7 
dispositivos por 
esquema, quanti-
dade de carga 
suportada pelos 
dispositivos 

Prioridade da 
fonte, papel 
e quantidade 
de carga 
suportada 
pelo disposi-
tivo 

Integra da-
dos em tem-
po real, ofe-
rece opções 
funciona-
mento (perca 
de comuni-
cação), pol-
ling, configu-
rador possui 
bibliotecas e 
perfis de 
protocolos de 
diversos IED 

Integra dados 
em tempo real, 
configuração 
orientada ao 
objeto, polling 

Integra 
dados em 
tempo real, 
polling, 
configura-
dor possui 
bibliotecas 
e perfis de 
protocolos 
de diversos 
IED 

Pontos fortes 

Possibilidade 
solução híbrida, 
controle de so-
brecarga, editor 
para criar e su-
pervisionar o es-
quema, restaurar 
o sistema 

Não há di-
mensão para 
o sistema, 
replay dos 
acontecimen-
tos, priorizar 
cargas, con-
trole de so-
brecarga e 
múltiplas 
faltas simul-
tâneas, res-
taurar o sis-
tema ou 
novo estado 
normal após 
o processo 
autorrecupe-
ração 

Permite mo-
delar o sis-
tema, simular 
e prever as 
ações dos 
algoritmos de 
autorrecupe-
ração antes 
do comissio-
namento 

Redundância de 
comunicação, 
retorno a condi-
ção normal de 
operação, su-
porte para cor-
reção dos ajus-
tes de proteção 
durante o pro-
cesso de autor-
recuperação, 
simulador para 
testar a configu-
ração antes do 
comissionamen-
to 

Algoritmos 
adicionais 
otimizam o 
desempe-
nho da 
rede atra-
vés de 
controle de 
tensão e 
reativos 

FONTE: O autor (2016) 

 

Sabe-se que a estrutura das REI deve ser elaborada de modo que seus 

equipamentos apresentem interoperabilidade para diferentes sistemas e dessa for-

ma possam ser implantados diferentes algoritmos para otimização do sistema. 

A utilidade desses sistemas (e/ou produtos) é facilmente verificada, tendo 

em vista que, ao automatizar a identificação, isolamento e operações de restauração 

em resposta ao curto-circuito no sistema, a equipe de operação pode focar em ou-
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tras tarefas importantes, tais como envio de equipes de manutenção para o local 

para reparar problemas na seção defeituosa do alimentador, otimizando os recursos 

e diminuindo o tempo de interrupção dos serviços. 

 

 

3.2 ANÁLISE CRÍTICA DE TRABALHOS DA LITERATURA CIENTÍFICA 

 

A literatura científica é pródiga em estratégias, metodologias, procedimentos 

e algoritmos de autorrecuperação (AMIN 2001; MOSLEHI; KUMAR, 2004, 2010a, 

2010b; VADLAMUDI; KARKI, 2012), sendo que a maioria deles envolve técnicas 

numéricas, por exemplo, (BAGGINI et al. 2008; CHOWDHURY; KOVAL, 2009; 

TAYLOR et al. 2005), meta-heurísticas, por exemplo, (ALRASHIDI; EL-HAWARY, 

2009; MIRANDA; FONSECA, 2002; WU; TSAI 2011) e sistemas inteligentes, por 

exemplo, (MITRA; VENAYAGAMOORTHY, 2011; NAGATA; SASAKI, 2001; 

TAHBOUB et al. 2015), tentando obter uma maximização (ou minimização, conforme 

o caso) global de uma determinada função-objetivo, que pode ser a maximização de 

receitas, maximização da qualidade dos serviços, minimização de corte de carga, ou 

minimização de danos. Para isto, o sistema é visto de uma maneira unificada e cen-

tralizada; a qual não é o objetivo deste trabalho, que prima por uma solução distribu-

ída, muito mais próxima das técnicas de multi-agentes (FERBER 1999; RUSSELL; 

NORVIG, 2009; WILDBERG 1997). 

O objetivo desta seção não é fazer uma revisão extensiva dos trabalhos ci-

entíficos existentes, mas simplesmente apresentar alguns artigos selecionados que 

serviram de inspiração para os desenvolvimentos que são apresentados neste traba-

lho. 

Jia et al. (2011) descrevem os principais problemas que são resolvidos pelos 

métodos de autorrecuperação e suas funções. Em seguida, o artigo analisa a estru-

tura e os componentes tecnológicos da autorrecuperação nas REI, que pode ser di-

vidido em três camadas principais, a saber: de base, de suporte e de aplicação. A 

camada de base é composta pela rede elétrica e seus equipamentos. A camada de 

suporte é composta pelos dados e comunicação. A camada de aplicação é compos-

ta pelo monitoramento, análise, tomada de decisão, controle e restauração da rede. 

Este artigo divide a condição operativa da rede de distribuição em cinco estados (es-
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tado normal, estado de alarme, estado crítico, estado de emergência e estado de 

recuperação) definindo as características e a relação de cada estado. 

No artigo de Zidan e El-Saadany (2012), o conceito de REI é aplicado para a 

construção de um método para a autorrecuperação para sistemas de distribuição. O 

sistema proposto utiliza a estratégia de multi-agentes sendo projetado para localizar 

e isolar os curtos-circuitos; e, em seguida, decidir e implementar as operações de 

chaveamento para restaurar as cargas sem alimentação. A estrutura de controle 

proposta tem duas camadas, denominadas zona e alimentador. A camada zona mo-

nitora, faz cálculos simples, e implementa as ações de controle. A segunda camada, 

alimentador realiza os procedimentos de negociação para o restabelecimento do 

sistema. A metodologia proposta inclui como restrições operativas, limites de tensão 

e corrente e considera sempre uma topologia radial em suas análises. A variação de 

carga também é levada em consideração a fim de evitar a necessidade de novas 

reconfigurações durante o período de restauração sistêmica. 

O conceito de autorrecuperação para um sistema de rede elétrica urbana é 

também apresentado em Liu et al. (2012). O método proposto é controlado por sis-

tema multi-agentes baseado nos cinco estados operacionais (estado emergencial, 

estado restaurativo, estado de alerta, estado inseguro e estado seguro) e em quatro 

estados de subcontrole (controle de emergência, controle restaurador, controle cor-

retivo e controle preventivo). A estrutura de controle proposta tem três camadas, 

sendo a primeira camada responsável pela organização, a segunda camada, pela 

coordenação, e a terceira camada, pela resposta. 

Um método de planejamento operacional para gerar as ações de autorrecu-

peração em um sistema de distribuição é proposto em Arefifar et al. (2013). O pro-

cesso é dividido em duas fases, planejamento e operação. Na etapa de planejamen-

to, o sistema obtém a melhor configuração das microrredes dentro do sistema de 

distribuição. Na fase operacional, são previstas as ações de autorrecuperação con-

siderando a natureza de recursos distribuídos de energia e a variação da carga, 

além de três outros aspectos importantes do sistema de distribuição, que são: a au-

to-adequação das microrredes após a falta, a minimização das perdas e a maximi-

zação das cargas atendidas. O método da autorrecuperação é dividido em três 

ações principais: reconfiguração do sistema, configuração dos despachos das gera-

ções distribuídas espalhadas pelo sistema e corte de carga. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou uma revisão parcial dos sistemas de autorrecupe-

ração. Nele foram relatados cinco sistemas comerciais disponíveis no mercado, com 

suas características técnicas e de aplicação. É importante notar que a aplicação 

destes sistemas está bastante ligada ao grau de automação do sistema de distribui-

ção que ele será implantado. Por exemplo, se as chaves deste sistema não tiverem 

capacidade de abertura ou fechamento própria, vários deles praticamente não po-

dem ser aplicados, pois eles estão ligados a ações próprias da chave e não ações 

feitas pela equipe de manutenção/operação que abrem ou fecham local e individu-

almente cada chave. 

Os automatismos propostos nestes sistemas devem ser implantados em sis-

temas com certo nível de automação, notadamente aqueles que são do tipo distribu-

ídos. É por esta razão, de evolução tecnológica das redes, que os primeiros siste-

mas de restauração foram propostos tendo uma visão global do sistema, ou seja, 

sendo centralizados. Estes sistemas observam o sistema de distribuição como um 

todo, verificavam quais seriam os chaveamentos que poderiam vir a ocorrer para o 

restabelecimento da energia nos ramais e envia as equipes de campo para manual-

mente abrirem e fecharem chaves. 

Com o advento de chaves com “inteligência própria”, os sistemas distribuí-

dos ganharam espaço; porém os algoritmos para a solução local do restabelecimen-

to de energia são diferentes dos centralizados e necessitam mais fortemente dos 

sistemas de comunicação. Os cinco sistemas têm aplicações em níveis evolutivos 

diversos de automação das redes de distribuição; tendo, portanto, aplicações espe-

cíficas para cada nível de automação disponível na rede. 

É importante notar que o grau evolutivo de cada sistema não está ligado a 

capacidade técnica da empresa que o detém, nem a capacidade de sua equipe téc-

nica de desenvolvimento, mas sim a uma estratégia de mercado da empresa, que 

visa atender mais especificamente um tipo de sistema que outro. Assim sistemas 

que possuem uma estrutura híbrida, como os produtos Distribution Automation, Yu-

kon Feeder Automation e o SAD permitem uma implantação em sistemas com mais 

baixo nível de automação; entanto, produtos, como Intelligent Loop Automation e 

IntelliTeam, são plenamente aplicáveis em REI. 
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Quanto as funções disponíveis aos usuários, os produtos analisados possu-

em quase o mesmo grau de desenvolvimento, pois todos tendem a ter aplicações 

como maximização da carga atendida, minimização de perdas, melhoria do perfil de 

tensões e corte de carga. Como as empresas estão sempre atualizando seus pro-

gramas computacionais, estas funções se ainda não estão disponíveis no momento, 

vão estar em um futuro próximo. 

Neste capítulo, também foram apresentados alguns artigos que serviram de 

inspiração para os desenvolvimentos que serão apresentados mais a frente neste 

trabalho. Não se trata de uma revisão crítica dos trabalhos publicados na área, mas 

simplesmente visam fornecer elementos úteis para os desenvolvimentos que irão 

ocorrer neste trabalho. Neles, pode-se notar que os tipos de solução são os mais 

diversos possíveis tanto em técnicas quanto em objetivos a serem otimizados; po-

rém existe sempre um ponto comum: a evolução dos sistemas de autorrecuperação. 
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4 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA DECENTRALI-

ZADO PARA AUTORRECUPERAÇÃO PARA REDES RADIAIS 

 

Atualmente no mercado internacional, o sistema descentralizado para autor-

recuperação mais avançado são aqueles cuja lógica de chaveamento é distribuída, 

ou seja, cada chave sabe individualmente o que fazer. Isto faz com que algumas 

ações e parâmetros internos devam ser ajustados para que a restauração possa vir 

a ocorrer sem chaveamentos ou soluções múltiplas como será visto mais adiante 

neste texto. 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os algoritmos básicos que são 

executados pelas chaves de forma independente. Estes algoritmos possuem três 

partes principais e bem divididas, que são: a detecção de anormalidades, o isola-

mento do curto-circuito e o processo de restauração da rede. É importante lembrar, 

que este trabalho está focado na autorrecuperação de redes radiais de distribuição, 

as quais possuem características próprias de operação (NOVAK 2008). 

Assim, este capítulo se inicia com a definição básica de bloco (ou de time) 

que é utilizada pela maioria dos produtos de autorrecuperação para sistemas de dis-

tribuição. Em seguida, os algoritmos de controle das chaves são construídos basea-

dos nas ações que eles desenvolvem durante as três partes principais de ações to-

madas no processo de autorrecuperação. Por fim, são apresentadas algumas cons-

tatações, críticas e comentários sobre o sistema que ensejarão as contribuições des-

te trabalho. 

Estes algoritmos são na sua quase totalidade importantes segredos industri-

ais e não são divulgados em artigos técnicos, somente apresentados em com suas 

funcionalidades e saídas, como disponível no site da S&C ELECTRIC. 

 

 

4.1 A DEFINIÇÃO DE TIME 

 

Para que se possa entender a lógica dos sistemas de autorrecuperação é 

necessário que se conheça a definição do conceito de “bloco” ou de “time”. Estes 

termos têm sido utilizados pelos produtos de forma quase intercambiável. Por sim-

ples opção, utilizar-se-á neste trabalho o termo “time”, pois por vezes o termo bloco 
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é utilizado pelos engenheiros do setor para despacho de pacotes de energia, como 

“blocos de energia”; evitando-se, assim, interpretações errôneas. 

Deve-se ainda salientar que as definições de “time” não são únicas e depen-

dem de cada produto, mas todas elas têm em comum o fato de se referirem a um 

conjunto elétrico que trabalhará solidariamente no processo de autorrecuperação. 

Desta forma e para este trabalho, um “time” é um conjunto elétrico formado 

por um trecho de circuito de alimentação de energia3 (denominado aqui por ramal) 

mais uma ou duas chaves. Configurações possíveis de times estão mostradas na 

TABELA 3, que são: (a) chave da subestação (de saída do circuito) + ramal + chave 

do ramal; (b) chave do ramal + ramal + chave de ramal; e (c) chave de ramal + ra-

mal. O primeiro caso ocorre no time de saída da subestação. O segundo caso ocorre 

nos trechos intermediários do alimentador e podem ser vários. Por fim, o terceiro 

caso ocorre num último ramal do alimentador. As linhas pontilhadas permitem ressal-

tar o time que está sendo exemplificado. 

Assim, em qualquer rede de distribuição radial, cada ramal pertence a ape-

nas um time, como pode ser verificado no caso do ramal entre as chaves S9 e S16, 

ou no caso do ramal de fim de alimentador, após a chave S17. Por outro lado, as 

chaves dos ramais pertencem sempre a dois times (como mostrado no caso da cha-

ve S17); enquanto as chaves de saída dos alimentadores, localizada na subestação, 

no exemplo, S14, pertencem a apenas um time.  

Este definição pode ser melhor observada no exemplo do sistema de distri-

buição que servirá de base para a explanação da lógica de autorrecuperação, que 

está mostrado na FIGURA 5. Este exemplo de configuração de rede foi produzido 

para fins ilustrativos, mas já está ambientado para representar uma estrutura típica 

de rede de distribuição radial utilizada pelas concessionárias de distribuição brasilei-

ras, ou seja, vários alimentadores saindo de uma mesma subestação, operando na 

forma radial e independente, e com chaves NA para auxílio na restauração sistêmi-

ca. 

 

                                            
3
 Uma subestação pode ter vários circuitos de alimentação partindo dela e que neste texto será utili-

zado somente o termo “alimentador” para se referir ao circuito. Por sua vez, um alimentador é com-
posto pela chave de saída do alimentador, que está localizada na subestação, por chaves ao longo 
do alimentador, denominadas “chaves dos ramais”, e por ramais, onde os consumidores são conec-
tados. 
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TABELA 3 – TABELA COM OS DIVERSOS TIPOS DE TIMES POSSÍVEIS 

Tipo de Estrutura do Time Exemplo de Configuração 

chave da subestação  + ramal + chave 

do ramal 

 

 
 

chave do ramal + ramal + chave de ra-

mal 

 

 
 

chave de ramal + ramal 

 

 
 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Observa-se que existem cinco alimentadores (circuitos) que partem de uma 

subestação, no caso denominados por A, B, C, D e E, e 17 chaves, a maioria NF e 

algumas NA, como ocorre na prática. As chaves NF são: S1, S2, S4, S5, S7, S10, 

S11, S12, S14, S15, S16 e S17; enquanto as chaves NA são: S3, S6, S8, S9 e S13. 

Esta configuração sistêmica será doravante denominada Caso Base em Operação 

Normal. 
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FIGURA 5 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CASO BASE EM OPERAÇÃO NORMAL 

 

FONTE: O autor (2016) 

  

Com esta configuração de chaves, cinco subsistemas são formados, um pa-

ra cada um dos alimentadores que saem da subestação, conforme mostrado na FI-

GURA 6 através das cinco diferentes cores: vermelho, preto, rosa, amarelo e verde, 

para os subsistemas A, B, C, D e E, respectivamente. Esta configuração básica das 

chaves é obtida via estudos do planejamento da operação com diversos estudos off-

line que tentam compatibilizar as cargas de cada região a ser suprida com energia 

com a capacidade dos alimentadores e chaves que irão transportar esta energia. 
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FIGURA 6 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CASO BASE EM OPERAÇÃO NORMAL, COM DES-

TAQUE PARA CADA UM DOS 5 SUBSISTEMAS 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Na FIGURA 6 aparece ainda no ramal entre as chaves S16 e S17 a ligação 

de alguns transformadores. Na realidade estes transformadores estão em quase to-

dos (senão em todos) os ramais existentes no sistema de distribuição em análise. A 

função desses transformadores é realizar as mudanças de tensão para cada ramal 

de distribuição secundária (em baixa tensão) ou para a alimentação de cargas de 

maior porte (como shopping-centers, pequenas indústrias, grandes edifícios, entre 

outros). 
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Os transformadores foram omitidos dos demais ramais para simplificar o de-

senho do sistema e por não interferirem diretamente na reconfiguração da rede de 

distribuição a não ser pelas cargas que alimentam. 

De posse da FIGURA 6, pode-se visualizar de maneira mais simples cada 

um dos times existentes. Segundo a definição apresentada, existem 12 times, de-

nominados aqui de T1 a T12. A divisão desses times está mostrada na FIGURA 7 e 

são:. 

T1 – chaves S1 e S2 e ramal entre S1 e S2 (em vermelho); 

T2 – chaves S2, S3, S6 e S7 e ramal entre S2, S3, S6 e S7 (em vermelho); 

T3 – chave S7 e ramal depois de S7 (em vermelho); 

T4 – chaves S3, S12 e S13 e ramal entre S3, S12 e S13 em preto); 

T5 – chaves S14 e S15 e ramal entre S14 e S15 (em rosa); 

T6 – chaves S13, S15 e S16 e ramal entre S13, S15 e S16 (em rosa); 

T7 – chaves S9, S16 e S17 e ramal entre S9, S16 e S17 (em rosa); 

T8 – chave S17 e ramal depois de S17 (em rosa); 

T9 – chaves S10 e S11 e ramal entre S10 e S11 (em amarelo); 

T10 – chaves S8 e S11 e ramal entre S8 e S10 (em amarelo); 

T11 – chaves S4, S5, S6 e S8 e ramal entre S4, S5, S6 e S8 (em verde); e 

T12 – chaves S5 e S9 e ramal entre S5 e S9 (em verde). 
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FIGURA 7 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CASO BASE EM OPERAÇÃO NORMAL, COM DES-

TAQUE PARA CADA UM DOS DOZE TIMES 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Esta divisão dos times pode ser melhor visualizada na TABELA 4 onde cha-

ves, ramais e subsistemas estão mais facilmente identificados. 

 

  



70 

TABELA 4 – TABELA DE CONSTITUIÇÃO DOS TIMES 

Time Chaves Ramal Cor do Ramal Subsistema 

T1 S1 e S2 ramal entre S1 e S2 vermelho A 

T2 S2, S3, S6 e S7 ramal entre S2, S3, S6 e S7 vermelho A 

T3 S7 ramal depois de S7 vermelho A 

T4 S3, S12 e S13 ramal entre S3, S12 e S13 Preto B 

T5 S14 e S15 ramal entre S14 e S15 Rosa C 

T6 S13, S15 e S16 ramal entre S13, S15 e S16 Rosa C 

T7 S9, S16 e S17 ramal entre S9, S16 e S17 Rosa C 

T8 S17 ramal depois de S17 Rosa C 

T9 S10 e S11 ramal entre S10 e S11 amarelo D 

T10 S8 e S11 ramal entre S8 e S10 amarelo D 

T11 S4, S5, S6 e S8 ramal entre S4, S5, S6 e S8 Verde E 

T12 S5 e S9 ramal entre S5 e S9 Verde E 

FONTE: O autor (2016) 

 

Observando-se a TABELA 4 com mais atenção, verifica-se que cada chave 

pertence a dois times conforme mencionado. Por exemplo, a chave S2 pertence tan-

to ao time T1 quanto ao time T2; e a chave S17, aos times T7 e T17. As únicas ex-

ceções a esta regra são as chaves da subestação S1, S4, S10, S12 e S14, que per-

tence a um único time; no caso, os times T1, T11, T9, T4 e T5, respectivamente. Es-

tas chaves também têm uma lógica de funcionamento diferente das demais, como 

se verá a seguir. 

 

 

4.2 A LÓGICA DE AUTORRECUPERAÇÃO PARA REDES RADIAIS 

 

Conforme mencionado anteriormente a lógica de autorrecuperação que será 

desenvolvida é do tipo distribuída, ou seja, as ações são tomadas pelas chaves de 

forma local e autônoma. Portanto, a lógica de funcionamento do sistema é composta 

de tomada de decisão individuais e não-centralizada. Desta forma, a descrição da 

lógica também deve levar em consideração esta característica. Assim, para cada 

evento sistêmico, será feita a interpretação deste evento por cada uma das chaves 

envolvidas. 
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Como dito anteriormente o processo de autorrecuperação é composto por 

três partes principais, a saber: a detecção de anormalidades, o isolamento do curto-

circuito e o processo de restauração da rede. Na primeira parte, a chave detecta 

uma anormalidade (do tipo sobrecorrente ou subtensão) e atingido um valor pré-

determinado, passa para a próxima fase. Atingindo a segunda fase, a do isolamento 

do defeito, ela verifica se o curto-circuito está no ramal do seu time, se sim ela trava 

e encerra sua participação no processo de autorrecuperação, se não, ela continua 

para a terceira parte do algoritmo. Nesta terceira parte, ela verifica quando e se deve 

participar do auxílio do processo de restauração da rede. A FIGURA 8 mostra este 

fluxograma. 

É importante notar que cada chave executa o algoritmo do fluxograma local 

e individualmente. Assim, em um dado instante cada chave pode estar em um ponto 

de execução do algoritmo. 

 

 

4.2.1 Primeira Parte: Detecção da Anormalidade 

 

O início do funcionamento da lógica de autorrecuperação acontece quando é 

detectado um curto-circuito em um dos ramais de um dos subsistemas. Esta detec-

ção ocorre através de um relé de sobrecorrente. A primeira ação tomada pela chave 

da subestação é perceber o evento e desligar todo o subsistema. Assim, para um 

curto-circuito que venha a ocorrer, por exemplo, no ramal situado entre as chaves 

S13, S15 e S16, conforme mostrado na FIGURA 9, a chave S14 percebe a sobre-

corrente4. A chave S15 também percebe a sobrecorrente e registra o evento. As 

chaves S16 e S17, como o curto-circuito está ocorrendo antes delas, não registra-

ram nenhuma corrente anormal. Neste instante, a chave S14 abre para que o curto-

circuito deixe de ser alimentado (FIGURA 10). 

 

                                            
4
 Aqui, o termo sobrecorrente será utilizado deste ponto em diante no texto, como sendo aquele que 

representa correntes que extrapolam a curva de proteção muito acima das nominais (inclusive as de 
curto-circuito) e que devem causar a atuação do relé de sobrecorrente. 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA COM MACRO-ETAPAS  DO ALGORITMO DE AUTORRECUPERAÇÃO 

EXECUTADO POR CADA CHAVE 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Quando acontece a abertura da chave da subestação (S14), outro evento 

importante para a lógica de restauração ocorre nas chaves NF (S15, S16 e S17) e 

NA (S9 e S13) deste subsistema. Elas percebem o chaveamento através de um 

sensor local de subtensão5, pois como S14 abriu, a tensão nas chaves NF deste 

subsistema foi a zero. Quando é detectado este evento de subtensão em pelo me-

                                            
5
 Em verdade, devem existem dois sensores de subtensão, um de cada lado (terminal) da chave que 

são somente detectores de falta de energia. Neste exemplo, os dois sensores da chave S15 perce-
bem a falta de tensão; enquanto apenas um dos sensores da chave S9 percebe esta falta de energia. 
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nos um dos terminais da chave, o contador interno de subtensões é incrementado 

para 16.  

 

FIGURA 9 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COM A LOCALIZAÇÃO DO CURTO-CIRCUITO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

                                            
6
 Vale a pena fazer um lembrete, que para a lógica dos sensores de subtensão funcionar quando 

existir gerações distribuídas, reguladores de tensão, banco de capacitores e/ou cogeração no subsis-
tema, ela deve ter outros valores de ajuste e a introdução de possíveis temporizações, mas esta aná-
lise foge ao escopo do trabalho neste ponto. 
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FIGURA 10 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COM A DESENERGIZAÇÃO DO SUBSISTEMA C 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

As demais chaves NF e NA dos outros subsistemas não percebem a atua-

ção da chave da subestação deste subsistema e não tomam nenhuma ação. Assim, 

a situação interna de cada chave do sistema de distribuição perante a lógica está 

mostrada na TABELA 5, com seus status pré e pós-falta. Lembrando somente que o 

contador de subtensão é necessário para a lógica nas chaves fora da subestação 

(chave dos ramais); enquanto para as chaves da subestação o que deve ser conta-

do é a abertura da chave, por isto é incrementado para 1 a chave S14 na situação 

pós-falta. 
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TABELA 5 – SITUAÇÃO DA LÓGICA INTERNA DE CADA CHAVE 

Chave 

Situação Pré-Falta Situação Pós-Falta 

Registro de even-

to de sobrecor-

rente 

Contador  Registro de even-

to de sobrecor-

rente 

Contador de 

subtensão 

S1 nada consta Abertura = 0 nada consta Abertura = 0 

S2 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S3 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S4 nada consta Abertura = 0 nada consta Abertura = 0 

S5 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S6 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S7 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S8 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S9 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 1 

S10 nada consta Abertura = 0 nada consta Abertura = 0 

S11 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 0 

S12 nada consta Abertura = 0 nada consta Abertura = 0 

S13 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 1 

S14 nada consta Abertura = 0 sim Abertura = 1 

S15 nada consta Subtensão = 0 sim Subtensão = 1 

S16 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 1 

S17 nada consta Subtensão = 0 nada consta Subtensão = 1 

FONTE: O autor (2016) 

 

Vale a pena notar na TABELA 5, três situações distintas. A primeira é na 

chave da subestação (S14) que registrou a sobrecorrente e abriu. Como dito, esta 

chave não necessita de um contador de subtensão, porém necessita de um contador 

de abertura. Os seus parâmetros internos que alteraram foram o registro de sobre-

corrente e o incremento de abertura. A segunda situação diz respeito à chave S15, 

que também registrou a sobrecorrente e mais a subtensão. A terceira é relativa às 

chaves S16 e S17, que não registraram a sobrecorrente, mas registraram a subten-

são. 
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Assim, pode-se começar a obter-se as regras de funcionamento da primeira 

parte do algoritmo de autorrecuperação: a detecção do curto-circuito. No início, as 

posições das lógicas internas devem ser ajustadas para: 

 Chaves da subestação:  

 Registro de evento de sobrecorrente: nada consta 

 Contador de abertura = 0 

 Chaves dos ramais:  

 Registro de evento de sobrecorrente: nada consta 

 Contador de subtensão = 0 

 

Assim, podem-se ter as primeiras regras que são: 

 Chaves da subestação: 

 Regra 1: Se o relé de sobrecorrente detectar uma ocorrência então 

   1. abrir a chave, 

   2. registrar o evento de sobrecorrente, e 

   3. incrementar o contador de aberturas. 

 Chaves dos ramais: 

 Regra A7: Se o sensor de sobrecorrente detectar uma ocorrência então 

   1. registrar o evento de sobrecorrente. 

 Regra B: Se o sensor de subtensão detectar uma ocorrência então 

   1. incrementar o contador de subtensão. 

 

Como é típico em diversos curtos-circuitos nos sistemas de distribuição, eles 

podem ter origem transitória (neste contexto o sentido é de não permanente). Às 

vezes um galho de árvore encosta na rede de distribuição, um desbalanceamento de 

carga na rede secundária que produz uma corrente excessiva pelo neutro gerando 

um alongamento anormal neste cabo e seu posterior contato com o cabo de uma 

das fases e que não foi corretamente eliminado pelo fusível do transformador, ou até 

mesmo pelo efeito de uma rajada de vento acima no natural na região, podem cau-

sar curtos-circuitos de origem transitória (CIPOLI 1993). 

Desta forma, a operação dos sistemas de distribuição preconiza que sempre 

se deve fazer ao menos uma tentativa de religamento para verificar se o curto-

                                            
7
 Decidiu-se utilizar letras para as regras das chaves dos ramais somente para diferenciar das regras 

das chaves da subestação que serão numeradas. 



77 

circuito se auto-extinguiu. Por vezes, esta tentativa pode chegar ao número de três e 

somente depois, considerar o curto-circuito como de origem permanente (JARDINI 

1996). 

Assim, o sistema de autorrecuperação tenta religar o subsistema pelo fe-

chamento da chave da subestação, que neste exemplo é a S14. Neste ponto, dois 

fatos podem ocorrer. O primeiro é que o relé de sobrecorrente da chave da subesta-

ção (S14) não detecta mais uma corrente anormal, concluindo-se que o curto-

circuito foi de origem transitória. O sistema então volta a condição Caso Base em 

Operação Normal, mostrado na FIGURA 6. Neste caso, as chaves NF deste subsis-

tema, depois de certo tempo, reiniciam o contador interno de subtensão, passando 

sua contagem para 0 (zero). O mesmo ocorre com o contador de abertura da chave 

da subestação. Neste caso, o sistema volta à condição inicial de funcionamento. 

Entretanto, se isto não ocorrer, ou seja, quando do fechamento da chave da 

subestação, seu relé de sobrecorrente constatar que ainda existe uma corrente pró-

pria deste evento, é por que o curto-circuito tem origem permanente. Assim, a chave 

da subestação deve novamente ser aberta para eliminar a alimentação de energia 

para o curto-circuito, fazendo com que novamente todo o subsistema (no exemplo, o 

subsistema C) fique sem energia. Esta condição é a mesma mostrada na FIGURA 

10. 

Diante desta estratégia a Regra 1 deve ser alterada para levar em conside-

ração este religamento, passando a ser: 

 Regra 1: Se o relé de sobrecorrente detectar uma ocorrência então 

   verificar o contador de aberturas 

    se contador = 0 então 

     1. abrir a chave, 

     2. registrar o evento de sobrecorrente, 

     3. incrementar o contador de aberturas, e 

4. disparar temporizador interno para novo 

fechamento. 

    se contador = 1 então 

     1. abrir a chave. 

 

Prosseguindo, o relé de subtensão detecta a falta de energia e tem que in-

crementar o contador de subtensão, mas verifica que ele já foi incrementado, ou se-
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ja, já está em 1. Então, a chave que até então estava na posição NF se abre, dando 

fim a primeira parte do processo de autorrecuperação e iniciando a sua segunda 

parte. A abertura é o ponto de partida para que a chave e o time reconheçam o mo-

mento em que devam começar suas ações para tentar restaurar o sistema de acor-

do com a FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COM A DESENERGIZAÇÃO DO SUBSISTEMA C E 

SUAS CHAVES ABERTAS 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Assim, a regra B das chaves dos ramais deve ser alterada para levar em 

consideração este procedimento ficando desta forma: 
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 Regra B: Se o sensor de subtensão detectar uma ocorrência então 

   verificar o contador de subtensões 

    se contador = 0 então 

     1. incrementar o contador de subtensões. 

    se contador = 1 então 

     1. abrir a chave. 

 

4.2.2 Segunda Parte: Isolamento do Curto-Circuito 

 

Neste instante, começa a ocorrer a segunda parte do processo de autorre-

cuperação, aquele que detecta em que ramal (ou em que time) ocorreu o curto-

circuito. Isto é feito também através de regras que verificam o status interno dos con-

tadores das chaves de um mesmo time. Para tal, é utilizado o registro de sobrecor-

rente das chaves de um mesmo time.  

Se duas chaves de um mesmo time possuem registro de sobrecorrente é 

porque a corrente de curto-circuito “passou” pelo ramal, podendo-se inferir que o 

curto-circuito não está neste trecho do subsistema. Porém se apenas uma chave 

apresentar este registro no time é que a corrente de curto-circuito entrou, mas não 

saiu deste ramal (“ficou” neste ramal), podendo-se inferir que o curto-circuito está 

neste trecho do subsistema. E mais, que as chaves deste ramal devem permanecer 

abertas (“chave travada como aberta”), sob pena de, na restauração da rede, o cur-

to-circuito voltar a ser alimentado. 

Então a regra de detecção da localização do defeito pode ser descrita da 

seguinte forma: “se apenas uma chave do time apresentar registro de sobrecorrente 

então o defeito está no ramal deste time, caso contrário (ou seja, nenhuma chave do 

time ou duas chaves apresentam registro de sobrecorrente) o defeito não está neste 

ramal”. 

Para a implantação desta situação operativa de localização de defeitos e 

restauração sistêmica, as chaves devem se comunicar com o seu time, que na ver-

dade são as chaves que estão adjacentes a ela. Esta é uma característica importan-

te de sistemas distribuídos: a comunicação entre chaves. No caso em tela, a comu-

nicação só necessita ocorrer entre chaves adjacentes. O assunto “comunicação en-

tre chaves” deixa de ser explorado neste trabalho por não fazer parte de seu escopo. 
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Assim, pode-se escrever a regra que será utilizada pelas chaves da subes-

tação: 

 Chaves da subestação: 

 Regra 2: Se houver registro de sobrecorrente E nenhuma chave do seu 

time também tiver registro de sobrecorrente então 

   1. finalizar a lógica de restauração, 

2. definir status “chave travada” e 

   3. esperar que a chave seja liberada externamente. 

 

Para as chaves dos ramais, existem dois possíveis caminhos, dependendo 

se a chave em análise verificou ou não a sobrecorrente. Se ela registrou a sobrecor-

rente a regra é similar a das chaves da subestação (Regra C, abaixo); porém se ela 

não registrou sobrecorrente deve-se verificar quantas chaves adjacentes a esta veri-

ficaram sobrecorrentes. Se apenas uma verificou sobrecorrente é porque o curto-

circuito ocorreu neste time e ela deve ser travada (Regra D, abaixo).  

As outras duas possibilidades seriam: nenhuma chave observou sobrecor-

rente ou duas chaves observaram sobrecorrente. No primeiro caso, a corrente de 

curto-circuito não passou por este time; enquanto no segundo caso, a corrente de 

curto-circuito passou por este time, mas o defeito não estava localizado neste time. 

Em ambos os casos, a chave em análise não deve ser operada por estas regras. 

 Chaves dos ramais: 

 Regra C: Se houver registro de sobrecorrente E nenhuma chave do seu 

time também tiver registro de sobrecorrente então 

   1. finalizar a lógica de restauração, 

2. definir status “chave travada” e 

   3. esperar que a chave seja liberada externamente. 

 Regra D: Se não houver registro de sobrecorrente E apenas uma chave 

do seu time também tiver registro de sobrecorrente então 

   1. finalizar a lógica de restauração, 

2. definir status “chave travada” e 

   3. esperar que a chave seja liberada externamente. 

 

A FIGURA 12 mostra em destaque o time (T6) e as chaves (S13, S15, S16) 

que não poderão participar do processo de recomposição sistêmica. Observa-se 
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também que o ramal entre as chaves S14 e S15 (time T5), o ramal entre as chaves 

S9 e S16 (time T7) e o ramal depois da chave S17 (time T8) estão sem energia e 

podem ser restabelecidos. 

 

FIGURA 12 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COM A LOCALIZAÇÃO DO RAMAL EM CURTO-

CIRCUITO E AS CHAVES QUE NÃO PODEM SER OPERADAS 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

4.2.3 Terceira Parte: Restauração da Rede 

 

As chaves que passarem pelas Regras 2 ou C, dependendo de seu tipo, es-

tão aptas para contribuir no processo de restauração da rede. Este processo leva 

em consideração os times existentes, que estão energizados e aqueles que podem 
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vir a estar energizados. No caso do exemplo em desenvolvimento, os times T5, T7 e 

T8 necessitam ser energizados, enquanto os times T1, T2, T3, T4, T9, T10, T11 e 

T12 podem ser utilizados para a energização. Novamente, este processo acontece 

em cada chave através da comunicação e de uma possível “disputa” com as outras 

chaves do time. 

Cada chave deve observar se existe ou não tensão em seus dois terminais. 

Com isto, três situações podem vir a ocorrer: 

a) não existe tensão em nenhum dos dois terminais da chave: isto indica 

que esta chave não é útil nesta passagem do processo de restauração; 

b) existe tensão em somente um dos terminais da chave: esta chave está 

apta para auxiliar no processo de restauração; e 

c) existe tensão nos dois terminais da chave: esta chave também não é útil 

nesta etapa do processo de restauração. 

Deve-se aqui fazer um lembrete e um comentário. O lembrete é que as situ-

ações acima só devem estar submetidas às chaves que não tenham o rótulo “chave 

travada”, pois estas participam do time do ramal com o curto-circuito. O comentário é 

sobre a última situação em que existe tensão nos dois terminais da chave. Existem 

duas situações para isto: a chave está aberta ou a chave está fechada. Se ela esti-

ver aberta, ela normalmente seria do tipo NA, pois seu fechamento neste caso cria-

ria um laço nos ramais do sistema de distribuição. Este caso será comentado um 

pouco a frente ainda neste capítulo. Se ela estiver fechada é uma chave que faz par-

te de um subsistema que não foi afetado pelo curto-circuito, então ela continua ali-

mentando as cargas a jusante e deve continuar nesta posição. Enfim, nos dois ca-

sos estas chaves não devem ser operadas e por esta razão não auxiliam no proces-

so de restauração. 

Então, este processo se inicia com as chaves da subestação, se alguma es-

tiver na situação de “existe tensão em somente um dos terminais”. A regra então 

será: se existe tensão em apenas um dos terminais então a chave deve ser fechada. 

Pela lógica de recomposição, as chaves da subestação devem ser testadas sempre 

antes das chaves dos ramais. 

A lógica das chaves dos ramais para o restabelecimento sistêmico pode ser 

descrita da seguinte forma: se a chave estiver na situação de “existe tensão em so-

mente um dos terminais”, ela deve verificar se alguma outra chave (ou chaves) de 

seu time está nesta mesma situação. Se sim, é porque existe outra chave (ou exis-
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tem outras chaves) que pode(m) permitir o restabelecimento. Se este caso ocorrer, 

deve haver uma “disputa” entre elas para se saber qual a chave que deve ser fecha-

da. 

A disputa ocorre segundo lógicas previamente definidas pelo usuário, aqui 

se optou pela capacidade da chave, preferindo fechar a chave com maior capacida-

de. Existem outras possibilidades de lógicas de decisão nesta disputa, utilizando ou-

tras regras, por exemplo, utilizando condições pré-falta, níveis de carregamento em 

certo horário, valores de FEC e DEC prévios, entre outros. Este tópico será apresen-

tado com mais detalhes no próximo capítulo. Ao se fechar uma das chaves do time, 

o ramal será energizado. 

Se não, ou seja, se houver apenas uma chave no time na situação de “existe 

tensão em somente um dos terminais”, não existe disputa e ela deve ser fechada. 

Então as regras para esta etapa do processo de restauração sistêmica são: 

 Chaves da subestação: 

 Regra 3: Se a chave possui tensão em apenas um dos seus terminais en-

tão 

1. fechar a chave. 

  caso contrário: não fazer nada. 

 

 Chaves dos ramais: 

 Regra E: Se a chave possui tensão em apenas um dos seus terminais en-

tão 

1. verificar se existe outra chave no mesmo time que pos-

sua tensão nos dois terminais, 

se sim: não fazer nada; 

se não, 

2. verificar se existe outras chaves no mes-

mo time que possua tensão em apenas 

um dos seus terminais:  

se sim – verificar capacidade, 

1a. se for a maior de todas: fechar a 

chave 

1b. se tiver uma maior: não fazer nada 

Se não: fechar a chave. 
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Este procedimento lógico deve estar em constante execução dentro das 

chaves. Assim, tão logo uma chave receba uma tensão, passando para o status de 

“existe tensão em somente um dos terminais”, ela pode acionar as regras devidas. 

No exemplo em tela, os times T5, T7 e T8 necessitam ser energizados. Ob-

serva-se pela FIGURA 7 ou pela TABELA 3 que: 

a) o time T5 entra na regra das chaves de subestação, sendo energizado por 

S14; 

b) o time T7 pode ser auxiliado pelo T12 através da chave S9; e 

c) o time T8, inicialmente, não pode ser auxiliado por ninguém. 

Assim, fechando-se a chave S14, o ramal do time T5 é novamente energiza-

do. 

A energização do time T7 ocorre através do fechamento da chave S9. Ob-

serva-se que não existe outra chave para realizar este processo de restauração, ou 

seja, não existe “disputa”. 

A princípio, o time T8 não possui ninguém para energizá-lo. Porém, quando 

o time T7 é energizado esta posição muda, pois a chave S17 passa para a condição 

de “existe tensão em somente um dos terminais”, pois ela pertence também a T7, 

que acabou de ser energizado. Assim, a chave S17 passa a ser elegível para fe-

chamento e energização do ramal do time T8. A FIGURA 13 apresenta a situação 

final após estes chaveamentos; enquanto a TABELA 6 apresenta em destaque as 

mudanças de alimentação entre as situações pré-falta e restaurado. 

Em alguns produtos comerciais existe ainda uma função denominada “volta 

a situação inicial”, ou seja, depois do sistema já ter sido restaurado e com a situação 

que originou o curto-circuito reparada, as concessionárias solicitam aos sistemas 

automáticos que providenciem a operação das chaves para a situação pré-falta, 

aquelas que eram NF, se operadas retornem a NF e aquelas que eram NA, se ope-

radas retornem a NA. 
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TABELA 6 – ALIMENTAÇÃO DOS TIMES NAS SITUAÇÕES PRÉ-FALTA E RESTAURADO 

Time Chaves Ramal 

Pré-Falta Restaurado 

Cor do 

Ramal 

Sub-

sistema 

Cor do 

Ramal 

Sub-

sistema 

T1 S1 e S2 ramal entre S1 e S2 vermelho A vermelho A 

T2 S2, S3, S6 e S7 ramal entre S2, S3, S6 e S7 vermelho A vermelho A 

T3 S7 ramal depois de S7 vermelho A vermelho A 

T4 S3, S12 e S13 ramal entre S3, S12 e S13 preto B preto B 

T5 S14 e S15 ramal entre S14 e S15 rosa C rosa C 

T6 S13, S15 e S16 ramal entre S13, S15 e S16 rosa C - - 

T7 S9, S16 e S17 ramal entre S9, S16 e S17 rosa C verde E 

T8 S17 ramal depois de S17 rosa C verde E 

T9 S10 e S11 ramal entre S10 e S11 amarelo D amarelo D 

T10 S8 e S11 ramal entre S8 e S10 amarelo D amarelo D 

T11 S4, S5, S6 e S8 ramal entre S4, S5, S6 e S8 verde E verde E 

T12 S5 e S9 ramal entre S5 e S9 verde E verde E 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Esta demanda ocorre, principalmente, pelos ajustes dos sistemas de prote-

ção. Uma reconfiguração da rede, com uma nova distribuição de carga pelos seus 

alimentadores, implica na necessidade de ajustes nos sistemas de proteção. Daí o 

desejo de se retornar a situação inicial pelas concessionárias. 
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FIGURA 13 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CASO RESTAURADO EM OPERAÇÃO NORMAL 

 

 

 

4.3 ALGORITMO DA LÓGICA DE AUTORRECUPERAÇÃO DESCENTRALIZA-

DA 

 

Como mostrado na seção anterior, existem dois tipos de chaves, um que fica 

na subestação e outro que fica nos ramais. As lógicas dessas duas chaves são um 

pouco diferentes devido a sua natureza e posicionamento no sistema. Esta diferença 

é considerada muito mais por facilidade de implementação e rapidez de execução, 

que propriamente por suas funções. 
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Assim, nesta seção mostrar-se-á os algoritmos executados por cada tipo de 

chave. É importante rememorar que a lógica é distribuída, ou seja, é executada lo-

calmente por cada chave que opera (abrindo ou fechando) segundo instruções inter-

nas e via dados recebidos pelo sistema de comunicação com outras chaves adja-

centes (eletricamente falando), ou seja, do mesmo time. 

 

4.3.1 Algoritmo para as Chaves da Subestação 

 

O fluxograma das chaves da subestação é mostrado nas FIGURAS 14 e 15. 

A FIGURA 14 mostra a primeira parte do processo de autorrecuperação, ou 

seja, a tentativa de eliminação do curto-circuito através da abertura e do fechamento 

da chave da subestação. Caso o curto-circuito seja permanente, a segunda parte do 

fluxograma, constante da FIGURA 15, é executada. Nela encontram-se os critérios 

de travamento ou de fechamento da chave da subestação. 

Assim, o fluxograma se inicia na FIGURA 14 com a leitura do tipo da chave, 

podendo ser NF ou NA, normalmente em uma subestação as chaves se encontram 

NF, e a lista de chaves (K1, ..., Kn) que fazem parte de seu time com que ela deve 

estabelecer comunicação. Na prática, não existe uma leitura, estes parâmetros são 

registrados na chave durante a implantação do sistema de automação. Em seguida, 

começa a execução do algoritmo onde o registro de evento de sobrecorrente (Reg-

Evento) e o contador de abertura (Contador) estão zerados. O algoritmo fica cons-

tantemente verificando se existe sobrecorrente. Enquanto, ela não acontecer o algo-

ritmo permanece neste primeiro laço lógico. Existe um teste neste laço para se saber 

se o “Tempo entre faltas” foi atingido: se não, a verificação da sobrecorrente conti-

nua, ou se sim, os valores de Reg-Evento e Contador são zerados. Este tempo é 

importante para que se separe um evento de sobrecorrente de outro, ou seja, se um 

primeiro evento de sobrecorrente foi registrado e com um simples comando abertura 

e depois fechamento foi eliminado, ele não deve interferir no próximo evento que 

não teve relação com ele. Caso este tempo não existisse os valores registrados em 

um evento hoje poderiam vir a interferir em um evento que ocorrerá amanhã e isto 

não é desejável. Este tempo funciona como um tempo memória para o sistema, 

transcorrido este tempo, a chave “esquece” o evento anterior e zera seus valores de 

contagem. 
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Quando uma sobrecorrente ocorre, o algoritmo deixa o primeiro laço lógico e 

verifica se a grandeza Contador está em 1: se sim, é porque a chave já abriu (e fe-

chou) uma vez e o curto-circuito não foi eliminado, então é emitido o comando “Abrir 

Chave”; se não, entende-se que é a primeira vez que a chave está observando o 

curto-circuito, assim o comando “Abrir Chave” é também executado, as grandezas 

Reg-Evento e Contador passam a ser 1 e o algoritmo continua com o temporizador 

“Tempo para fechamento”. Este temporizador tem a missão de tentar fechar a chave 

na tentativa de observar se o curto-circuito tinha característica transitória. Decorrido 

este tempo, é executado o comando “Fechar Chave”. E o algoritmo retorna a verifi-

cação de sobrecorrente. 

O algoritmo só deixa esta primeira parte, quando a chave abrir duas vezes, 

ou seja, quando se configura um curto-circuito permanente. Então, o algoritmo passa 

para a sua segunda parte (FIGURA 15) através do conector A. Nesta parte, o algo-

ritmo irá verificar se a chave da subestação deve ser fechada ou deve ser travada. 

Esta decisão depende basicamente de se saber se o curto-circuito está localizado 

no time da chave ou não. Se ela estiver localizado no time da chave, ela deve travar; 

se não, ela deve ser fechada. A verificação desta localização é feita através da co-

municação com as chaves do mesmo time. Se alguma outra chave do time observou 

o curto-circuito é porque ele não está localizado no time, caso contrário ele está lo-

calizado na região do time da chave da subestação. 

Assim, esta verificação ocorre através de um laço lógico que testa cada cha-

ve do time da subestação. Inicia-se fazendo o contador do laço como “i=1”. Em se-

guida, pergunta-se se i é maior do que o número de chaves do time da subestação 

(“n”)8. Se não, ele pergunta se a chave i verificou a sobrecorrente: se sim, o laço ló-

gico é interrompido o comando “Fechar Chave” é executado e o algoritmo finaliza, se 

não, o laço continua sua contagem com “i = i+1”. Se sim, ou seja, todas as chaves 

foram testadas e nenhuma observou sobrecorrente, o comando “Travar Chave” é 

executado e o algoritmo finaliza. 

 

                                            
8
 Lembrar que o time da chave da subestação vai de K1 até Kn. 
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FIGURA 14 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DA SUBESTAÇÃO – PARTE I: DETECÇÃO DE 

ANORMALIDADE 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 15 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DA SUBESTAÇÃO – PARTE II: ISOLAMENTO DO 

CURTO-CIRCITO E PARTE III: RESTAURAÇÃO DA REDE 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

4.3.2 Algoritmo para as Chaves Dos Ramais 

 

O fluxograma da FIGURA 16 apresenta as macro-etapas da lógica de funci-

onamento das chaves dos ramais; enquanto o fluxograma completo, passo-a-passo, 

é mostrado nas FIGURAS 17 a 20.  

A primeira parte do fluxograma da FIGURA 16 é destinada ao acompanha-

mento da tentativa de restauração através da abertura e do fechamento da chave da 

subestação. Caso o curto-circuito seja permanente, o contador de subtensão atinge 

seu limite e as demais partes do fluxograma são executadas. A ação seguinte é veri-

ficar se a chave pertence ao time em que ocorreu o curto-circuito. Para tal, aplicam-

se as Regras C e D. Inicialmente é feita uma verificação se a chave observou ou não 

a sobrecorrente para se saber qual regra aplicar. Deve-se notar que as chaves dos 

ramais, sempre pertencem a 2 times, assim deve-se testar cada um deles.  

No caso da chave não ter observado a sobrecorrente, deve-se verificar se 

em um dos times apenas uma chave adjacente tenha visto a sobrecorrente. Neste 

caso, o curto-circuito estará neste time e a chave deve ser travada. No caso da cha-
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ve ter observado a sobrecorrente, deve-se verificar se em um dos times outra chave 

adjacente também observou a sobrecorrente. Caso contrário, o curto-circuito estará 

neste time e a chave deve ser travada. 

 

FIGURA 16 – FLUXOGRAMA DAS MACRO-ETAPAS DO ALGORITMO DAS CHAVES DOS RAMAIS 

 

FONTE: O autor (2016) 
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Caso a chave não tenha sido travada, as análises do fluxograma continuam, 

agora para promover ações para a restauração, testando-se se isto ocorre pelo Time 

1 ou pelo Time 2. 

Observando-se a FIGURA 17, verifica-se que o algoritmo se inicia com a lei-

tura do tipo da chave NF ou NA e as listas das chaves dos times 1 (K1, ..., Kn) e 2 

(Kn+1, ..., Km), as quais ela deve estabelecer comunicação. Na prática, não existe 

uma leitura destes parâmetros, pois eles já estão registrados na chave quando da 

implantação do sistema de automação. Aí sim, começa o a execução do algoritmo 

onde o registro de evento de sobrecorrente (Reg-Evento) e o contador de subtensão 

(Contador) estão zerados. O algoritmo fica constantemente verificando se existe so-

brecorrente e/ou subtensão. Enquanto, ela não acontecer subtensão o algoritmo 

permanece neste primeiro laço lógico. Caso venha ocorrer sobrecorrente, a grande-

za Reg-Evento passa a ter o valor 1, sinalizando que a chave observou a sobrecor-

rente. Existe um teste neste laço para de saber se o “Tempo entre faltas” foi atingi-

do: se não, a verificação da sobrecorrente e da subtensão continua, ou se sim, os 

valores de Reg-Evento e Contador são zerados. Este tempo é importante para que 

se separe um evento de outro, de mesma forma que ocorre no algoritmo passado, 

com a chave “esquecendo” o evento anterior. 

Quando uma subtensão ocorre, o algoritmo deixa o primeiro laço lógico e ve-

rifica se a grandeza Contador está em 1: se sim, é porque a chave já verificou uma 

subtensão e esta é a segunda; então, a chave entende que a chave da subestação 

já verificou que o curto-circuito é permanente e que ela deve emitir o comando “Abrir 

Chave”; se não, entende-se que é a primeira vez que a chave está observando a 

subtensão e a grandeza Contador passam a ser 1 e o algoritmo retorna a verificação 

da subtensão. 

Aqui uma ressalva, de outro tipo de verificação, que para os propósitos de 

automação não é importante, mas para uma implantação em tempo-real é vital. 

Quando o algoritmo define que a chave do ramal deve abrir, antes é imperativo que 

se verifique se ela tem tensão em seus dois terminais. Quando isto não ocorrer, ela 

não deve abrir, pois poderia vir a abrir um corrente de curto-circuito sem ter capaci-

dade para tal. Este fato pode ocorrer por atuações indevidas de outras chaves du-

rante o processamento das informações pela chave. 

Após o comando de “Abrir Chave”, o algoritmo está no conector A e prosse-

gue na FIGURA 18 e vai tentar verificar se a chave pertence ao time em que o curto-
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circuito ocorreu. Para tal, o algoritmo verifica se a chave observou ou não a sobre-

corrente. Caso negativo, ela poderá passar por dois laços lógicos. O primeiro verifica 

se o time 1 com chaves desde de 1 até n, apresentou uma soma diferente de 1, ou 

seja, a corrente de curto-circuito “entrou” no time mas não saiu. Os outros valores 

possíveis seriam 0 ou 2, onde o time não verificou a corrente de curto-circuito ou a 

corrente de curto-circuito passou pelo time, respectivamente. No caso da soma igual 

a 1, o curto-circuito está na região do time 1 e a chave deve ser travada e o algorit-

mo é finalizado. 

Caso o curto-circuito não esteja no time 1, executa-se o segundo laço lógico, 

que verifica se o curto-circuito está no time 2, de forma análoga, com chaves desde 

n+1 até m. Também aqui se a soma for igual a 1, a chave deve ser travada e o algo-

ritmo é finalizado. Caso contrário, o algoritmo parte para a sua parte restaurativa 

(que se inicia na parte D, FIGURA 20). 

Porém antes de se efetuar esta análise, a parte do conector B do algoritmo 

deve ser explicada, que está na FIGURA 19. Esta parte será executada somente se 

a chave tiver observado a sobrecorrente (pergunta feita no início da FIGURA 18). 

Aqui também, a chave poderá passar por dois laços lógicos. O primeiro verifica se o 

time 1 com chaves desde de 1 até n, apresentou alguma outra chave com sobrecor-

rente, ou seja, se a corrente de curto-circuito passou em outra chave do time. Se 

não, a corrente de curto-circuito entrou pela chave e não saiu por nenhuma outra, 

então ela deve ser travada e o algoritmo finalizado. Se sim, ou seja, outra chave do 

time também observou a sobrecorrente, a execução do primeiro laço lógico é inter-

rompida, pois o curto-circuito não está no time 1 e passa-se a verificar de forma aná-

loga o time 2. 

Da mesma forma, se nenhuma outra chave do time 2 observou a sobrecor-

rente, a chave deve ser travada e o algoritmo finalizado; caso contrário, o algoritmo 

segue para a sua próxima parte através do conector D, onde o processo de restau-

ração se inicia. 

Na FIGURA 20, existem novamente dois laços lógicos. O primeiro se inicia 

com uma verificação da existência de tensão em apenas um dos polos. Isto ocorre 

pelos seguintes motivos. Se a chave não tem tensão em nenhum dos polos, ela ain-

da não está apta para participar do processo de restabelecimento sistêmico, pois 

seu fechamento não implicaria em nenhuma ação prática. Por outro lado, se a chave 

tem tensão dos dois lados (lembrar que ela neste instante já está aberta), é porque 
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ocorreu algum procedimento indevido ou, o mais provável, alguma chave ainda está 

processando suas informações e não atuou. Assim, para que não se crie laços elé-

tricos, espera-se até que apenas um dos polos tenha tensão. 

Em seguida, o fluxograma mostra a análise através de seu time 1, onde ava-

lia-se se ela deve ser fechada para contribuir com o processo de restauração sistê-

mica. A primeira verificação deste laço lógico é se alguma chave do time 1 tem ten-

são nos dois terminais, se sim, é porque este time já está energizado e é ele que 

pode energizar o outro time da chave em análise, deixando-se o primeiro laço lógico 

e passando-se para o segundo laço lógico. Caso contrário, em seguida, verifica-se 

se a chave adjacente em análise do time 1 possui tensão em apenas um de seus 

terminais. Se não, conclui-se que ela não tem tensão em seus terminais e não pode 

contribuir para a restauração, pelo menos por enquanto. Assim, verifica-se a capaci-

dade de todas as chaves que tenham tensão em apenas um de seus polos. Se a 

chave adjacente em análise tem a capacidade maior do que a chave em tela, deixa-

se este primeiro laço lógico e passa-se para o segundo laço lógico. Caso contrário, o 

laço lógico continua sua execução. Se o laço lógico for completado, é porque todas 

as condições foram verificadas (time sem energia) e nenhuma chave adjacente (com 

energia em um dos polos somente) teve capacidade maior que a chave em tela; as-

sim, ela deve ser fechada e o algoritmo finalizado. 

Finalmente, se a solução não estiver no primeiro laço lógico da FIGURA 20, 

executa-se o segundo laço lógico, testando-se agora com as mesmas condições o 

time 2. A chave somente se fechará se todas as condições do laço lógico forem veri-

ficadas para todas as chaves do time 2; caso contrário a chave não tomará nenhuma 

ação e continuará aberta, finalizando-se o algoritmo. 
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FIGURA 17 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE I: DETECÇÃO DE ANORMA-

LIDADE 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 18 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE II: ISOLAMENTO DO CURTO-

CIRCUITO PARA CHAVES QUE NÃO OBSERVARAM A SOBRECORRENTE 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 19 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE II: ISOLAMENTO DO CURTO-

CIRCUITO PARA CHAVES QUE OBSERVARAM A SOBRECORRENTE 

 

FONTE: O autor (2016) 

 



98 

FIGURA 20 – FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE III: RESTAURAÇÃO DA REDE  

 

FONTE: O autor (2016) 
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Por ser um sistema distribuído, um mapa de ocorrência pode representar 

melhor a atuação das chaves envolvidas no evento. A TABELA 7 apresenta este 

mapa. Por questão de simplicidade e por não estar longe da realidade, os tempos de 

processamento de cada etapa e de cada chave foram representados com o mesmo 

intervalo. Este tipo de mapa auxilia na visualização, da necessidade de ajuste de 

temporização nos algoritmos.  

Nesta TABELA 7 são analisadas temporalmente as chaves envolvidas dire-

tamente no curto-circuito mostrado na FIGURA 9, ou seja, a chaves S9, S13, S14, 

S15, S16 e S17, além das chaves S5 (por pertencer a um dos times da chave S9), 

S2, S4 e S6 (por serem chaves de tipos diferentes e que não estão diretamente en-

volvidas com o problema). Estas últimas chaves serão testadas para verificar se a 

lógica proposta funciona também para as outras chaves que não estão envolvidas 

no processo, já que elas também estão submetidas a esta mesma lógica. 

O código utilizado é constituído por dois subcódigos. O primeiro subcódigo, 

na primeira linha, mostra a posição da chave (F para fechada e A para aberta) e os 

valores das grandezas Reg-Evento e Contador. O segundo subcódigo, na segunda 

linha, mostra onde está a execução do algoritmo com: 14 ou 15, para os fluxogra-

mas das chaves da subestação das FIGURAS 14 ou 15, respectivamente, e 17, 18, 

19 ou 20 para os fluxogramas das chaves de ramais das FIGURAS 17, 18 , 19 ou 

20, respectivamente. Existe ainda neste subcódigo a utilização da letra T, quando a 

operação “travar chave” é executada e a palavra “fim”, quando a chave já definiu a 

sua posição final antes desta etapa. 

Foram definidas, como se pode observar, as seguintes etapas de análise: 

pré-falta, durante curto 1 (enquanto está acontece o curto-circuito pela primeira vez), 

abertura 1 (quando da primeira abertura da chave da subestação), fechamento 

(quando do fechamento da chave da subestação na tentativa de restabelecer o sis-

tema para faltas transitórias), abertura 2 (quando da segunda abertura da chave da 

subestação), localização (do curto-circuito e travamento da chaves), restauração 1 

(primeira parte da restauração) e restauração 2 (segunda parte da restauração). 
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TABELA 7 – MAPA DE EVENTOS DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Etapas 

 

Chave 

Pré-

falta 

Durante 

curto 1 

Abertu-

ra 1 

Fecha-

mento 

Abertu-

ra 2 

Locali-

zação 

Restau-

ração 1 

Restau-

ração 2 

S2 F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

S4 F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

F-0-0 

14 

S5 F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

S6 A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

S9 A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

18 

F-0-1 

20 

F-0-1 

Fim 

S13 A-0-0 

17 

A-0-0 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

17 

A-0-1 

18-T 

A-0-1 

Fim 

A-0-1 

Fim 

S14 F-0-0 

14 

F-1-0 

14 

A-1-1 

14 

F-1-1 

14 

A-1-1 

14 

A-1-1 

15 

F-1-1 

15 

F-1-1 

Fim 

S15 F-0-0 

17 

F-1-0 

17 

F-1-1 

17 

F-1-1 

17 

F-1-1 

17 

A-1-1 

19-T 

A-1-1 

Fim 

A-1-1 

Fim 

S16 F-0-0 

17 

F-0-0 

17 

F-0-1 

17 

F-0-1 

17 

F-0-1 

17 

A-0-1 

18-T 

A-0-1 

Fim 

A-0-1 

Fim 

S17 F-0-0 

14-1-1 

F-0-0 

14-1-1 

F-0-1 

14-1-1 

F-0-1 

14-1-1 

F-0-1 

14-1-1 

A-0-1 

14-A 

A-0-1 

14-D 

F-0-1 

Fim 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verificando o comportamento da chave S2 na TABELA 7, observa-se que 

inicialmente ela está fechada (F) com as grandezas Reg-Evento e Contador em 0 

(zero), fazendo a trina F-0-0. Ela está executando o fluxograma da FIGURA 17. Re-

memorando, esta é a parte do algoritmo que a chave do ramal observa a existência 

de sobrecorrente e/ou subtensão. Verifica-se também que esta chave não teve seu 

estado alterado ao longo da análise. Isto ocorre, pois ela não observou nenhuma 

subtensão para prosseguir nas ações do fluxograma. 

Fato similar também ocorre com a chave S5 e com a chave S6, porém com 

esta permanecendo fechada (F) e aberta (A), respectivamente, em todo o período da 

análise. Elas estão também executando o fluxograma da FIGURA 17. 
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A chave da subestação S4 também não modifica seu estado (F – Fechado) 

ao longo de toda a análise, porém o algoritmo utilizado é o da FIGURA 14, onde ne-

nhuma sobrecorrente é verificada para se sair do primeiro laço lógico da primeira 

parte do fluxograma. 

A chave S9, por sua vez, está inicialmente aberta (A) com as grandezas 

Reg-Evento e Contador em 0 (zero), fazendo a trina A-0-0 e executando o algoritmo 

da FIGURA 17. Quando ocorre o curto-circuito, nada modifica nela, pois ela não ob-

serva a sobrecorrente. Quando a chave S14 abre na tentativa de eliminar o curto-

circuito, ela observa a primeira subtensão mudando seu estado para A-0-1 e conti-

nuando na mesma parte do algoritmo. Durante a tentativa de religamento, seu esta-

do não se altera, e na segunda abertura, ela observa novamente a subtensão. Para 

que a chave S9 possa observar a subtensão, a chave S14 já deve ter sido aberta. 

Neste instante ela continua o algoritmo da FIGURA 17, chegando ao comando “abrir 

chave”. Mas como ela já está aberta, nenhuma ação ocorre. Durante a fase de loca-

lização do defeito, ela executa o algoritmo da FIGURA 18, pois ela não observou 

sobrecorrente, sem que nenhum comando seja produzido. Em seguida, no estado 

“restauração 1”, ela executa o algoritmo da FIGURA 20, que recomenda seu fecha-

mento (F-0-1). No estado “restauração 2”, ela nada executa, pois seu algoritmo já foi 

finalizado. 

A chave S13 tem um comportamento bastante similar ao da chave S9, até o 

momento da localização do defeito. Neste instante, o algoritmo da FIGURA 18 ao 

ser executado, verifica que a chave deve ser travada, perfazendo a notação 18-T. A 

partir deste momento nenhuma ação é realizada na chave, pois seu algoritmo foi 

finalizado e a chave travada. 

A chave S14, que é uma chave da subestação, inicialmente está fechada (F) 

com as grandezas Reg-Evento e Contador em 0 (zero), fazendo a trina F-0-0. Ela 

está executando o fluxograma da FIGURA 14. Quando do primeiro curto, ele obser-

va a sobrecorrente e passa a ter a trina F-1-0 (coma atualização da grandeza Reg-

Evento). Então a chave abre e seu estado passa a A-1-1, com a atualização da 

grandeza Contador (de abertura). No estado seguinte, “fechamento”, o estado da 

chave passa a F-1-1 e o algoritmo retorna àa parte inicial da FIGURA 14. Como a 

sobrecorrente continua, ele abre a chave (A-1-1). Em seguida, no estado “localiza-

ção”, o fluxograma da FIGURA 15 é executada sem que seu estado seja alterado. 
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Na fase de restauração, ainda na FIGURA 15, a chave recebe o comando para fe-

chamento, finalizando o algoritmo. 

A chave S15, que é uma chave de ramal, inicialmente está fechada (F) com 

as grandezas Reg-Evento e Contador em 0 (zero), fazendo a trina F-0-0. Ela está 

executando o fluxograma da FIGURA 17. Quando do primeiro curto, ele observa a 

sobrecorrente e passa a ter a trina F-1-0 (coma atualização da grandeza Reg-

Evento) e continua a executar a primeira parte do algoritmo da FIGURA 17. Então a 

chave S14 abre e seu estado passa a F-1-1, com a atualização da grandeza Conta-

dor. No estado seguinte, “fechamento”, o estado da não se altera. No estado “aber-

tura 2”, ela observa novamente a subtensão e o algoritmo continua para o comando 

“abrir chave”, passando ao estado A-1-1. Durante a fase de localização do defeito, 

ela executa o algoritmo da FIGURA 19, pois ela observou a sobrecorrente, e verifica 

que a chave deve ser travada, perfazendo a trina 14-T. A partir deste momento ne-

nhuma ação é realizada na chave, pois seu algoritmo foi finalizado e a chave trava-

da. 

A chave S16, também uma chave de ramal, inicialmente está fechada (F) 

com as grandezas Reg-Evento e Contador em 0 (zero), fazendo a trina F-0-0. Ela 

está executando o fluxograma da FIGURA 17. Quando ocorre o curto-circuito, nada 

modifica nela, pois ela não observa a sobrecorrente. Quando a chave S14 abre na 

tentativa de eliminar o curto-circuito, ela observa a primeira subtensão mudando seu 

estado para F-0-1 e continuando na mesma parte do algoritmo. Durante a tentativa 

de religamento, seu estado não se altera, e na segunda abertura, ela observa nova-

mente a subtensão e o algoritmo continua para o comando “abrir chave” e ao estado 

A-0-1. Durante a fase de localização do defeito, ela executa o algoritmo da FIGURA 

18, pois ela não observou sobrecorrente, e verifica que a chave deve ser travada, 

perfazendo a trina 14-T. A partir deste momento nenhuma ação é realizada na cha-

ve, pois seu algoritmo foi finalizado e a chave travada. 

Finalmente, a chave S17, também uma chave ramal, está inicialmente fe-

chada (F) com as grandezas Reg-Evento e Contador em 0 (zero), fazendo a trina F-

0-0. Ela está executando o fluxograma da FIGURA 17. Quando ocorre o curto-

circuito, nada modifica nela, pois ela não observa a sobrecorrente. Quando a chave 

S14 abre na tentativa de eliminar o curto-circuito, ela observa a primeira subtensão 

mudando seu estado para F-0-1 e continuando na mesma parte do algoritmo. Duran-

te a tentativa de religamento, seu estado não se altera, e na segunda abertura, ela 



103 

observa novamente a subtensão e o algoritmo continua para o comando “abrir cha-

ve” e ao estado A-0-1. Durante a fase de localização do defeito, ela executa o algo-

ritmo da FIGURA 18, pois ela não observou sobrecorrente, sem que nenhum co-

mando seja produzido. Em seguida, no estado “restauração 1”, ela está na primeira 

pergunta do algoritmo da FIGURA 20, mas não executa nenhuma ação, pois não 

existe tensão em seus terminais. O estado “restauração 2” foi criado exatamente 

para este tipo de chave, que tem de esperar algumas energizações até que ela seja 

capaz de também contribuir para o processo de restauração, ou seja, quando alguns 

dos chaveamentos leva tensão a um de seus polos. Aí ela é liberada e executa as 

demais partes da FIGURA 20, que, no caso, recomenda seu fechamento (F-0-1), 

finalizando a execução do algoritmo. 

 

 

4.4 COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE OS ALGORITMOS 

 

Esta seção contém quatro comentários adicionais sobre os algoritmos de-

senvolvidos neste capítulo e que estão ligados a: temporizações que devem ocorrer 

entre procedimentos, a utilização do contador de subtensão, volta ao estado de con-

figuração inicial e política de chaveamentos de preparação para a autorrecuperação. 

Assim, o primeiro comentário é sobre os fluxogramas das FIGURAS 14 a 20, 

que para uma implantação em tempo real necessitam de alguns ajustes, principal-

mente aqueles ligados a temporizações, que não foram representados por não ser o 

escopo deste trabalho. 

Um exemplo desta afirmação pode ser visto no fluxograma da FIGURA 14. 

Se a chave da subestação executar todo seu procedimento e ao final concluir que 

deve executar a ação “Fechar CHAVE”, ela só deverá fazê-lo depois que as chaves 

dos ramais já tenham sido bloqueadas, isolando o time (ou o ramal) onde o curto-

circuito existe. Caso contrário, este fechamento poderia vir aalimentar o curto-circuito 

novamente e, pior, impossibilitar, por exemplo, que uma chave de abrir (caso ela 

ainda não tivesse executado esta operação). 

Existem duas maneiras de se solucionar este problema de coordenação de 

ações. A primeira seria por comunicação entre as chaves. Esta solução normalmen-

te não é utilizada, pois necessita de um sistema de comunicação entre chaves ex-

tremamente confiável e totalmente livre de interferências eletromagnéticas externas 
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(fato pouco comum nas subestações). A segunda é mais simples, basta colocar um 

temporizador, que pode ser ajustado quando a implantação do sistema de automa-

ção e que garanta um tempo suficiente para que o algoritmo da chave do ramal seja 

executado. 

Outro exemplo de temporização para que a lógica venha a ser implantada 

em tempo real e que não está representado na FIGURA 17 é quando a lógica da 

chave conta a primeira subtensão, na ação “Contador = 1”. Aqui também deve haver 

uma temporização, pois se imediatamente for testada de novo a existência de sub-

tensão, pela caixa de decisão “Subtensão?”, sem que a chave da subestação já te-

nha, se fechado pela segunda vez, a subtensão ainda estará ela e com o contador 

em 1, a próxima caixa de decisão, “Contador = 1?”, será acionado e dará resposta 

afirmativa e a chave estará pronta para seguir o fluxograma para a próxima ação 

indevidamente. 

O segundo comentário está ligado  da caixa de decisão “Subtensão?” e con-

sequentemente ao seu contador. Na verdade, em sistemas em que não existem ou-

tras formas de geração de energia, tais como: geração distribuída, cogeração, reato-

res ou motores de grande porte, é mais fácil se ter uma tensão igual a zero nas bor-

das das chaves onde os sensores de subtensão estão instalados. Entretanto, cada 

vez mais este equipamentos estão presentes no sistema e notadamente no caso 

das REI. Assim, dois caminhos podem ser adotados: ou se coloca outros tipos de 

sensor medindo outra grandeza para detectar as aberturas da chave da subestação 

ou se processam estudos para o ajuste deste sensor. O primeiro caminho não é tri-

vial, lembrando-se que se trata de uma solução distribuída e que deve ter baixo cus-

to, pois deve ser implantada em todas as chaves dos ramais. Uma possível solução 

é incrementar o sistema de comunicação e se valer dele para uma comunicação en-

tre as chaves, disponibilizando a informação requerida de abertura para cada chave. 

Esta solução está longe de ser a ideal, pois pode aumentar o fluxo de troca de in-

formação exatamente em um momento já crítico de operação do sistema. 

O segundo caminho parece ser o mais natural, já que os elementos de gera-

ção que se encontram na rede podem ser classificados para este estudo como tem-

porários ou permanentes. Como temporários, pode-se relacionar aqueles que vão 

prover energia em um curto período de tempo, até se descarregarem. Neste caso, 

estão incluídos os reatores e os motores de grande porte, os quais momentanea-

mente podem ser transformar em geradores até pararem. Estes tempos estão na 
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ordem de até poucos segundos para sistemas de distribuição. Como permanentes, 

pode-se ter os sistemas de geração distribuída e os sistemas de cogeração. Nor-

malmente, estes sistemas dispõem de sensores que se desconectam da rede quan-

do percebem que falta energia nela; se assim não criando problema para os senso-

res. Por outro lado, aqueles que não se desconectam, têm uma capacidade muito 

menor do que a requerida para manter a tensão para todas as cargas do ramal, as-

sim se estes sistemas tentar suprir além de suas cargas naturais as cargas dos ra-

mais afetados, isto se traduzirá em um comportamento da tensão muito abaixo da 

nominal, fato que pode ser estudado e prover ajustes para o sensor que passaria a 

não mais incrementar o contador de subtensão com zero, mais quando a tensão ca-

ísse de um certo valor, fruto de um pré-estudo. Temporizações também poderiam 

estar envolvidas neste processo. 

O terceiro comentário está relacionado com a “volta à situação inicial”. De-

pois de restaurado o sistema e a equipe de campo ter solucionado o problema de 

curto-circuito, é interessante que a configuração inicial do sistema seja restabeleci-

da, pois foi nela que ocorreram os ajustes de proteção e a otimização de elementos 

como índices de continuidade e confiabilidade, vida útil dos equipamentos, reserva 

operativa, entre outros.  Esta “volta à situação inicial” ocorre através de um sinal de 

comunicação que pode ser dado para todas as chaves a partir de uma torre central 

ou transmitida para elas, chave a chave, com início nas chaves da subestação e uti-

lizando a mesma forma de comunicação de chaves adjacentes. Esta instrução, além 

de retorno a sua posição original, reinicia os parâmetros internos trazendo-os para 

as condições pré-falta. 

Porém, deve-se se tomar alguns cuidados com a ordem desses fechamen-

tos, pois mesmo alguns produtos comerciais admitindo a existência de formação de 

laços momentâneos, este tipo de operação não é admitida pela maioria das empre-

sas. Uma forma simples de resolver este problema, é enviar dois tipos de sinais. Ini-

cialmente, um que fosse entendido pelas chaves NA. Elas receberiam estes sinais e 

se não estivessem abertas, se abririam. Em seguida, um outro sinal seria enviado 

para as chaves NF, para que se não estivessem nesta condição, se fechassem. Este 

procedimento não cria laços, porém implica em uma brevíssima interrupção de ener-

gia em alguns ramais. 

O quarto comentário está relacionado com possíveis operações manuais das 

chaves. Elas muitas vezes ocorrem nas subestações, mas não estão previstas nos 
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fluxogramas propostos neste capítulo, que contariam uma abertura. Assim, que ga-

rantir o perfeito funcionamento do sistema de automação, cada vez que uma opera-

ção manual ocorrer é importante que o sistema seja todo reinicializado, pois caso 

isto não ocorra uma chave de ramal, por exemplo, pode entender o chaveamento 

manual como a primeira tentativa de eliminar um curto-circuito. Se dois desligamen-

tos manuais ocorrerem ela já partirá para a execução das outras partes do algoritmo 

de forma indesejada para o processo de restauração.  

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou um possível algoritmo que simula o funcionamento 

de sistemas de autorrecuperação comerciais. Este algoritmo foi desenvolvido em 

duas versões: uma para chaves localizadas na subestação e outra para as chaves 

localizadas nos ramais. Esta diferenciação é necessária, pois as funções são dife-

rentes. A validação desses algoritmos foi realizada através de um conjunto de simu-

lações comparando os resultados obtidos por eles e o resultado dos simuladores 

dos sistemas comerciais. 

As chaves da subestação durante o processo de restauração sistêmica de-

vem sempre que possível fechar. A única hipótese deste fato não vir a ocorrer é 

quando o curto-circuito for permanente e localizado no alimentador de saída da su-

bestação. Neste caso ela, deverá estar na condição “travada”. 

O algoritmo deste tipo de chave se inicia verificando se o curto-circuito é do 

tipo permanente ou se ele pode ser eliminado pela simples abertura por uma vez 

desta chave. Alguns curtos-circuitos são de origem transitória e podem ser elimina-

dos por uma abertura da chave da subestação. Sendo o curto-circuito de origem 

permanente, a chave abre por uma segunda vez e testa se este curto-circuito está 

localizado em seu time, se sim ela trava, senão ela volta a fechar. 

As chaves dos ramais por sua vez têm regras operativas diferentes. Os algo-

ritmos desenvolvidos para estas chaves foram feitos para serem utilizados tanto pa-

ra chaves NF quanto para chaves NA, até porque esta situação de estar a chave 

fechada ou aberta sempre pode ser temporária. 

Desta forma, o algoritmo se inicia com possíveis verificações de sobrecor-

rentes e subtensões pela chave. Quando ela verifica duas subtensões, a chave deve 
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abrir e está no momento de iniciar o processo de restauração, que começa com o 

teste de investigação sobre a localização do curto-circuito, ou seja, se ele está loca-

lizado em um de seus times: se sim, a chave é travada e o processamento termina; 

se não, o processo de restauração continua. 

Se a chave possui tensão em um de seus polos, ela está apta a participar o 

processo de restauração, ela verifica se em seu time (que está sem energia) existe 

outra chave, também com tensão em apenas um dos polos, com capacidade de 

maior que a sua (possível critério): se sim, ela não faz nada e o algoritmo finaliza; se 

não, ela fecha energizando o curto-circuito. Se neste time existir uma chave (que 

está aberta) mas que não tinha tensão em nenhum de seus polos antes da energi-

zação, ela passa a ser uma chave com tensão em apenas um de seus polos, po-

dendo assim vir a continuar a execução do fluxograma, contribuindo ao seu turno 

para o processo de restauração. 

É importante, notar que as chaves segundo esta lógica só tomam decisões 

locais, ou seja, as disputas com outras chaves somente ocorrem se elas estiverem 

dentro de seu próprio time. Este é um tipo de otimização local, mas que não implica 

necessariamente em uma otimização global, pois um conjunto de máximos locais 

nem sempre conduzem a um máximo global. Se a disputa ocorresse com outras 

chaves que pudessem contribuir para a solução do problema e que estão em outros 

times, ter-se-ia um otimização menos local e mais próxima de uma otimização glo-

bal. É exatamente este fato que será buscado no próximo capítulo. 

E mais, neste capítulo a disputa se realizou através do critério “capacidade 

da chave”, mas outros critérios (inclusive mais elaborados) podem ser aplicados sem 

que o algoritmo apresentado sofra nenhuma modificação. A discussão de outros cri-

térios também ocorrerá no próximo capítulo. 
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5 CONTRIBUIÇÕES PARA A AUTORRECUPERAÇÃO VIA SISTEMAS DIS-

TRIBUÍDOS 

 

Este capítulo apresenta algumas contribuições para o processo de restaura-

ção de sistemas de distribuição quando este processo é feito por meio de sistemas 

distribuídos, onde as lógicas de restauração estão instaladas nas chaves deste sis-

tema. Estas contribuições, para fins de apresentação neste capítulo, estão divididas 

em dois grupos principais: lógica de busca de chaves concorrentes e lógica de esco-

lha da melhor chave. 

No primeiro grupo são mostrados procedimentos de busca em profundidade 

visando estabelecer concorrências entre as chaves que podem alimentar um ramal 

(ou um conjunto de ramais) que está sem energia. O segundo grupo apresenta pos-

síveis lógicas de decisão entre as chaves que estão competindo, observando fatores 

estáticos e dinâmicos do sistema. 

 

 

5.1 O PROBLEMA DA BUSCA EM PROFUNDIDADE EM SISTEMAS DISTRIBU-

ÍDOS 

 

Na lógica mostrada no Capítulo 4, uma chave sempre procura em seu time 

possíveis competidores para a alimentação de um ramal sem energia. Este foi o ca-

so mostrado no exemplo do capítulo anterior quando a chave S9 executava seu pro-

cedimento. Assim, ela buscou em dois times: o primeiro junto ao seu Time 1, com-

posto também pela chave S5, e o segundo, junto ao seu Time 2, composto pelas 

chaves S16 e S17. A FIGURA 21 mostra este tipo de busca. 
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FIGURA 21 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Nota-se que este tipo de busca tem profundidade 1, ou seja, somente um ní-

vel de busca é efetuado. 

Neste caso, a resposta para o Time 1, foi que ele já estava energizado e ne-

nhuma competição deveria ser estabelecida. Já no caso do Time 2, a execução do 

algoritmo detectou que o ramal deste time estava desenergizado, assim, podendo 

ocorrer uma disputa. No caso em tela, a disputa não aconteceu, pois a chave S16 

estava travada (devido à localização do curto-circuito) e a chave S17 não tinha 

energia em nenhum de seus polos. Optando-se, desta maneira, pelo fechamento da 

chave S9. 

Porém se o sistema se tornar um pouco mais complexo com a inclusão de 

outro ramal, havia possibilidade de energização de um lado da chave S17 (neste 

caso através da ligação com outro circuito e com a inclusão da chave S18, do tipo 

NA). A FIGURA 22 apresenta este pedaço do sistema de distribuição antes da ocor-

rência do curto-circuito (somente com a região de interesse desenhada); enquanto a 

FIGURA 23 apresenta este pedaço quando está se decidindo qual chave será fe-

chada. 
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FIGURA 22 – NOVO TRECHO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 1 – CASO BASE 

(SOMENTE REGIÃO DE INTERESSE) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 23 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 1 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016) 
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Verifica-se que, com esta inclusão, a chave S9 continua com seus times inal-

terados e por consequência a execução de seu algoritmo também fica inalterada. 

Executando-se o algoritmo apresentado nas FIGURAS 17 a 20 do Capítulo 4 e as-

sumindo que o tempo de execução é o mesmo para todas as chaves, o trecho do 

sistema sem energia seria alimentado pelas chaves S9 e S18, conforme mostrado 

na FIGURA 24. 

 

FIGURA 24 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO – CASO RESTAURADO EM OPERAÇÃO 

NORMAL (I) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Aqui alguns comentários devem ser feitos sobre: os tempos de execução 

dos algoritmos e possíveis “aleatoriedades” de configurações finais. 

Para a análise acima, assumiu-se a condição de que o “tempo de execução 

é o mesmo para todas as chaves”. Isto nem sempre é verdadeiro, pois as chaves 

podem estar em diferentes partes de execução do algoritmo, seja pela inicialização 

do algoritmo em momentos diferentes, seja pelas trocas de informações requeridas 

nas diversas situações operativas do sistema ou mesmo pelo número de chaves 

existentes em um time. Obviamente, este fato poderia vir a ser agravado por outros 

fatores, como a inclusão de outras funcionalidades em apenas uma das chaves ou a 

atualização de um hardware mais poderoso em termos de processamento durante 
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um processo de manutenção, entre inúmeros outros fatores. Estes “atrasos” de exe-

cução locais podem vir a causar problemas/inconvenientes no processo de restaura-

ção. Dois deles são descritos a seguir. 

O primeiro caso poderia ocorrer quando um “atraso” acontecesse no proces-

samento da chave S18, com a execução completa do algoritmo da chave S9 e seu 

consequente fechamento. Daí, uma disputa iria ocorrer entre as chaves S17 e S18 

para a energização do último ramal (entre estas duas chaves), podendo ser a “ven-

cedora” a chave S17; verificando-se uma situação sistêmica diferente da obtida na 

FIGURA 24, conforme mostrado na FIGURA 25. 

 

FIGURA 25 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO – CASO RESTAURADO EM OPERAÇÃO 

NORMAL (II) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Caso análogo, poderia também ocorrer se o “atraso” acontecesse na chave 

S9, com o fechamento da chave S18, disputa entre S9 e S17, e “vitória” de S17, re-

sultando em outra situação restaurativa, mostrada na FIGURA 26. 
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FIGURA 26 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO – CASO RESTAURADO EM OPERAÇÃO 

NORMAL (III) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Este tipo de “aleatoriedade” não é bem-vinda nos processos de restauração 

sistêmica, pois transmitem certa incerteza aos operadores quanto aos resultados 

finais (mesmo que satisfatórios) e podem criar situações finais operativas que talvez 

não tenham sido previstas. 

O segundo caso em que estes “atrasos” podem vir a realmente criar proble-

mas é quando uma parte do algoritmo da chave já foi executada e assume certas 

informações como verdadeiras e executa ações baseado nestes fatos. Um exemplo, 

disto é quando a chave S9 verificou que a chave S17 não tinha tensão em seus ter-

minais, não estabelecendo com ela uma “disputa”, mas teve seu processamento re-

tardado por algum dos motivos acima, e só fechou alguns instantes depois. Pode ser 

que neste interim a chave S18 já tenha energizado um dos polos da chave S17, com 

isto liberando-a para a continuação da execução do algoritmo. 

Como a chave S9 estava “entretida” com outros processamentos, a chave 

S17 iniciou uma disputa com a chave S9, e supondo-se vencedora, executa também 

seu fechamento. Ora, as duas chaves S9 e S17 estão energizando via circuitos dife-
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rentes o mesmo ramal, fechando um laço e causando sérios problemas operativos 

ao sistema. 

É lógico que esta situação não pode ocorrer, por isto, dois tipos de procedi-

mentos paliativos são observados pelas empresas que instalam este tipo de siste-

ma: a inclusão de temporizadores (ou ordenadores) e a constante verificação de 

elementos de segurança antes de qualquer ação (por exemplo, a verificação da ten-

são nos terminais da chave antes de qualquer ação). Estes dois procedimentos, na 

verdade, mitigam a existência de problemas, mas causando certos inconvenientes 

ao processo de restauração. 

O primeiro, que preconiza a inclusão de temporizadores (ou ordenadores), 

pode criar hierarquias entre as chaves, muitas vezes indesejáveis, pois nunca se 

sabe aonde os curtos-circuitos vão ocorrer e assim não se sabe qual chave será 

aquela que restaurará o sistema. 

O segundo procedimento insere elementos de segurança, que nunca são 

demasiados, mas que não garantem totalmente a segurança sistêmica, pois sempre 

existirá um tempo entre a verificação de tensão, por exemplo, e o fechamento da 

chave. Pode ser que depois de cada ordem de fechamento, que em chaves de dis-

tribuição pode levar algumas dezenas de ciclos, a energia de outra chave tenha 

chegado e o laço será fechado da mesma forma. Este é um problema ainda em 

aberto, pois os tempos de computação e energização são completamente diferentes 

dos tempos mecânicos de fechamento físico da chave. 

Resumindo-se o principal problema apresentado é a possível indefinição da 

configuração final para um mesmo tipo de evento. E mais, mesmo não se tendo os 

problemas de tempo de execução relatados, pelos algoritmos mostrados no Capítulo 

4, não se pode afirmar que a solução encontrada para a configuração final é a ótima 

(ou localmente ótima), já que ela levaria a configuração da FIGURA 24, mas existem 

também as soluções mostradas nas FIGURAS 25 e 26, que podem ser melhores, 

mas que não são obtidas “diretamente” pelos algoritmos. Este fato acontece, pois a 

chave S9 não consegue “enxergar” a chave S18, por estarem em times diferentes. 

Este fato pode ser resolvido se a busca da chave S9 tiver mais graus de profundida-

de. 
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5.2 ESTABELECIMENTO DO MÉTODO DE BUSCA EM PROFUNDIDADE EM 

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

 

Como verificado na seção anterior, o fato de uma chave não estabelecer 

comunicação com chaves que não sejam adjacentes a ela (ou seja, do mesmo time) 

reduz a capacidade de busca em profundidade de uma solução melhor. Duas solu-

ções poderiam ser implantadas para viabilizar a solução deste problema: aumentar a 

capacidade de comunicação para chaves além das adjacentes ou criar uma nova 

lógica para as chaves. 

A primeira solução seria simples em termos de modificação da implantação 

computacional mostrada no Capítulo 4, pois uma chave poderia se comunicar com 

chaves de outros times (que não os seus) diretamente, estabelecendo “disputas” e 

arranjos sistêmicos. Os problemas neste tipo de solução são principalmente dois: 

nos sistemas de comunicação, que passam a ser mais elaborados, caros e mais su-

jeitos a problemas no transporte dos dados, tendo sempre limitações de distância; e 

nos tratamentos de diversos sinais, que exigiria processadores mais elaborados e 

para que o tempo computacional final de tomada de decisão não fique prejudicado. 

E mais, quanto mais sinais são tratados por diferentes chaves, maior passa a ser a 

probabilidade de existirem os “atrasos” no processamento citado no exemplo da se-

ção anterior. Finalmente, como último argumento contrário a esta solução, se apre-

senta a definição de quantas chaves “a frente” a chave em tela deve se comunicar 

se com uma chave após a adjacente, o grau de profundidade seria de 2; com duas 

chaves “a frente”, o grau de profundidade seria de 3; ou seja, o grau de profundidade 

da busca seria sempre limitado e necessário de ser testado em quase toda a sua 

profundidade. 

Assim, a segunda solução é a mais viável mesmo que implique na elabora-

ção de uma lógica mais complexa para a implantação na chave. A complexidade 

desta lógica não se refere a sua execução e sim a sua concepção, fazendo com que 

o processador possa continuar a ser o mesmo e o tempo de processamento conti-

nuar dentro da mesma ordem de grandeza dos algoritmos apresentados no Capítulo 

4. 

Nesta segunda solução, a chave em tela se comunica com as chaves dos 

seus times, verificando as chaves que naquele time, que se encontra sem energia, 

possam porventura vir a suprir o ramal sem energia. Estas chaves são aquelas que 
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estão sem tensão nos seus polos. Assim, a chave em tela envia um comando para a 

chave sem tensão com informações para a disputa (por exemplo, sua capacidade) e 

para seu funcionamento esperando receber uma resposta da chave sem tensão. 

Esta por sua vez, se comunica com as chaves do seu outro time, que pode 

ser constituída por três tipos: 

a) não existe mais chaves neste outro time – e ela retorna para a chave em 

tela que o algoritmo de restauração deve continuar sua execução; 

b) existe outra chave com tensão em um de seus terminais – e ela estabe-

lece uma “disputa” com esta chave “em nome” da chave em tela, poden-

do ter três resultados possíveis: (a) os dados da chave em tela perdem 

para a chave com tensão do time analisado – neste caso, nada ocorre; 

(b) os dados da chave em tela vencem a chave com tensão do time ana-

lisado e não existe chave sem tensão neste time – neste caso a chave 

representante retorna um sinal para que a chave em tela dê continuidade 

ao seu algoritmo de restauração; e (c) os dados da chave em tela ven-

cem a chave com tensão do time analisado e existe outra chave sem 

tensão neste time – neste caso, ela transfere os dados da chave em tela 

para esta outra chave, que continua a busca como representante da cha-

ve em tela; e 

c) existe somente outra chave sem tensão em nenhum de seus terminais – 

aí ela transfere os dados da chave em tela para esta chave que continua 

a busca em seu outro time. 

Um exemplo de busca desta lógica pode ser aplicado nas FIGURAS 12 e 23. 

No sistema da FIGURA 12, quando a chave S9 está buscando uma solução 

ela verifica, como mostrado na FIGURA 21, as chaves dos seus 2 times. O Time 1 

está energizado então a busca se finda com profundidade 1. No Time 2, duas cha-

ves podem ser pesquisadas: S16 e S17. A chave S16 está travada, assim a busca 

não continua nesta chave. A chave S17 atende os requisitos de continuação de for-

mação da árvore. Desta forma, ela recebe as informações para a disputa da chave 

S9 e verifica se existe outra chave em seu outro time. No caso, a resposta é negati-

va, o nível de busca em profundidade passa a ser 2 e ela retorna um sinal de libera-

ção de continuidade para o algoritmo. A FIGURA 27 mostra esta busca em profundi-

dade. 
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FIGURA 27 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 – GRAU DE PROFUNDIDADE: 2 – EXEM-

PLO 1 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

No sistema da FIGURA 23, quando a chave S9 está buscando uma solução, 

procedimento análogo ao anterior ocorre até o ponto em que a chave S17 busca ou-

tras chaves em seu outro time. Neste ponto, ela encontra a chave S18 que tem ten-

são em um de seus polos. Neste instante, a chave S17 estabelece uma disputa com 

a chave S18, “em nome” da chave S9. Se a chave S9 tiver uma capacidade maior 

(se for este o critério), a chave S17 envia um sinal para ela continuar seu algoritmo 

de restauração; caso contrário, a vencedora da disputa é a chave S18 e nenhum 

sinal retorna a chave S9. 

Neste caso, o nível de busca em profundidade também é de 2, sendo forma-

da uma árvore de busca mostrada na FIGURA 28. 

 

FIGURA 28 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 – GRAU DE PROFUNDIDADE: 2 – EXEM-

PLO 2 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Para exemplificar ainda mais a lógica de busca proposta, suponha que mais 

uma parte adicional colocada na FIGURA 22, conforme representado na FIGURA 

29, onde além da chave S18, sejam também incorporadas as chaves S19 e S20. 
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Sendo que para a lógica apresentada no Capítulo 4, o estado das chaves, quando o 

processo de restauração sistêmica começa a ser realizado, ou seja, que todas as 

chaves de ramais que viram as subtensões estejam abertas, está representado na 

FIGURA 30. 

 

FIGURA 29 – NOVO TRECHO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 2 – CASO BASE 

(SOMENTE REGIÃO DE INTERESSE) 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 30 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 2 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

No sistema da FIGURA 30, quando a chave S9 está buscando uma solução, 

procedimento análogo aos anteriores ocorre até o ponto em que a chave S17 busca 

outras chaves em seu outro time. Neste ponto, ela encontra a chave S19, que não 

tem tensão em seus terminais, então ela transfere as informações da disputa para a 

chave S19. Esta, por sua vez, realiza uma busca em seu outro time, encontrando a 

chave S20, que também não tem tensão em seus terminais. Daí, ela transfere de S9 

para a chave S20, as informações da disputa. Finalmente, no outro time da chave 

S20, ela encontra a chave S18, que tem tensão em uma de seus terminais. Uma 

disputa se inicia. Se a chave S18 for a vencedora, a chave S20, não faz nada (ou 

seja, não dá nenhum retorno a chave S19, e nem esta a chave S17 e nem esta a 

chave S9). Porém, se a vencedora for a chave S20, ela envia um sinal à chave S19, 

para prosseguir seu algoritmo, que por sua vez envia um sinal a chave S17, que 
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também continua, enviando um sinal para a chave S9, liberando seu processo de 

restauração. 

O processo de busca deste exemplo tem grau de profundidade igual a 4 e 

está representado na FIGURA 31. 

 

FIGURA 31 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 – GRAU DE PROFUNDIDADE: 4 – EXEM-

PLO 3  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

A partir destes exemplos, é possível depreender-se que a lógica proposta 

não tem um grau de profundidade pré-estabelecido se adequando as profundidades 

que surgem naturalmente pela topologia da rede de distribuição tratada. Este fato é 

muito importante, pois fornece flexibilidade ao processo restaurativo, sem compro-

meter muito o tempo de restabelecimento sistêmico.  

Nestes exemplos não se ativaram uma disputa intermediária no processo de 

busca, pois nenhuma chave com tensão em somente um dos polos foi encontrada, 

ou seja, como a definida no item b acima. Para que isto possa ser exemplificado, o 

sistema de distribuição utilizado deve ser novamente aumentado, com a inclusão da 

chave S21 do tipo NA, ligada ao circuito 2 da subestação, como auxílio entre as 

chaves S19 e S20, conforme mostrado nas FIGURAS 31, em seu caso base, e 32 

em seu caso antes da restauração. 
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FIGURA 32 – NOVO TRECHO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3 – CASO BASE 

(SOMENTE REGIÃO DE INTERESSE) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

No sistema da FIGURA 32, quando a chave S9 está buscando uma solução, 

procedimento análogo ao anterior ocorre até o ponto em que a chave S19 busca ou-

tras chaves em seu outro time. Neste ponto, ela encontra as chaves S20 e S21, as 

quais não tem e tem tensão em seus terminais, respectivamente. Então, inicialmente 

a chave S17 (representante da chave S9) trava uma disputa com a chave S21. 
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FIGURA 33 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Se a chave S21 for a vencedora, nada ocorre e nenhum sinal de retorno a 

chave S9 é enviado. Porém, se a chave S19 for a vencedora, ela transfere as infor-

mações da disputa para a chave S20, que por sua vez continua o processo de res-

tauração de forma análoga a descrita no exemplo anterior. O processo de busca 

deste exemplo integral tem grau de profundidade também igual a 4 e está represen-

tado na FIGURA 34. 
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FIGURA 34 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 – GRAU DE PROFUNDIDADE: 4, COM O 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Mesmo o sistema de distribuição já tendo crescido em complexidade, falta 

ainda uma situação estrutural a ser analisada: quando existe uma bifurcação do time 

com duas chaves sem tensão em nenhum dos polos e que mais a frente na busca 

encontram duas diferentes possíveis fontes de energia (ou seja, duas chaves dife-

rentes do tipo NA que apresentam tensões em apenas um de seus polos). Para 

construir este exemplo, o sistema de distribuição aumentado 3, da FIGURA 32, será 

aumentado com mais duas chaves S22 e S23, dos tipos NF e NA, respectivamente; 

sendo que a chave S22 está ligada no ramal entre as chaves S19 e S20 e a chave 

S23 está ligada ao circuito 1, conforme mostra a FIGURA 35, em seu estado opera-

tivo normal, e a FIGURA 36, em seu estado restaurativo. 
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FIGURA 35 – NOVO TRECHO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 4 – CASO BASE  

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 36 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 4 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016) 
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No sistema da FIGURA 36, quando a chave S9 está buscando uma solução, 

procedimento análogo ao anterior ocorre até o ponto em que a chave S19 busca ou-

tras chaves em seu outro time, que são neste caso as chaves S20, S21 e S22. A 

chave S19 (representante da chave S9) disputa com a chave S21. Se a chave S21 

for a vencedora, nada ocorre e nenhum sinal de retorno a chave S9 é enviado. Po-

rém se a chave S19 for a vencedora, ela transfere as informações da disputa para 

as chaves S20 e S22, que por sua vez continuam o processo de restauração. A cha-

ve S20 encontra então a chave S18 e estabelece uma disputa com ela, represen-

tando a chave S9. A chave S22 por seu turno estabelece uma disputa com a chave 

S23, também representando a chave S9. Neste ponto, os possíveis resultados teri-

am como vencedores das disputas: 

a) S20 e S22 – neste caso, as duas chaves, que representavam a chave S9, 

venceram suas disputas assim estas duas retornam sinais para que a 

chave S9 continue seu processo de restauração; 

b) S18 e S22 – neste caso, a chave S18 (do tipo NA) venceu a disputa com 

a chave S20 (representante da S9), como a chave S22 (representando da 

S9) venceu a chave S23, então, por consequência, se a chave S18 dispu-

tasse com a chave S22, S18 venceria; assim, a chave que motivou a dis-

puta (S19) tem que ter uma lógica interna para não enviar o sinal da cha-

ve S22 para a chave S9; 

c) S20 e S23– neste caso, a chave S23 (do tipo NA) venceu a disputa com a 

chave S22 (representante da S9), como a chave S20 (representando da 

S9) venceu a chave S18, então, por consequência, se a chave S23 dispu-

tasse com a chave S20, S23 venceria; assim, a chave que motivou a dis-

puta (S19) tem que ter uma lógica interna para não enviar o sinal da cha-

ve S20 para a chave S9; e 

d) S18 e S23 – neste caso, as duas chaves do tipo NA, que não representa-

vam a chave S9, venceram suas disputas assim as duas chaves S20 e 

S22 não fazem nada, ou seja, não retornam sinais, e nada ocorre no 

processamento da chave S9. 

O processo de busca deste exemplo tem grau de profundidade também igual 

a 4 e está representado na FIGURA 37. 
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FIGURA 37 – BUSCAS EFETUADAS PELA CHAVE S9 – GRAU DE PROFUNDIDADE: 4, COM O 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 4  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Desta forma, esta lógica de busca em profundidade pode ser representada 

alterando-se a Regra E apresentada no Capítulo 4 para chaves dos ramais, que 

passa a ser escrita através das Regras E, para chaves com tensão em um de seus 

terminais, e F, para chave com dados transferidos, as quais ficam da seguinte forma: 

 Regra E: Se a chave possui tensão em apenas um dos seus terminais então 

1. verificar se existe outra chave no mesmo time que possua tensão dos dois 

terminais: 

se sim: não fazer nada 

se não: passar para a próxima ação 

2. verificar se existe outras chaves no mesmo time que possua tensão em 

apenas um dos seus terminais:  

se sim: verificar a capacidade da chave é a maior das duas (estabeleci-

mento de uma disputa) 

se sim: passar para a próxima ação 

se não: finalizar execução 

se não: passar para a próxima ação 

3. verificar se existe uma chave sem tensão em seus terminais 

se sim: verificar se esta chave tem dados transferidos 
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se sim: verificar a capacidade da chave é a maior das duas (esta-

belecimento de uma disputa) 

se sim: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno 

do sinal, quando todos os sinais retornarem fechar a chave 

se não: finalizar execução 

se não: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno do 

sinal, quando todos os sinais retornarem fechar a chave 

se não: fechar a chave. 

 

 Regra F: Se a chave teve dados transferidos então 

1. verificar teve é o time da chave que lhe transferiu os dados: 

se sim: não fazer nada 

se não: passar para a próxima ação 

2. verificar se existe chaves no mesmo time que possua tensão em apenas 

um dos seus terminais:  

se sim: verificar a capacidade da chave (com dados transferidos pró-

prios) é a maior das duas (estabelecimento de uma disputa) 

se sim: passar para a próxima ação 

se não: finalizar execução 

se não: passar para a próxima ação 

3. verificar se existe uma chave sem tensão em seus terminais 

se sim: verificar se esta chave tem dados transferidos 

se sim: verificar a capacidade da chave (com dados transferidos 

próprios) é a maior das duas (estabelecimento de uma disputa) 

se sim: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno 

do sinal, quando todos os sinais retornarem enviar sinal para 

a chave que transferiu dados para ela 

se não: finalizar execução 

se não: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno do 

sinal, quando todos os sinais retornarem enviar sinal para a cha-

ve que transferiu dados para ela 

se não: enviar sinal para a chave que transferiu dados para ela. 
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5.3 DISCUSSÃO DE UM ASPECTO DA PREPARAÇÃO PARA OS PROCEDI-

MENTOS DE RESTAURAÇÃO  

 

Antes de apresentar a alteração no fluxograma desta regra, deve-se discutir 

outro aspecto do processo de autorrecuperação que é a abertura de todas as cha-

ves de ramais que observaram subtensão antes de se iniciar os procedimentos de 

restauração, procedimento típico em alguns sistemas comerciais (S&C Electric; 

SCHNEIDER ELECTRIC). Como visto nos exemplos apresentados nesta seção, isto 

não é necessário, muito pelo contrário, é até indesejável, pois aumenta o tempo total 

de restauração do sistema. 

Entretanto, este tema ainda divide os procedimentos das concessionárias de 

energia. Algumas delas, por exemplo, preconizam que as chaves de saída dos ra-

mais da subestação devem estar abertas quando a energia chegar à subestação. Só 

depois que houver a energização da subestação, estas chaves começam a ser fe-

chadas. Como exemplo de concessionária que adota este procedimento tem-se a 

CEMIG, que assim procede para, segundo ela, dar maior segurança operativa aos 

clientes e ao sistema. 

Por outro lado, a Eletropaulo preconiza em seus procedimentos operativos 

que um conjunto de chaves de saída da subestação já deve estar fechado de forma 

que quando a energia chegar à subestação, ela possa alimentar estes ramais dire-

tamente, reduzindo o tempo de falta de energia nos clientes. 

Este é o caso típico de segurança versus agilidade. Este trabalho optará a 

partir deste ponto utilizar as chaves em seu estado pré-falta, pois observando a rea-

lidade operativa brasileira, a maior parte destas chaves de ramais ainda não é ope-

rada à distância e deslocamentos injustificados operacionalmente não tendem a se-

rem bem servidos pelos operadores. 

Desta forma, a regra B das chaves dos ramais, apresentada no Capítulo 4, 

também deve ser alterada para levar em consideração este procedimento ficando 

desta forma: 

 Regra B: Se o sensor de subtensão detectar uma ocorrência então 

verificar se o contador de subtensões é igual a 0 

se sim: incrementar o contador de aberturas. 

   se não: não fazer nada. 
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5.4 PROPOSIÇÃO DE UM ALGORITMO DE AUTORRECUPERAÇÃO PARA 

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS PARA AS CHAVES DOS RAMAIS 

 

Estes novos procedimentos fazem com que o fluxograma das chaves de ra-

mais, mostrado inicialmente nas FIGURAS 17 a 20, seja alterado, conforme mostra-

do com macro-etapas na FIGURA 38 e passo-a-passo nas FIGURAS 39 a 459, com 

descrição pormenorizada mais adiante.  

Em termos macroscópicos sobre o algoritmo de funcionamento das chaves 

dos ramais, pode-se dizer que as partes iniciais do fluxograma da FIGURA 38 são 

destinadas ao acompanhamento da tentativa de restauração através da abertura e 

do fechamento da chave da subestação e ao isolamento do trecho onde se encontra 

o curto-circuito permanente. Basicamente, a estrutura das FIGURAS 17 a 19 são 

mantidas nas FIGURAS 39 a 41, a exceção de duas mudanças. Na FIGURA 17, a 

última ação é o comando “abrir chave”, que na FIGURA 39 não existe, ou seja, a 

chave permanece na posição que estava (se aberta, continua aberta; se fechada, 

continua fechada). A segunda mudança ocorre das FIGURAS 18 e 19 para as FI-

GURAS 40 e 41, quando o algoritmo tem que processar o comando “travar chave”. 

Antes disto é colocado o comando “abrir chave”. Este último comando é importante, 

pois pretende-se neste ponto isolar o curto-circuito. 

Depois de isolado o curto-circuito, a chave verifica se ela está apta a partici-

par do processo de restauração. Isto ocorre se a chave tem tensão em apenas um 

de seus terminais ou se ela recebeu dados para uma disputa. Esta etapa do algorit-

mo está detalhada na FIGURA 42. 

Quando a chave puder ultrapassar esta etapa, ela passa a verificar se o pro-

cesso de restauração deve ser aplicado ao seu primeiro time. A ideia aqui é definir 

se este time está energizado ou se foi dele que veio o sinal para a disputa. Para isto 

alguns testes são realizados. Se sim, é porque não é este time que deve ser anali-

sado e o algoritmo prossegue para a próxima etapa. Mas se não, ele verifica se exis-

tem chaves com tensão em apenas um terminal  e estabelece disputas. Caso perda 

um disputa, é porque existe uma chave com maior capacidade (critério utilizado para 

a disputa) e o algoritmo se encerra. Caso ele vença todas as disputas (ou se não 

                                            
9
 Os conectores A, B, D, E, F e G da FIGURA 38 correspondem aos conectores das FIGURAS 39 a 

45. 
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existirem chaves com tensão em apenas um de seus terminais para a disputa), uma 

outra disputa acontece com possíveis chaves sem tensão em seus terminais mas 

com dados transferidos. Caso perda uma disputa, o algoritmo se encerra. Caso en-

contre chaves sem tensão e dados transferidos, ela transfere seus dados para esta 

nova chave. Esta etapa do algoritmo está detalhada na FIGURA 43. 

Procedimento análogo ao explicado no parágrafo anterior é aplicado ao se-

gundo time, com detalhamento na FIGURA 44. 

Finalmente, para tomar a ação final, a chave fica aguardando o recebimento 

de um número de sinais igual aquele que ela transferiu para outras chaves. Por 

exemplo, se ela transferiu dois sinais, ela fica aguardando o retorno de dois sinais e 

só toma alguma ação quando (e se) eles retornarem. Isto significa que eles vence-

ram todas as disputas possíveis. Neste instante, a chave pode tomar uma das duas 

ações: fechar, se for uma chave com tensão em apenas um de seus terminais, ou 

enviar um sinal de liberação para a chave que transferiu dados para ela. Esta etapa 

do algoritmo está detalhada na FIGURA 45. 

Assim, como dito anteriormente a parte do algoritmo das FIGURAS 39 a 41 

é semelhante ao descrito nas FIGURAS 17 a 19 do Capítulo 4. 

Observando-se a FIGURA 39, verifica-se que o algoritmo se inicia com a lei-

tura do tipo da chave NF ou NA e as listas das chaves dos times 1 (K1, ..., Kn) e 2 

(Kn+1, ..., Km), as quais ela deve estabelecer comunicação. A execução do algorit-

mo começa com o registro de evento de sobrecorrente (Reg-Evento) e do contador 

de subtensão (Contador) estão zerados. O algoritmo fica constantemente verificando 

se existe sobrecorrente e/ou subtensão. Enquanto, ela não acontecer, o algoritmo 

permanece neste primeiro laço lógico. Caso venha ocorrer sobrecorrente, a grande-

za Reg-Evento passa a ter o valor 1, sinalizando que a chave observou a sobrecor-

rente. Existe um teste neste laço para de saber se o “Tempo entre faltas” foi atingi-

do: se não, a verificação da sobrecorrente e da subtensão continua, ou se sim, os 

valores de Reg-Evento e Contador são zerados. Este tempo é importante para que 

se separe um evento de outro, de mesma forma que ocorre no algoritmo passado, 

com a chave “esquecendo” o evento anterior. 
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FIGURA 38 – FLUXOGRAMA DAS MACRO-ETAPAS DO ALGORITMO PROPOSTO PARA AS 

CHAVES DOS RAMAIS 

 

FONTE: O autor (2016) 
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Quando uma subtensão ocorre, o algoritmo deixa o primeiro laço lógico e ve-

rifica se a grandeza Contador está em 1: se sim, é porque a chave já verificou uma 

subtensão e esta é a segunda; então, a chave entende que a chave da subestação 

já verificou que o curto-circuito é permanente; se não, entende-se que é a primeira 

vez que a chave está observando a subtensão e a grandeza Contador passam a ser 

1 e o algoritmo retorna a verificação da subtensão. 

Se já foi verificada a segunda subtensão, a chave verifica se tem tensão em 

seus dois terminais. Quando isto não ocorrer, ela não deve prosseguir na execução 

do algoritmo. 

Quando esta pergunta foi ultrapassada, o algoritmo está no conector A, 

prosseguindo na FIGURA 40, e vai tentar averiguar se a chave pertence ao time em 

que o curto-circuito ocorreu. Para tal, o algoritmo verifica se a chave observou ou 

não a sobrecorrente. Caso negativo, ela poderá passar por dois laços lógicos. O 

primeiro verifica se o time 1 com chaves desde de 1 até n, apresentou uma soma 

diferente de 1, ou seja, a corrente de curto-circuito “entrou” no time mas não saiu. Os 

outros valores possíveis seriam 0 ou 2, onde o time não verificou a corrente de cur-

to-circuito ou a corrente de curto-circuito passou pelo time, respectivamente. No ca-

so da soma igual a 1, o curto-circuito está na região do time 1 e a chave deve ser 

travada e o algoritmo é finalizado. 

Caso o curto-circuito não esteja no time 1, executa-se o segundo laço lógico, 

que verifica se o curto-circuito está no time 2, de forma análoga, com chaves desde 

n+1 até m. Também aqui se a soma for igual a 1, a chave deve ser travada e o algo-

ritmo é finalizado. Caso contrário, o algoritmo parte para a sua parte restaurativa 

(que se inicia na parte D, FIGURA 42). 

Porém antes de se efetuar esta análise, a parte do conector B do algoritmo 

deve ser explicada, que está na FIGURA 41. Esta parte será executada somente se 

a chave tiver observado a sobrecorrente (pergunta feita no início da FIGURA 40). 

Aqui também, a chave poderá passar por dois laços lógicos. O primeiro verifica se o 

time 1 com chaves desde de 1 até n, apresentou alguma outra chave com sobrecor-

rente, ou seja, se a corrente de curto-circuito passou em outra chave do time. Se 

não, a corrente de curto-circuito entrou pela chave e não saiu por nenhuma outra, 

então ela deve ser travada e o algoritmo finalizado. Se sim, ou seja, outra chave do 

time também observou a sobrecorrente, a execução do primeiro laço lógico é inter-
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rompida, pois o curto-circuito não está no time 1 e passa-se a verificar de forma aná-

loga o time 2. 

Da mesma forma, se nenhuma outra chave do time 2 observou a sobrecor-

rente, a chave deve ser travada e o algoritmo finalizado; caso contrário, o algoritmo 

segue para a sua próxima parte através do conector D, onde o processo de restau-

ração se inicia. 

O algoritmo continua na Parte D da FIGURA 42, testando-se a chave para 

saber se ela tem tensão em apenas um de seus polos; se sim, ela segue diretamen-

te para o primeiro laço lógico (Parte E da FIGURA 43); se não, é testada se ela é 

uma chave sem tensão em seus polos e se ela recebeu uma transferência de dados 

de outra chave. Daí, se sim, ela age como uma chave com tensão em um dos polos 

indo para o primeiro laço lógico; se não, o fluxograma retorna a primeira questão e 

fica esperando as condições serem satisfeitas. 

Existe ainda nesta parte do fluxograma uma sinalização denominada “Rece-

bimento de Dados”. Esta sinalização mostra no fluxograma onde a chave deve re-

tornar caso a qualquer tempo receba uma transferência de dados de outra chave. 

Ela deve interromper o processo onde estiver e reiniciá-lo a partir deste ponto. Isto 

ocorre pois aconteceu uma disputa com outra chave e ela perdeu. Assim, existe uma 

chave melhor para o processo de restauração que a chave que ela representa; de-

vendo ela a partir deste momento representar esta nova chave. Processos de inter-

rupção são comuns em sistemas distribuídos e é a forma deles cooperarem em uma 

solução conjunta. 

O algoritmo da Parte E da FIGURA 43 é composta por 4 laços lógicos e tes-

ta as chaves do Time 1. Os dois primeiros estão em paralelo, sendo executados de 

acordo com o tipo de chave analisado: chave com tensão em 1 de seus polos ou 

não (chave com dados transferidos). O primeiro laço lógico verifica se existe alguma 

chave no Time 1 que tenha energia em seus dois terminais. Se isto ocorre é porque 

este time já está energizado e é ele que pode energizar o outro time da chave em 

análise, deixando-se o primeiro laço lógico e passando-se para a Parte F da FIGU-

RA 44. O segundo laço lógico é acionado para chave com dados transferidos. Este 

laço verifica se a chave que transferiu estes dados faz parte deste time: se sim, o 

fluxograma passa para a Parte F da FIGURA 44; se não, continua.  

No terceiro laço lógico, as chaves que têm tensão em apenas um de seus 

terminais disputam com a chave em tela. Se alguma delas tem capacidade maior, o 
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laço é interrompido e fluxograma continua na Parte C (finaliza) da FIGURA 45. Se a 

chave passa por esta etapa, ou seja, sua capacidade é a maior entre as chaves com 

tensão em apenas um de seus terminais deste time, o fluxograma avança para o 

quarto laço. 

Neste quarto laço, testam-se as chaves não apresentam tensão em seus po-

los (as outras passam direto). Testa-se se houve ou não transferência de dados para 

ela. Se a resposta for positiva, esta chave está pronta para estabelecer uma disputa 

como chave em tela. Se a chave i vencer a disputa com a chave em tela, o laço é 

interrompido e o fluxograma continua na Parte C (finaliza) da FIGURA 45. Se a cha-

ve i perder a disputa ou se a resposta for negativa para a questão anterior, ela está 

pronta para receber os dados e um contador j deve ser incrementado afim de que se 

saber para quantas chaves tiveram valores transferidos pela chave em tela. 

Processamento análogo ocorre na Parte F da FIGURA 44 do fluxograma, 

porém com o Time 2 da chave em tela. 

Então, chega-se a Parte G do fluxograma da FIGURA 45, onde é decidida 

quando e qual ação que a chave em tela deve prover. Testa-se inicialmente se a 

chave não tem tensão em seus polos, se sim, verifica-se se todos os sinais emitidos 

pela chave retornaram; se não, o fluxograma fecha um laço esperando que isto ocor-

ra. Quando todos os sinais chegarem, a chave envia seu sinal de liberação para a 

chave que transferiu estes dados para ela. Caso a chave não passe no teste, é por-

que ela é do tipo NA e faz-se o teste do número de sinal recebido, se for igual, fe-

cha-se a chave, caso contrário, existe um laço que fecha esperando que este fato 

venha a ocorrer. 
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FIGURA 39 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE I: DETECÇÃO DE 

ANORMALIDADE 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 40 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE II: ISOLAMENTO DO 

CURTO-CIRCUITO PARA CHAVES QUE NÃO OBSERVARAM A SOBRECORRENTE 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 41 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE II: ISOLAMENTO DO 

CURTO-CIRCUITO PARA CHAVES QUE OBSERVARAM A SOBRECORRENTE 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 42 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE IV: LIBERAÇÃO DA 

CHAVE PARA O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 43 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE V: TENTATIVA DE 

RESTAURAÇÃO DO TIME 1 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 44 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE VI: TENTATIVA DE 

RESTAURAÇÃO DO TIME 2 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 45 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS – PARTE VII: CONTAGEM DOS 

SINAIS RECEBIDOS E AÇÃO FINAL 

 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

 

Assim, utilizando-se o sistema aumentado 4 da FIGURA 36 com a proposi-

ção de que as chaves permaneçam em seus estados pré-falta, tem-se o sistema 

apresentado na FIGURA 46. Observa-se que as chaves S17, S19, S20 e S22, mes-

mo observando a subtensão permanecem fechadas como eram seus estados pré-

falta. 

É importante notar que o algoritmo não verifica se a chave está fechada ou 

aberta, ele simplesmente verifica a condição das tensões terminais (nenhuma ten-

são nos polos, tensão em apenas um dos polos ou tensão nos dois polos). 
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FIGURA 46 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 4 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO COM A INSTRUÇÃO DE CHAVES EM SUAS 

POSIÇÕES PRÉ-FALTA  

 

FONTE: O autor (2016) 
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Desta forma, fica mais claro que a disputa pela energização dos ramais em 

“blackout” será efetuada via uma disputa entre as chaves S9, S18, S21 e S23, que 

será realizada por suas “representantes” em cada time. A disputa se passa como 

apresentado a seguir na “visão” de cada chave participante. 

Por uma questão de exemplificação somente, pode-se estabelecer a capaci-

dade das chaves da seguinte forma: capacidade(S9) > capacidade(S18) > capaci-

dade(S21) > capacidade(S23), ou seja a capacidade da chave S9 é maior do que a 

capacidade da chave S18, que é maior do que a capacidade da chave S21, que por 

sua vez é maior do que a capacidade de chave S23. 

Assim, o algoritmo quando efetuado pela chave S9 se passa da seguinte 

forma (a partir da seção D da FIGURA 42, ou seja, já no processo de restauração): 

 Parte D:  - tensão em apenas 1 dos polos? sim 

 Parte E: - chave S9 com tensão em apenas 1 dos polos? Sim 

- testa as chaves do time 1 (S5) 

- segundo laço 

- tensão nos 2 terminais da chave S5? sim  deixar o laço 

lógico e ir para a Parte F 

 Parte F: - chave S9 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 2 (S16 e S17) 

- segundo laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- terceiro laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- quarto laço: 

- chave S16 travada? sim  passar para a próxima chave 

(S17) 

- chave S17 travada? não 

- tensão em nenhum dos polos da chave S17? sim  

- chave S17 com dados transferidos? não 

- transferir dados para disputa de S9 para S17 

- j = 0 +1 = 1 

 Parte G: - tensão em nenhum dos polos da chave S9? não 

- tensão em apenas 1 dos polos? sim   

- j = 1? não  retorna (a chave fica neste laço até a condi-

ção ser satisfeita). 
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Observa-se, assim, que a chave S9 acionou o funcionamento do fluxograma 

da chave S17. 

Para a chave S18, seu algoritmo funciona da seguinte maneira: 

 Parte D:  - tensão em apenas 1 dos polos? sim 

 Parte E:  - chave S18 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 1 (S8, S11) 

- segundo laço 

- tensão nos 2 terminais da chave S8? sim  deixar o laço 

lógico e ir para a Parte F 

 Parte F:  - chave S18 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 2 (S20) 

- segundo laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- terceiro laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- quarto laço 

- chave S20 travada? não 

- tensão em nenhum dos polos da chave S20? sim  

- chave S20 com dados transferidos? não 

- transferir dados para disputa de S18 para S20 

- j = 0 +1 = 1 

 Parte G:  - tensão em nenhum dos polos da chave S18? não 

- tensão em apenas 1 dos polos? sim   

- j = 1? não  retorna (a chave fica neste laço até a condi-

ção ser satisfeita). 

Observa-se, assim, que a chave S18 acionou o funcionamento do fluxogra-

ma da chave S20. 

Para a chave S21, seu algoritmo funciona da forma abaixo, que apresenta 

duas opções de encaminhamento do algoritmo dependendo do tempo de execução 

e de comunicação das chaves do sistema: 

 Parte D:  - tensão em apenas 1 dos polos? sim 

 Parte E:  - chave S21 com tensão em apenas 1 dos polos? Sim 

- testa as chaves do time 1 (S3, S13) 

- segundo laço 
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- tensão nos 2 terminais da chave S3? sim  deixar laço ló-

gico e ir para a Parte F 

 Parte F:  - chave S21 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 2 (S19, S20 e S22) 

- segundo laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- terceiro laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- quarto laço: 

- chave S19 travada? não 

- tensão em nenhum dos polos da chave S19? sim  

- chave S19 com dados transferidos? não 

- transferir dados para disputa de S21 para S19 

- j = 0 +1 = 1 

- chave S20 travada? não 

- tensão em nenhum dos polos da chave S20? sim  

 Opção 1: 

- chave S20 com dados transferidos? sim (*) 

- capacidade da chave S20 maior que da chave 

S21? sim  Fim 

 Opção 2: 

- chave S20 com dados transferidos? não (*) 

- transferir dados para disputa de S21 para S20 

- j = 1 +1 = 2 

- chave S22 travada? não 

  - tensão em nenhum dos polos da chave S22? sim  

   - chave S22 com dados transferidos? não 

   - transferir dados para disputa de S21 para S22 

   - j = 2 +1 = 3 

 Parte G:  - tensão em nenhum dos polos da chave S22? não 

- tensão em apenas 1 dos polos? sim   

- j = 3? não  retorna (a chave fica neste laço até a condi-

ção ser satisfeita). 

Observa-se, assim, que a chave S21 acionou o funcionamento do fluxogra-

ma das chaves S19, S20 e S22. 
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Para a chave S23, seu algoritmo funciona da maneira a seguir, onde se po-

de também observar duas opções de execução do algoritmo dependendo do tempo 

de execução e comunicação das outras chaves: 

 Parte D:  - tensão em apenas 1 dos polos? sim 

 Parte E:  - chave S23 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 1 (S2, S3, S6, S7) 

- segundo laço 

- chave S2 travada? não 

- tensão nos 2 terminais da chave S2? sim  deixar laço ló-

gico e ir para a Parte F 

 Parte F:  - chave S23 com tensão em apenas 1 dos polos? sim 

- testa as chaves do time 2 (S22) 

- segundo laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- terceiro laço: nenhuma chave deste tipo detectada 

- quarto laço: 

- chave S22 travada? não 

- tensão em nenhum dos polos da chave S22? sim  

 Opção 1: 

- chave S22 com dados transferidos? não (*) 

- transferir dados para disputa de S23 para S22 

- j = 0 +1 = 1 

 Parte G:  - tensão em nenhum dos polos da chave S23? não 

- tensão em apenas 1 dos polos? sim   

- j = 1? não  retorna (a chave fica neste laço até a condi-

ção ser satisfeita). 

 Opção 2: 

- chave S22 com dados transferidos? sim (*) 

- capacidade da chave S22 maior que da chave 

S23? sim  Fim 

Outra forma de observar um possível andamento da execução das diversas 

chaves é mostrada na FIGURA 47. Esta figura apresenta quadro a quadro o proces-

so de execução interno do algoritmo em cada chave e de sua comunicação com as 

chaves adjacentes. As etapas são as seguintes: 
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 (a) as chaves S9, S18, S21 e S23 executam processamentos internos; 

 (b) as chaves S9, S18, S21 e S23 estabelecem comunicação com as chaves 

de seus times: S17; S20; S19, S20, S22; e S22, respectivamente; supondo 

que o primeiro sinal a chegar em S20 seja de S18; e em S22 seja de S21. 

 (c) as chaves S17, S19, S20 e S22 estabelecem comunicação e disputas as 

chaves S19; S17; S19, S21, S22; S23, respectivamente; 

 (d) o estado das chaves foi alterado conforme as disputas que foram vencidas 

por:  

S17 com S19  S17, com transferência de dados; 

S19 com S17  S17; 

S20 com S19  S19; 

S20 com S21  S20; 

S20 com S22  S20, com transferência de dados; 

S22 com S23 S22, com retorno de sinal para S21; 

 (e) as chaves S19 e S22, que tiveram dados transferidos, estabelecem comu-

nicação e disputam com S20, S21 e S22; e S23, respectivamente; 

 (f) o estado das chaves foi alterado conforme as disputas que foram vencidas 

por:  

S19 com S20  S19, com transferência de dados; 

S19 com S21  S19; 

S19 com S22  S19, com transferência de dados; 

S22 com S23 S22, com retorno de sinal para S20; 

 (g) as chaves S20 e S22, que tiveram dados transferidos, estabelecem comu-

nicação e disputam com S18 e S23, respectivamente; 

 (h) as disputas que foram vencidas pelas chaves S20 e S22 e não aconteceu 

mudança de estado, e ocorre o processo de retorno do sinal, de S20 e S22 

para S19; 

 (i) processo de retorno do sinal, de S19 para S17; 

 (j) processo de retorno do sinal, de S17 para S9; 

 (k) fechamento da chave S9, como energização dos ramais sem energia, fi-

cando o sistema de distribuição alimentado conforme a FIGURA 48. 
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FIGURA 47 – DESENVOLVIMENTO DO FLUXOGRAMA PARA AS CHAVES DO SISTEMA AUMEN-

TADO 4, COM TRANSFERÊNCIA DE DADOS COM SETAS CONTÍNUAS E RETORNO DE SINAIS 

COM SETAS PONTILHADAS  

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

 

 

(d) 
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(e) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(g) 

 

 

 

(h) 

 

 

(i) 

 

(j) 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 48 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 4 EM SUA SITUAÇÃO 

PÓS-RESTAURAÇÃO  

 
FONTE: O autor (2016) 
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5.5 COMENTÁRIOS SOBRE OS CRITÉRIOS DE DISPUTA PARA ENERGIZA-

ÇÃO ENTRE CHAVES 

 

Esta seção busca discutir alguns elementos dos critérios de disputa entre 

chaves para estabelecer um processo de otimização local de solução das chaves. 

Deve-se lembrar que a disputa entre as chaves ocorre quando existe mais de uma 

chave que pode suprir de energia os ramais que estão sem alimentação, após o iso-

lamento da falta. 

 

 

5.5.1 Problema na Comparação das Grandezas dos Critérios de Disputa 

 

Existem inúmeros critérios para esta disputa; por exemplo, o critério que este 

trabalho vem adotando até este ponto é o da capacidade de cada chave. No exem-

plo da seção anterior, se preconizou que “capacidade da chave S9 é maior do que a 

capacidade da chave S18, que é maior do que a capacidade da chave S21, que por 

sua vez é maior do que a capacidade de chave S23”, para se desenvolver as dispu-

tas no processo de restauração. 

Este critério de capacidade por ser considerado um critério simples, tal como 

poder-se-ia considerar: (a) uma escolha pré-fixada em uma tabela, em que todas as 

disputas já teriam tido seus resultados pré-definidos por estudos, (b) uma escolha 

em que as chaves mais novas tivessem prioridade sobre as mais antigas; (c) o car-

regamento do sistema no estado pré-falta, levando-se em consideração o fluxo de 

potência pelas chaves, entre outros diversos critérios. 

Por outro lado, os critérios podem também ser mais complexos, envolvendo 

mais de uma variável de análise, tais como, o estabelecimento de um chaveamento: 

(a) com verificação do horário atual do curto-circuito e da previsão da carga para as 

próximas horas, (b) com condições especiais de fornecimento que ele deve atender 

(por exemplo, uma ligação temporária para um comício, que envolve uma aglomera-

ção de pessoas e a ordem pública), (c) com análise dos ajustes existentes dos sis-

tema de proteção visando ainda manter sua validade, entre outros critérios comple-

xos. 
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Assim, como mostrado os critérios podem ser muitos, porém deve-se obser-

var se eles realmente atendem as condições e grandezas disponíveis em cada cha-

ve e se não causam conflitos ou problemas na sua aplicação. 

Por exemplo, um conflito/problema que com certeza vai aparecer no sistema 

é se o critério de disputa for a capacidade, ou seja, aquele que tem sido utilizado até 

então neste trabalho10, pois existem várias chaves que teriam a mesma capacidade. 

Desta forma, quando uma chave estabelecesse uma disputa com outra chave, dire-

tamente ou por suas representantes, como mostrado nos fluxogramas das FIGURAS 

43 e 44, isto poderia causar conflitos insolúveis. 

Para mostrar este fato, pode-se verificar as possíveis combinações e resul-

tados das disputas entre duas chaves A e B, conforme mostrado na FIGURA 49, 

com capacidade igual, executando o algoritmo proposto de forma independe dentro 

de cada chave e tendendo energizar o ramal sem energia. 

 

FIGURA 49 – DISPUTA ENTRE DUAS CHAVES PARA ENERGIZAR UM RAMAL  

 
FONTE: O autor (2016) 

 

As possíveis combinações envolvem as comparações maior que (>), maior 

ou igual (), menor que (<), menor ou igual (≤) ou igual (=), mostradas a seguir: 

(a) comparação maior que (>): neste caso haveria uma disputa entre a chave 

adjacente e a chave em tela (que está executando o algoritmo) e a proposi-

ção seria: a capacidade da chave adjacente é maior do que a capacidade da 

chave em tela. Se isto for verdade, a chave em tela finaliza a execução de 

seu algoritmo. No caso das duas terem a mesma capacidade, isto não é 

verdade, então ela continua o algoritmo. Isto ocorre para as duas chaves; 

assim a chave A continua seu algoritmo podendo chegar a conclusão que 

ela pode fechar. Porém, por outro lado, a chave B também continua seu al-

goritmo também chegando a conclusão que ela pode fechar. Ora, se as duas 

                                            
10

É importante notar que os algoritmos desenvolvidos são independentes do critério de disputa, eles 
contêm o critério “capacidade da chave”, mas que poderia ser substituído por qualquer outra, sem 
nenhuma mudança nos fluxogramas. 
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chaves fecharem haverá um fechamento de laço que não é admitido pela 

maioria das concessionárias brasileiras. 

(b) comparação maior ou igual (): neste caso, a proposição seria “a capacida-

de da chave adjacente é maior do que a capacidade da chave em tela”. Nes-

te exemplo, isto é verdade, e ambas as chaves irão finalizar a execução de 

seus algoritmos. 

(c) comparação menor que (<): neste caso, a proposição seria “a capacidade 

da chave adjacente é menor do que a capacidade da chave em tela”. Neste 

exemplo, esta proposição não é verdadeira e as chaves prosseguem seus 

algoritmos, podendo fechar a situação em que ambas decidem fechar, cau-

sando o problema indesejável do laço. 

(d) comparação menor ou igual (≤): neste caso, a proposição seria “a capaci-

dade da chave adjacente é menor do que a capacidade da chave em tela”. 

Neste exemplo, isto é verdade, e ambas as chaves irão finalizar a execução 

de seus algoritmos. 

(e) comparação igual (=): esta comparação serve para se tomar alguma deci-

são no caso de chaves com a mesma capacidade e também não serve para 

tomar decisão com chaves de capacidade diferente (maior ou menor). 

 

Estas análises conduzem a conclusão de que o critério “capacidade da cha-

ve” que parecia ser lógico e bom, quando aplicado a sistemas que executam seus 

algoritmos de forma independente, leva a conflitos; pois nenhuma comparação é boa 

o suficiente para resolver o problema total (que é a energização do ramal) de forma 

única. 

Para que este critério possa ser aplicado, ele deve ser acompanhado de 

mais um critério, por exemplo, uma ordenação prévia de hierarquia das chaves, co-

mo a chave A tem prioridade sobre a chave B. Entretanto, este tipo de ordenação, 

mesmo resolvendo o problema momentaneamente, de uma maneira geral a médio 

prazo não traz bons resultados, pois as cargas do sistemas podem evoluir e a orde-

nação, se não alterada, pode não refletir a melhor ordem de chaveamento. 

Assim, chega-se a conclusão que os critérios o quanto mais dinâmicos forem 

melhor para o chaveamento do sistema. Critérios dinâmicos são aqueles que levam 

em consideração os aspectos operativos atuais do sistema que podem ser observa-

dos pelas cargas. Os critérios estáticos, como capacidade da chave ou limitações do 
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alimentador, também são bem-vindos, mas desde de que sejam realmente estáticos 

e não pseuco-estáticos, como ordenações, que só devem ser utilizados como último 

recurso. 

Além disto, depois de concluído o processo de restauração, pode haver uma 

sobrecarga em alguns ramais dos alimentadores, as quais devem ser avaliadas pelo 

operador ou por ainda pelo sistema de autorrecuperação. Aqui também existirão cri-

térios para permitir as sobrecarregas ou não. Estes critérios podem levar em consi-

deração, o valores das sobrecargas, a capacidade dos equipamentos da rede, a 

evolução da carga nas próximas horas, os valores de DEC e FEC dos ramais envol-

vidos, o tipo de carga que está sendo alimentado e sua priorização e também possí-

veis estudos de corte de carga. 

Aqui também os critérios devem ser estabelecidos para um sistema de au-

torrecuperação distribuído com alguns cuidados adicionais, pois a capacidade de 

observação de uma chave do problema global é limitada. Esta é mais uma das razão 

dos sistemas de autorrecuperação preconizarem que quando o curto-circuito for eli-

minado, a rede deve retornar ao seu estado pré-falta, com as chaves em seus esta-

dos iniciais (NA ou NF). 

 

 

5.5.2 Problema na Composição dos Critérios de Disputa 

 

No exemplo mostrado na seção 5.4, estabeleceu-se como critério de disputa 

a capacidade das chaves e como ordenação que “capacidade da chave S9 é maior 

do que a capacidade da chave S18, que é maior do que a capacidade da chave S21, 

que por sua vez é maior do que a capacidade de chave S23”; isto fez com que o al-

goritmo pudesse ser aplicado. Não obstante os aspectos discutidos na seção anteri-

or e mesmo que as capacidades das chaves fossem diferentes, o algoritmo na forma 

apresentada nas FIGURAS 39 a 45 com o critério utilizado, poderia levar a sobre-

cargas no sistema e um chaveamento final que não fosse o melhor para o sistema e 

nem localmente. Isto pode ser observado na configuração final do sistema mostrada 

na FIGURA 48. Talvez o circuito E (em verde) não tivesse capacidade nominal para 

suportar todas as cargas dos ramais que foram incluídas pelo fechamento da chave 

S9. 
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Duas possíveis soluções podem ser aplicadas para resolver este problema 

de sobrecarga: uma depois desta etapa do processo de restauração e a outra duran-

te o processo de restauração. 

Na primeira solução, a primeira fase do processo de restauração se comple-

ta e então se verifica a sobrecarga. Um possível procedimento é verificar qual chave 

deve ser aberta para eliminar a sobrecarga, abri-la e travá-la. Desta forma, nova-

mente alguns ramais vão ficar sem energia e o processo de restauração deve ser 

executado outra vez. Este ciclo se repete até que não haja mais sobrecargas no sis-

tema restaurado. 

Esta solução apesar de ser simples, pode causar problemas operativos sé-

rios para os consumidores, pois a cada vez que o processo de restauração for inicia-

lizado, os consumidores dos ramais atingidos observarão uma falta de energia, que 

pode queimar seus equipamentos (residenciais ou comerciais) ou criar problemas 

aos processos de pequenas indústrias ligadas a estes ramais. 

E mais, reconhecer a chave que deve ser aberta para eliminar a sobrecor-

rente, mesmo em um sistema de decisão concentrada, não é simples, pois algumas 

situações complexas podem ocorrer, tais como: suprimento de consumidores espe-

ciais (tipo escolas, hospitais ou certos órgãos públicos), ramais que alimentam clien-

tes já em conflito com a concessionária, contratos especiais que envolvam multa 

para a concessionária, entre outros. 

Um outro aspecto importante no estudo, que escolhe a chave que deve ser 

aberta para eliminar a sobrecarga, é se ele verifica se na parte que ficará sem ener-

gia existe a possibilidade de haver fornecimento de energia por outros caminhos. 

Por exemplo, se na solução da FIGURA 13, o circuito E estiver em sobrecarga pelo 

fechamento da chave S9 e a solução for abrir S17; deve-se analisar com cuidado 

pois no ramal suprido através de S17 não existem fontes de energia adicionais. 

Um outro problema que é enfrentado pelos sistemas que tentam corrigir as 

sobrecargas através de chaveamentos posteriores a um primeiro processo de res-

tauração é que eles podem conduzir a um cenário pior de sobrecarga. Um exemplo 

disto pode ser construído com as FIGURAS 24 e 25. Suponha que após o processo 

de restauração o sistema tenha ficado na configuração apresentada na FIGURA 25, 

que ocorreu pelo fechamento da chave S9 e que isto tenha causado uma sobrecar-

ga de (por exemplo) 15% nos ramais do circuito. E mais, que esta sobrecarga possa 

vir a ser eliminada pela abertura da chave S17. 
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Abrindo-se a chave S17 e aplicando novamente o algoritmo de restauração, 

o ramal sem energia será alimentado pela chave S18, levando a configuração apre-

sentada na FIGURA 24; porém esta configuração pode (por exemplo) criar uma so-

brecarga de 20% no circuito D. Ou seja, saiu-se de uma sobrecarga de 15% para 

uma sobrecarga de 20%; em termos globais a rede foi levada para uma configura-

ção pior. Daí pode-se concluir que nem sempre uma ação localizada de eliminação 

de sobrecarga (ou de qualquer outro desvio) conduz a uma configuração mais ade-

quada. 

Estudos podem ser realizados para evitar estes chaveamentos quando se 

observa a rede de forma completa, mas é praticamente impossível de se solucionar 

quando se observa a rede de forma localizada (distribuída). 

Na segunda solução mencionada acima, os chaveamentos já levam em con-

sideração os diversos aspectos que podem conduzir a problemas e os critérios das 

disputas são utilizados durante o processo de restauração. Este tipo de solução, 

normalmente, envolve critérios estáticos e dinâmicos. Uma possível solução para o 

problema de sobrecarga é desenvolvida na próxima seção. 

 

 
5.6 ALTERAÇÃO NO ALGORITMO DE AUTORRECUPERAÇÃO PROPOSTO 

COM UM NOVO CRITÉRIO DE DISPUTA 

 

Como mostrado anteriormente o critério de capacidade de chave pode levar 

a rede configurações inapropriadas; por exemplo, com a introdução de sobrecargas. 

E mais, por ser um critério estático, o algoritmo proposto, nas FIGURAS 39 a 45, 

sempre levam a apenas um chaveamento, que no caso apresentado na seção 5.4, 

foi o fechamento da chave S9, que apresentava a maior capacidade entre todas as 

chaves que poderiam estar disputando. 

Entretanto, se um critério dinâmico fosse introduzido, ele poderia a cada 

transmissão de uma chave para outra ter seu valor alterado e não mais as disputas 

ocorreriam com valores pré-fixados (estáticos) e sim com valores que se alteração 

com o processo de busca (dinâmicos). Com isto, os chaveamentos para resolver o 

problema de falta de energia nos ramais poderiam ser múltiplos e nem sempre 

iguais, mas dependendo das condições operativas e de carga do sistema; o que é 

um ponto bastante favorável. 
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5.6.1 Definição do Novo Critério de Disputa 

 

O critério dinâmico que será introduzido no algoritmo é o do carregamento 

da rede antes da ocorrência do curto-circuito. Este critério é utilizado de diversas 

maneiras por vários produtos comerciais, como o IntelliTeam SG (S&C ELECTRIC), 

SAD (SEL) e o Intelligent Loop Automation (SCHNEIDER ELECTRIC).  

Porém, o que fornece maior robustez ao critério, e em última instância ao 

processo de tomada de decisão, é a combinação de critérios estáticos e dinâmicos. 

Desta forma, este trabalho escolherá, como critério estático, a capacidade de trans-

missão de energia de cada ramal do sistema, sendo criado um índice aqui denomi-

nado de “capacidade de carga remanescente” (CCR). Este índice mede a diferença 

entre a capacidade de transmissão de um ramal (CTR) e o carregamento passa por 

ele (FP). Assim, cada ramal tem sua capacidade de carga remanescente, que é cal-

culado da seguinte forma. Seja o ramal i-j11, que fica entre as chaves Si e Sj, tendo 

sua capacidade de carga remanescente CCR i-j é dado pela sua capacidade CTR i-j 

menos o maior carregamento entre as chaves Si e Sj, denotado por FP i e FP j: 

 

CCR i-j = CTR i-j – max( FP i, FP j)                                       (1) 

 

Se for escolhido, como case base, o sistema de distribuição aumentado 3, a 

sua configuração pré-restauração com o novo algoritmo está mostrada na FIGURA 

50, onde as chaves permanecem na mesma posição pré-falta. 

A TABELA 8 apresenta uma possível condição pré-falta de carregamento e a 

capacidade de cada ramal, calculando-se a capacidade de carga remanescente para 

cada um deles. Esta situação meramente ilustrativa é realizada aqui somente para 

os circuitos de interesse B, D e E, pois são eles que detêm chaves, respectivamente 

S21, S18 e S9, que são capazes que restaurar os ramais sem energia. O primeiro 

ramal do circuito C entre as chaves S14 e S15 continuará a ser alimentado pelo fe-

chamento da chave S14. O circuito A, não representado na FIGURA 50, não obser-

va o curto-circuito, nem pode contribuir para a energização dos ramais afetados. 

                                            
11

 Às vezes pode ser i-j-k, ou até mais índices, dependendo do número de chaves existentes no ra-
mal; porém este fato é só uma dificuldade de notação, mas que não traz nenhum inconveniente para 
o algoritmo que será modificado. 
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Os valores em negrito na coluna Ramais representam os valores máximos 

de carregamento no estado pré-falta entre as chaves que fazem parte deste time do 

ramal. E mais, os valores de capacidade de carga remanescente, carregamento pré-

falta e capacidade do ramal são expressos em Ampère (A). Foram utilizados para 

capacidade dos ramais, cabos de 50 mm² e de 185 mm², operando a uma tempera-

tura ambiente de 30C, que segundo a NBR 11873, suportam corrente máximas de 

229 (A) e 533 (A), respectivamente. 

 

FIGURA 50 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016) 
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TABELA 8 – TABELA DAS CAPACIDADES, CARREGAMENTOS PRÉ-FALTA E CAPACIDADE DE 

CARGA REMANESCENTE DOS RAMAIS 

Circuito Ramais 
Capacidade (A) 

CTR i-j 

Carregamento (A) 

FP i 

Capacidade de carga 

remanescente (A) 

CCR i-j 

B 3-12-13-21 229 210 19 

C 9-16-17 229 80 149 

C 17-19 229 60 179 

C 19-20-21 229 45 184 

C 18-20 229 35 195 

D 10-11 533 450 183 

D 8-11-18 229 185 44 

E 4-5-8 533 370 163 

E 5-9 229 140 69 

FONTE: O autor (2016) 

 

Por ser dinâmico, o valor da capacidade de carga remanescente pode ser al-

terado a cada passo algoritmo em que pode existir um chaveamento no processo de 

restauração. E mais, a grandeza que deve ser transmitida de uma chave para outra 

é somente o menor dos valores de capacidade de carga remanescente até esta 

chave que está sendo analisada. Então, a capacidade de carga remanescente na 

chave t (CCR St) é o mínimo valor entre todos os valores de capacidade de carga 

remanescente dos ramais entre a fonte até a chave St, supondo que l-m, m-n, ..., s-t 

são estes ramais, assim: 

 

CCR St = min (CCR l-m, CCR m-n, ..., CCR s-t)                                 (2) 

 

Por exemplo, a chave S4 repassa para a chave S5, o valor da capacidade 

de carga remanescente do ramal 4-5, no caso 163 (A). Esta chave S5, por sua vez, 

calcula a capacidade de carga remanescente do ramal 5-9, que é 69 (A), e o compa-

ra com o do ramal 4-5, aquele que for menor, no caso o limite de 69 (A), é repassa-

do para a chave S9 para a disputa. A TABELA 9 mostra os valores da capacidade 

de carga remanescente que estão disponíveis para as chaves S21, S18 e S9, dos 



162 

circuitos B, D e E, respectivamente que estarão aptas a auxiliar no processo de res-

tauração. 

 

TABELA 9 – TABELA DAS CAPACIDADES, CARREGAMENTOS PRÉ-FALTA E CAPACIDADE DE 

CARGA REMANESCENTE DOS RAMAIS 

Circuito Chave  Capacidade de carga rema-

nescente da Chave (A) 

B S21 19 

D S18 44 

E S9 69 

FONTE: O autor (2016) 

 

O último cálculo necessário de ser apresentado neste instante é o valor que 

a chave, que recebeu dados para a disputa, vai utilizar para iniciar o cálculo da dis-

puta. Este valor é dado pela diferença entre a capacidade de carga remanescente 

da chave menos a carga do ramal, a qual é computada pelo diferença do maior car-

regamento em um das chaves do ramal menos todos os outros carregamentos das 

outras chaves. Isto ocorre, pois o sistema é radial e o carregamento sempre vai di-

minuindo da subestação para o último ramal, o qual sempre apresenta o menor car-

regamento12. 

Assim, para uma chave Sj que recebeu dados de uma chave Si que está no 

ramal i-j-k (de onde a energia está vindo), terá seu cálculo de transferência de capa-

cidade de carga remanescente realizado da seguinte maneira: 

 

CCR Sj = CCR Si – (FP i – FP j – FP k)                                    (3) 

 

Onde CCR Si e CCR Sj representam a capacidade de carga remanescente na chave 

e FP i, FP j e FP k são os carregamentos nas chaves i, j e k, sendo que o carrega-

mento na chave Si é o maior. 

Por exemplo, o dado que a chave S17 recebe da chave S9, é o valor da ca-

pacidade de carga remanescente desta chave que é de 69 (A). Só que para que ela 

seja a representante da chave S9, esta última chave deve fornecer energia para o 

                                            
12

 Novamente aqui não são considerados elementos de geração distribuída, cogeração, entre outros, 
os quais poderiam entrar no cálculo, pois deseja-se saber somente a carga do ramal, que pode ser 
computada facilmente pelas injeções de corrente menos os drenos de corrente. 
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ramal 9-16-17, o qual tinha energia entrando pela chave S16, no valor de 80 (A), e 

saindo pela chave 17, no valor de 60 (A), ou seja, o valor consumidor no ramal 9-16-

17 é de 20 (A), que é o valor adicional que começará a circular pelo circuito E caso 

somente este ramal seja alimentado pela chave S9. Assim, a capacidade de carga 

remanescente para as disputas da chave S17 é de 49 (A), ou calculado pela equa-

ção anterior: CCR S17 = CCR S9 – (FP 16 – FP 17) = 69 – (80 – 60) = 49. 

Este valor de 49 (A) é o valor na chave, porém quando ela propõe uma dis-

puta com outra chave, na verdade ela propõe uma disputa para saber quem deve 

energizar aquele trecho de ramal. O vencedor da disputa é aquele que tem o maior 

valor de capacidade de carga remanescente disponível na chave. Pois, mesmo que 

não aja capacidade de transporte de energia no circuito (causando sobrecarga), este 

ainda é o circuito que teria a menor sobrecarga, se esta for a decisão final. 

Finalmente, a última modificação no algoritmo para que possa comportar um 

critério dinâmico é saber quando os dados devem ser transferidos em um disputa 

para a outra chave, fato que ensejaria a continuação das disputas. Isto deve ocorrer 

quando o valor da capacidade de carga remanescente inicial da chave (antes do 

desconto da energia do ramal) que receberá os dados for menor do que a capacida-

de de carga remanescente da chave que enviará os dados menos a carga do ramal 

a ser suprido. Isto ocorre pois se este novo limite for maior pode ser que o próximo 

ramal ainda possa ser energizado por este novo circuito; caso contrário, o algoritmo 

se encerra para a chave vencedora em relação a esta chave com capacidade de 

carga remanescente menor, sem realizar a transferência de dados. 

Estas modificações são completamente transparentes para critérios estáti-

cos, pois sempre o valor transferido será igual ao da chave inicial e também sempre 

será maior do que o transferido por uma outra chave inicial que foi derrotado. 

Desta forma, as novas Regras E e F devem ser reescritas da seguinte for-

ma: 

 Regra E: Se a chave possui tensão em apenas um dos seus terminais então 

1. verificar se existe outra chave no mesmo time que possua tensão dos dois 

terminais: 

se sim: não fazer nada 

se não: passar para a próxima ação 

2. verificar se existe outras chaves no mesmo time que possua tensão em 

apenas um dos seus terminais:  
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se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente da chave é a 

maior das duas (estabelecimento de uma disputa) 

se sim: passar para a próxima ação 

se não: finalizar execução 

se não: passar para a próxima ação 

3. verificar se existe uma chave sem tensão em seus terminais 

se sim: verificar se esta chave tem dados transferidos 

se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente da chave 

é a maior das duas (estabelecimento de uma disputa) 

se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente da 

chave é maior do que o limite da carga que a outra chave 

recebeu 

se sim: transferir dados da chave para ela e aguardar re-

torno do sinal, quando todos os sinais retornarem fechar 

a chave 

se não: fechar a chave 

se não: finalizar execução 

se não: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno do 

sinal, quando todos os sinais retornarem fechar a chave 

se não: fechar a chave. 

 

 Regra F: Se a chave teve dados transferidos então 

1. verificar se este é o time da chave que lhe transferiu os dados: 

se sim: não fazer nada 

se não: passar para a próxima ação 

2. verificar se existe chaves no mesmo time que possua tensão em apenas 

um dos seus terminais:  

se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente da chave (com 

dados transferidos próprios) é a maior das duas (estabelecimento de 

uma disputa) 

se sim: passar para a próxima ação 

se não: verificar se a capacidade de carga remanescente recebido 

é maior do que o da chave 

se sim: abrir chave e enviar um sinal de retorno 
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se não: finalizar execução 

se não: passar para a próxima ação 

3. verificar se existe uma chave sem tensão em seus terminais 

se sim: verificar se esta chave tem dados transferidos 

se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente da chave 

(com dados transferidos próprios) é a maior das duas (estabele-

cimento de uma disputa) 

se sim: verificar se a capacidade de carga remanescente rece-

bido é maior do que o da chave 

se sim: transferir dados da chave para ela e aguardar re-

torno do sinal, quando todos os sinais retornarem envi-

ar sinal para a chave que transferiu dados para ela 

se não: abrir chave e enviar um sinal de retorno 

se não: finalizar execução 

se não: transferir dados da chave para ela e aguardar retorno do 

sinal, quando todos os sinais retornarem enviar sinal para a cha-

ve que transferiu dados para ela 

se não: enviar sinal para a chave que transferiu dados para ela. 

 

 

5.6.2 Proposição do Novo Algoritmo para Chaves de Ramais para a Inclusão de 

Critério de Disputa Dinâmicos 

 

A inclusão dos critérios dinâmicos faz com que algumas partes do algoritmo 

mostrado nas FIGURAS 39 a 45 sejam alteradas. Em verdade, os algoritmos das 

FIGURAS 39 a 42 e 45, permanecem inalterados, pois tratam da detecção da anor-

malidade (FIGURA 39), do isolamento do curto-circuito (FIGURAS 40 e 41), libera-

ção da chave para o processo de restauração (FIGURA 42) e da contagem dos si-

nais recebidos para a ação final (FIGURAS 45). 

As FIGURAS 43 e 44 são as únicas que devem ser alteradas, pois tratam da 

tentativa de restauração pelos times 1 e 2, onde os critérios de disputa são utiliza-

dos. Estas figuras poderiam continuar únicas, ou seja, um para cada time, fazendo-

se a discriminação dentro do fluxograma se a chave estaria executando a Regra E 

ou a Regra F. Porém por facilidade de compreensão do fluxograma, optou por se 
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dividir cada uma dessas figuras em duas. Assim, passa-se a ter: a FIGURA 51, des-

tinada ao Time 1 e a chave com tensão em um de seus terminais; a FIGURA 52, 

destinada também ao Time 1 mas a chave com dados transferidos; a FIGURA 53, 

destinada ao Time 2 e a chave com tensão em um de seus terminais; e, finalmente, 

a FIGURA 54, destinada também ao Time 2 e a chave com dados transferidos. 

Observando-se o novo algoritmo da FIGURA 51, que tenta efetuar a restau-

ração pelo Time 1, que ele começa com o questionamento para saber se se trata de 

uma chave com tensão em apenas um dos polos. Se sim, o algoritmo vai para o 

primeiro laço lógico; se não, o algoritmo deve seguir pelo Parte H para a FIGURA 

52. O primeiro laço lógico verifica se este time tem energia (pela presença de uma 

chave com tensão nos dois terminais): se sim, o algoritmo deve seguir pelo Parte F 

para a FIGURA 53; se não, ele executa o segundo laço lógico. 

Neste segundo laço, as chaves que têm tensão em apenas um de seus ter-

minais disputam com a chave em tela. Se alguma delas tem a capacidade de carga 

remanescente maior, o laço é interrompido e fluxograma continua na Parte C (finali-

za) da FIGURA 45. Se a chave passa por esta etapa, ou seja, sua capacidade de 

carga remanescente é a maior entre as chaves com tensão em apenas um de seus 

terminais deste time, o fluxograma avança para o terceiro laço lógico. 

Neste terceiro laço, utiliza-se se as chaves não apresentam tensão em seus 

polos. Testa-se se houve ou não transferência de dados para esta chave. Se a res-

posta for negativa, os dados são transferidos para esta chave. Porém se a resposta 

for positiva, esta chave está pronta para estabelecer uma disputa como chave em 

tela. Se a chave i vencer a disputa com a chave em tela, o laço é interrompido e o 

fluxograma continua na Parte C (finaliza) da FIGURA 45. Porém, se a chave i perder 

a disputa deve-se testar se a capacidade de carga remanescente transferido para a 

chave i é maior do que o valor da capacidade de carga remanescente da chave em 

tela quando transferido para a chave i: se sim, continuar o laço lógico; se não, trans-

ferir dados para esta chave i . Cada vez que houver transferência de dados o conta-

dor j deve ser incrementados. Este terceiro laço está exemplificado no Apêndice 1. 

A FIGURA 52 contém também três laços lógicos e tenta efetuar a restaura-

ção para chaves com dados transferidos pelo Time 1. No primeiro laço, é verificado 

se foi desde time que os dados foram transferidos: se sim, o algoritmo deve seguir 

pelo Parte L para a FIGURA 54; se não, ele executa o segundo laço lógico. 
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Neste segundo laço, as chaves que têm tensão em apenas um de seus ter-

minais disputam com a chave em tela. Se alguma delas tem a capacidade de carga 

remanescente maior, o laço é interrompido e verifica-se se a capacidade de carga 

remanescente transferido para a chave i é maior do que o valor da capacidade de 

carga remanescente da chave em tela quando transferido para a chave i: se sim, 

fazer a constante k igual a 1 e continuar no terceiro laço; se não, continuar na Parte 

C (finaliza) da FIGURA 45. Se a chave passa por esta etapa, ou seja, sua capacida-

de de carga remanescente é a maior entre as chaves com tensão em apenas um de 

seus terminais deste time, o fluxograma avança para o terceiro laço lógico. 

Neste terceiro laço, utiliza-se se as chaves não apresentam tensão em seus 

polos. Testa-se se houve ou não transferência de dados para esta chave. Se a res-

posta for negativa, os dados são transferidos para esta chave. Cada vez que houver 

transferência de dados o contador j deve ser incrementados. Porém se a resposta 

for positiva, esta chave está pronta para estabelecer uma disputa como chave em 

tela. Se a chave i perder a disputa, a chave deve transferir dados para esta chave. 

Se a chave i vencer a disputa com a chave em tela, o algoritmo testa se a capacida-

de de carga remanescente transferido para a chave i é maior do que o valor da ca-

pacidade de carga remanescente da chave em tela quando transferido para a chave 

i: se sim, fazer a constante k igual a 1 e continuar o terceiro laço; se não, continuar 

na Parte C. Se a chave em tela passar pelos três laços lógicos, testar se a constante 

k é igual a 1: se sim, a chave deve abrir, enviar sinal de liberação para a chave que 

lhe transferiu os dados continuar na Parte C (finaliza) da FIGURA 45 

As FIGURAS 53 e 54 têm as mesmas ações das FIGURAS 51 e 52, somen-

te que atuam sobre o Time 2. 
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FIGURA 51 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS COM TENSÃO EM UM DE SEUS 

POLOS – PARTE V: TENTATIVA DE RESTAURAÇÃO DO TIME 1 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 52 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS COM DADOS TRANSFERIDOS – 

PARTE V: TENTATIVA DE RESTAURAÇÃO DO TIME 1 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 53 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS COM TENSÃO EM UM DE SEUS 

POLOS – PARTE V: TENTATIVA DE RESTAURAÇÃO DO TIME 2 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 54 – NOVO FLUXOGRAMA DAS CHAVES DOS RAMAIS COM DADOS TRANSFERIDOS – 

PARTE V: TENTATIVA DE RESTAURAÇÃO DO TIME 2 

 
FONTE: O autor (2016) 
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5.6.3 Simulação do Novo Critério de Disputa 

 

A simulação desse novo critério de disputa utiliza a mesma estrutura de bus-

ca em profundidade proposta anteriormente neste capítulo, somente o critério de 

disputa é alterado. Assim, se utilizará uma figura semelhante a FIGURA 47, com as 

mesmas condições relatadas para esta simulação. A FIGURA 55 mostra quadro a 

quadro o fluxo de transferência de dados de cada chave e o resultado das disputas 

ocorridas, enquanto a TABELA 10 apresenta os valores internos das chaves envol-

vidas nesta simulação para cada etapa e, em negrito, a mudança ocorrida nesta 

etapa. Assim, as etapas que são as seguintes13: 

 (a) as chaves S9 (69), S18 (44) e S21 (19) executam processamentos inter-

nos; 

 (b) as chaves S9, S18 e S21 estabelecem comunicação com as chaves de 

seus times: S17 (49); S20 (9); e S19 (4), S20, respectivamente; supondo que 

o primeiro sinal a chegar em S20 seja de S1814; 

 os cálculos dos limites de carga foram feitos da seguinte maneira: 

 49 (CCR S17) = 69 (CCR S9) – ( 80 (FP 16-17) + 60 (FP 17-19)) 

 9 (CCR S20) = 44 (CCR S18) – ( 35 (FP 18-20) ) 

 4 (CCR S19) = 19 (CCR 21) – ( 60 (FP 17-19) – 45 (FP 19-20-

21)) 

 (c) as chaves S17 (49), S19 (4), e S20 (9) estabelecem comunicação e dispu-

tas as chaves S19; S17; e S19, S21, respectivamente; supondo que o primei-

ro sinal a chegar em S19 seja de S17; 

 (d) o estado das chaves foi alterado conforme as disputas que foram vencidas 

por:  

S17 (49) com S19 (4)  S17, com transferência de dados para S19 (34); 

 34 (CCR S19) = 49 (CCR S17) – ( 60 (FP 16-17) + 45 (FP 17-

19) ) e a transferência de dados ocorre pois 34 (A) transferidos é 

maior do que 21 (A) – antes do desconto do consumo do ramal 

19-20-21 que é de 15 (A); 

                                            
13

 Os valores entre parênteses correspondem aos valores da capacidade de carga remanescente que 
são utilizados pela chave na disputa. Lembrar que a cada passo, este valor pode ser alterado. 
14

 Como visto anteriormente a ordem de chegada o sinal não é importante no processo de busca, pois 
a solução final será a mesma por qualquer caminho percorrido. 
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S19 (4) com S17 (49)  S17; 

S20 (9) com S21 (19)  S21; 

 (e) a chave S19 (34), que teve dados transferidos, estabelece comunicação e 

disputa com S20 e S21; 

 (f) o estado das chaves foi alterado conforme as disputas que foram vencidas 

por:  

S19 (34) com S20 (9) S19, sem transferência de dados para S20; pois ao 

transferir os dados da chave S19 para a chave S20, chegaria 24 

(A), que comparado com o valor inicial recebido por S20 de S18, 

seria menor; 

S19 com S21  S19; 

 (g) a chave S20, que perdeu a disputa mas que não teve dados transferidos 

da chave vencedora, deve abrir, estabelece retorna um sinal para a chave 

S18; e a chave 19 que venceu das disputas com 20 (sem transferência de 

dados) e 21 (chave com tensão) retorna um sinal para S17 

 (h) processo de retorno do sinal, de S17 para S9; 

 (i) fechamento da chave S9, como energização dos ramais sem energia, fi-

cando o sistema de distribuição alimentado conforme a FIGURA 56. 

 

 

TABELA 10 – VALORES INTERNOS DAS CHAVES DA SIMULAÇÃO 

 Etapas 

Chave a b c d e f g h 

S9 69 69 69 69 69 59 59 24 

S17 - 49 49 x 4 49 49 39 24 24 

S18 44 44 44 44 44 44 44 44 

S19 - 4 4 x 49 34 34 x 9 

34 x19 

24 24 24 

S20 - 9 9 x 4 

9 x 19 

9 9  9 9 9 

S21 19 19 19 19 19 19 19 19 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 55 – SIMULAÇÂO DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS CHAVES DO SISTEMA AUMENTADO 

3, COM TRANSFERÊNCIA DE DADOS COM SETAS CONTÍNUAS E RETORNO DE SINAIS COM 

SETAS PONTILHADAS  

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

 

 

(d) 

 

 

 

(e) 

 

 

 

(f) 
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(g) 

 

 

(h) 

FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 56 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3 EM SUA SITUAÇÃO 

PÓS-RESTAURAÇÃO  

 
FONTE: O autor (2016) 
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Face ao exposto neste exemplo de simulação, faz-se mister um comentário 

quanto à transferência de dados. No algoritmo passado, o critério era estático, assim 

somente um valor era transferido de uma chave para outra. Como o critério agora é 

dinâmico, normalmente como neste caso, mais dados devem ser transferidos de 

uma chave para outra. Assim pelo critério em tela, dois são os valores que devem 

ser transferidos: a capacidade de carga remanescente da chave (CCR Si) e o carre-

gamento na chave (LP Si). Desta forma, a chave deve ser munida de não apenas 

um sensor de sobrecorrente, mas de um medidor de corrente para que ela possa 

saber seu carregamento. 

 

 

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou um algoritmo para busca em profundidade de solu-

ções em sistemas de distribuição ramais. Este algoritmo foi proposto para sistemas 

distribuídos, mas com pequenas alterações, ele também poderá ser utilizado em sis-

temas de controle e solução centralizados. 

A necessidade inicial para o desenvolvimento desta busca foi estabelecer 

disputas entre as várias chaves possíveis que poderiam vir a sanar as faltas de 

energia nos ramais que foram afetados pelo curto-circuito, mas não fazem parte do 

time em que ele se encontra. 

O método relatado no Capítulo 4 promove este tipo de disputa somente com 

profundidade de busca igual a 1, ou seja, em times adjacentes (aqueles que possu-

em chaves em comum); porém nem sempre as chaves NA (de socorro) estão nestes 

times. Na prática, elas podem estar vários times a frente; por isto, a necessidade de 

se fazer uma busca com maior profundidade. 

No algoritmo proposto, este grau de profundidade não é predefinido e se 

adapta às necessidades de cada configuração de rede, tanto em largura quanto em 

profundidade de busca. A ideia central do algoritmo de busca está baseada na co-

municação entre as chaves adjacentes. Assim, cada chave NA dos ramais que pode 

auxiliar no processo de restauração (ou seja, aquelas que têm tensão em apenas 

um de seus terminais), verifica qual de seus times está sem energia e envia sinais 

para todas as chaves NF, contendo informações para que elas “disputem” em seu 

nome com outras chaves NA que também possam auxiliar neste processo de restau-
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ração. É importante notar que a chave NA que enviou os sinais, conhece o número 

de envios, pois seu algoritmo só continuará quando ela receber o retorno dos sinais 

de todas as chaves NF adjacentes que ela se comunicou. 

Neste instante, vale a pena comentar de outra alteração no algoritmo que 

torna o processo de restauração mais rápido e que está mais afeito às característi-

cas dos sistemas de distribuição brasileiros (que são pouco automatizados ainda). 

Esta alteração está na não abertura de todas as chaves que sofreram subtensão. Na 

verdade, estas chaves continuam na sua posição original, ou seja, normalmente fe-

chadas (NF), a exceção daquelas que eliminaram o curto-circuito que devem estar 

abertas e travadas. Este fato reduz o deslocamento de equipes de manutenção para 

aberturas desnecessárias de chaves e seu posterior deslocamento para seus fe-

chamentos. 

Ainda no algoritmo proposto, foi inicialmente utilizada como métrica para as 

disputas entre chaves, a capacidade nominal de cada chave da rede, que é um crité-

rio estático. É importante notar que qualquer métrica poderia ser utilizada, pois o cri-

tério de disputa é completamente independente do processo de busca em profundi-

dade proposto. Assim, se outra métrica de disputa, que reunia um critério estático, 

capacidade de transmissão dos cabos dos ramais, e um critério dinâmico, carrega-

mento dos ramais, foi utilizada. Assim, o algoritmo proposto foi ajustado para qual-

quer tipo de critério. 

No algoritmo proposto, cada chave NA dos ramais tenta ser a solução do 

problema. Ela efetivamente será a solução se receber de volta sinais de todas as 

chaves NF adjacentes que ela enviou sinais para disputas; caso contrário, ou seja, 

aquele em que nem todas as chaves retornam seus sinais, ela não é solução, pois 

alguma chave que a representava perdeu uma disputa, existindo desta forma, uma 

outra chave que era a solução em seu lugar. 

Mesmo este algoritmo já tendo sido exemplificado para um sistema de distri-

buição teórico, ele deve ser testado para em um sistema real para verificar sua efeti-

vidade na solução de problemas de autorrecuperação. Este procedimento será reali-

zado no próximo capítulo. 
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6 TESTES DOS NOVOS CONCEITOS PARA A RESTAURAÇÃO AUTOMÁ-

TICA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

 

Este capítulo visa apresentar os resultados dos testes obtidos com a implan-

tação computacional dos métodos apresentados nos Capítulos 4 e 5. Estes métodos 

são testados em um sistema real e seus resultados comparados entre si, utilizando-

se a plataforma computacional descrita em FERREIRA (2014). 

A implantação de sistemas distribuídos em um único computador de proces-

samento central exige alguns cuidados e procedimentos específicos. Um possível 

encaminhamento é apresentado no Apêndice 2, o qual foi utilizado na implantação 

computacional confeccionada. 

Os testes abrangem três tipos de curtos-circuitos: simples, sequenciais e 

múltiplos. Os curtos-circuitos denominados aqui de simples são os que mais ocorre-

rem nos SD, pois são aqueles que ocorrem de forma isolada na rede, independentes 

de outros eventos. Os curtos-circuitos sequenciais são aqueles que ocorrem na 

mesma área de alimentação do SD, um após o outro, ou seja, acontece o primeiro 

curto-circuito, o sistema se autorrestabelece e então ocorre o segundo curto-circuito. 

Os curtos-circuitos múltiplos são aqueles que ocorrem ao mesmo tempo em diversas 

partes do SD. 

Estes testes são feitos em um SD real, que é alimentado por duas subesta-

ções e possui cinco ramais principais de alimentação, alimentando quatrocentos e 

noventa e três transformadores de distribuição, com uma potência média instalada 

de 28 MVA. 

 

 

6.1 SISTEMA REAL UTILIZADO 

 

O sistema de distribuição real utilizado para testes foi extraído de 

FERREIRA (2014) e está mostrado na FIGURA 57, na sua forma utilizada no traba-

lho referenciado e no programa computacional de análise deste capítulo, e na FI-

GURA 58, desenhado de forma semelhante aos demais circuitos mostrados anteri-

ormente neste trabalho. O sistema é composto por duas subestações alimentadoras, 

cinco bays de saídas da subestação, cinco chaves do tipo subestação (DJ), quinze 

ramais alimentadores (Alim), dez chaves NF do tipo ramal (C) e seis chaves NA do 
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tipo ramal (CR). A TABELA 11 apresenta a divisão de times para este sistema; en-

quanto a TABELA 12 apresenta as correntes nas chaves NA para a condição de 

carga de potência instalada de 28 (MVA) e as correntes drenadas pelos transforma-

dores (cargas) em cada alimentador. A capacidade nominal máxima de carregamen-

to de todos os alimentadores é de 505 (A). Estes valores de carregamento sistêmico 

são semelhantes ao case-base apresentado em SIEBERT et al. (2013). 

 

FIGURA 57 – SISTEMA REAL UTILIZADO NA SIMULAÇÃO (FORMA ORIGINAL)  

 

FONTE: FERREIRA (2014) 
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FIGURA 58 – SISTEMA REAL UTILIZADO NA SIMULAÇÃO (FORMA ALTERNATIVA)  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

TABELA 11 – COMPOSIÇÃO DOS TIMES DO SISTEMA REAL 

Time Chaves e Alimentadores (original) Chaves e Alimentadores (novo formato) 

T1 Alim1DJ – AL1BL1 – CI1-AL1 DJ1 – Alim11 – C11 

T2 CI1-AL1 – AL1BL2 – CI2-AL1 – CR-AL1-AL2 C11 – Alim12 – C21 – CR12 

T3 CI2-AL1 – AL1BL3 – CR-AL1-AL3 C21 – Alim13 – CR13 

T4 Alim2DJ – AL2BL1 – CI1-AL2 DJ2 – Alim21 – C12 

T5 CI1-AL2 – AL2BL2 – CI2-AL2 C12 – Alim22 – C22 

T6 CI2-AL2 – AL2BL3 – CR-AL1-AL2 – CR-AL2-AL3 – CR-AL2-AL4 C22 – Alim23 – CR12 – CR23 – CR24 

T7 Alim3DJ – AL3BL1 – CI1-AL3 DJ3 – Alim31 – C13 

T8 CI1-AL3 – AL3BL2 – CI2-AL3 – CR-AL3-AL5 C13 – Alim32 – C23 – CR35 

T9 CI2-AL3 – AL3BL3 – CR-AL1-AL3 – CR-AL2-AL3 – CR-AL3-AL4 C23 – Alim33 – CR13 – - CR23 - CR34 

T10 Alim4DJ – AL4BL1 – CI1-AL4 DJ4 – Alim41 – C14 

T11 CI1-AL4 – AL4BL2 – CI2-AL4 – CR-AL3-AL4 C14 – Alim42 – C24 – CR34 

T12 CI2-AL4 – AL4BL3 – CR-AL2-AL4 C24 – Alim43 – CR24 

T13 Alim5DJ – AL5BL1 – CI1-AL5 DJ5 – Alim51 – C15 

T14 CI1-AL5 – AL5BL2 – CI2-AL5 C15 – Alim52 – C25 

T15 CI2-AL5 – AL5BL3 – CR-AL3-AL5 C25 – Alim53 – CR35 

FONTE: O autor (2016) 
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TABELA 12 – CORRENTES NAS CHAVES E DRENADAS NOS ALIMENTADORES PARA O CASE-

BASE 

Circuito Chave Corrente (A) Ramal Corrente (A) 

Circ 1 DJ1 286 Alim 11 159 

C11 127 Alim 12 72 

C12 55 Alim 13 55 

Circ 2 DJ2 130 Alim 21 43 

C12 87 Alim 22 46 

C22 41 Alim 23 41 

Circ 3 DJ3 257 Alim 31 32 

C13 225 Alim 32 65 

C23 159 Alim 33 159 

Circ 4 DJ4 299 Alim 41 42 

C14 257 Alim 42 74 

C24 183 Alim 43 183 

Circ 5 DJ5 245 Alim 51 83 

C15 162 Alim 52 65 

C25 97 Alim 53 97 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.2 TESTES COM CURTOS-CIRCUITOS SIMPLES 

 

Esta seção apresenta o resultado de três estudos realizados para curtos-

circuitos aplicados no SD da FIGURA 58, utilizando-se o caso-base mostrado na 

seção anterior. 

Diversos testes foram realizados, aplicando-se curtos-circuitos em diferentes 

ramais, com os resultados alcançados coincidindo com os resultados teóricos que se 

esperava.  

Nesta seção, são apresentados três exemplos, com curtos-circuitos localiza-

dos em três locais diferentes na rede de distribuição, que sumarizam todos os testes 

realizados, a saber: no ramal próximo da subestação (no ramal Alim 11), entre duas 

chaves NF (no ramal Alim 32) e entre chaves NF e NA (no ramal Alim 23). Estes tes-

tes são aplicados nos algoritmos apresentados nos Capítulos 4 e 5. 
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6.2.1 Resultado das Simulações para o Sistema de Autorrecuperação Distribuído 

Clássico 

 

Nesta subseção são utilizados no processo de autorrecuperação os algorit-

mos clássicos15 apresentados nas FIGURAS 14 e 15, para as chaves das subesta-

ções, e das FIGURAS 17 a 20, para as chaves dos ramais, no Capítulo 4 para os 

três exemplos de curtos-circuitos simples. 

 

 

a) Exemplo 1: Curto-Circuito no Ramal Próximo da Subestação 

Neste primeiro exemplo, o curto-circuito permanente ocorre no primeiro ra-

mal próximo da subestação. O ramal escolhido foi o Alim11. A FIGURA 59 apresenta 

a localização deste curto-circuito; enquanto a FIGURA 60 mostra a posição das cha-

ves no início do processo de restauração. 

 

FIGURA 59 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

                                            
15

 O termo clássico é utilizado aqui somente para fazer diferença entre os algoritmos mostrados no 
Capítulo 4, que serão chamados de “clássicos” e os do Capítulo 5, chamados de “propostos”. O termo 
“clássico” não foi utilizado no sentido de canônico. 
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FIGURA 60 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1 – SITUAÇÃO PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verifica-se na FIGURA 60, que a chave da subestação DJ1 e todas as cha-

ves dos ramais NF que observaram a subtensão (C11 e C21) estão abertas, deixan-

do os ramais Alim11 (ramal do curto-circuito), Alim12 e Alim13 sem energia. 

Aplicando-se os algoritmos para a chave da subestação DJ1 e para a chave 

de ramal C11, verifica-se que estas chaves vão ser travadas, pois o curto-circuito 

está no alimentador Alim11 do seu time. Neste instante, o SD está pronto para co-

meçar com o processo de restauração. 

De forma similar, aplicando-se o algoritmo de chaves de ramais para as cha-

ves C21, CR12 e CR13, verifica-se que somente as duas últimas chaves evoluem 

em seus algoritmos, pois a chave C21 estará presa em seu primeiro questionamento 

mostrado na FIGURA 20 (“Tensão em apenas um dos polos?, com resposta Não). 

Assim, se estas três chaves tiverem os tempos de processamento semelhantes (su-

posição sempre adotada nestes exemplos e bem razoável na prática), o processo de 

restauração acontece pelo fechamento das chaves CR12 e CR13, alimentando os 

ramais Alim12 e Alim13, respectivamente, conforme mostra a FIGURA 61. Estes 

ramais, que antes estavam no circuito 1, passam assim a ser alimentados pelos cir-

cuitos 2 e 3. 
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FIGURA 61 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

 

b) Exemplo 2: Curto-Circuito entre Chaves NF 

Neste segundo exemplo, o curto-circuito acontece de forma permanente em 

um ramal entre chaves do tipo NF. O ramal escolhido foi o Alim32. A FIGURA 62 

apresenta a localização deste curto-circuito; enquanto a FIGURA 63 mostra a posi-

ção das chaves no início do processo de restauração. 

Verifica-se na FIGURA 63, que a chave da subestação DJ3 e todas as cha-

ves dos ramais NF que observaram a subtensão (C13 e C23) estão abertas, deixan-

do os ramais Alim31, Alim32 (ramal do curto-circuito) e Alim33 sem energia. 
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FIGURA 62 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 2  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 63 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 2 – SITUAÇÃO PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Aplicando-se o algoritmo para chaves de ramais, verifica-se ainda que as 

chaves C13, C23 e CR35 são travadas, pois o curto-circuito está no alimentador 

Alim32 do seu time. Neste instante, o SD está pronto para começar com o processo 

de restauração. 
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Então, aplicando-se o algoritmo de chaves de subestação para a chave DJ3, 

ela fecha, fornecendo energia para o ramal Alim 31. E, aplicando-se o algoritmo de 

chaves de ramais para as chaves CR13, CR23 e CR34, ocorrerá uma disputa entre 

elas. Supondo-se que a capacidade da chave CR34 seja a maior, ela fecha alimen-

tando o ramal Alim 33, enquanto nada ocorre com as outras duas chaves. Ao final 

do processo de restauração, as chaves DJ3 e CR34 estão fechadas, alimentando os 

ramais Alim31 e Alim33, respectivamente, conforme mostra a FIGURA 64. O ramal 

Alim 31 continua alimentado pelo circuito 3; enquanto o ramal Alim 33 passa a ser 

alimentado pelo circuito 4. 

 

FIGURA 64 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 2 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

c) Exemplo 3: Curto-Circuito entre Chaves NF e NA 

Neste terceiro exemplo, o curto-circuito acontece de forma permanente no 

final de um circuito entre chaves do tipo NF e NA. O ramal escolhido foi o Alim23. A 

FIGURA 65 apresenta a localização deste curto-circuito; enquanto a FIGURA 66 

mostra a posição das chaves no início do processo de restauração. 
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FIGURA 65 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 3  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 66 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 3 – SITUAÇÃO PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verifica-se na FIGURA 66, que a chave da subestação DJ2 e todas as cha-

ves dos ramais NF que observaram a subtensão (C12 e C22) estão abertas, deixan-

do os ramais Alim21, Alim22 e Alim23 (ramal do curto-circuito) sem energia. 

Aplicando-se o algoritmo para chaves de ramais, verifica-se ainda que as 

chaves C22, CR12, CR23 e CR24 são travadas, pois o curto-circuito está no alimen-
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tador Alim23 do seu time. Neste instante, o SD está pronto para começar com o pro-

cesso de restauração. 

Então, aplicando-se o algoritmo de chaves de subestação para a chave DJ2, 

ela fecha, fornecendo energia para o ramal Alim 21. E, aplicando-se o algoritmo de 

chaves de ramais para a chave C12, verifica-se que após o fechamento da chave 

DJ2, com o consequente energização do ramal Alim 21, permite que o algoritmo 

avance da primeira questão da FIGURA 20, fazendo que ela feche e alimente o ra-

mal Alim 22. Desta forma, no final do processo de restauração, as chaves DJ2 e C12 

estão fechadas, alimentando os ramais Alim21 e Alim22, respectivamente, conforme 

mostra a FIGURA 67. Os ramais Alim 21 e Alim 22 continuam a ser alimentados pelo 

mesmo circuito 2. 

 

FIGURA 67 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 3 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO CLÁSSICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.2.2 Resultado das Simulações para o Sistema de Autorrecuperação Distribuído 

Proposto 

 

Nesta subseção são utilizados no processo de autorrecuperação os algorit-

mos apresentados nas FIGURAS 14 e 15, para as chaves das subestações, e das 
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FIGURAS 39 a 42, 45 e 51 a 54, para as chaves dos ramais, nos Capítulos 4 e 5, 

respectivamente, para os três exemplos de curtos-circuitos simples. 

 

 

a) Exemplo 1: Curto-Circuito no Ramal Próximo da Subestação 

Neste primeiro exemplo, o curto-circuito permanente ocorre também no ra-

mal Alim11. A FIGURA 59 apresenta a localização deste curto-circuito; enquanto a 

FIGURA 68 mostra a posição das chaves no início do processo de restauração. 

 

FIGURA 68 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1 – SITUAÇÃO PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verifica-se na FIGURA 68, que a chave da subestação DJ1 está aberta, dei-

xando os ramais Alim11 (ramal do curto-circuito), Alim12 e Alim13 sem energia. 

Aplicando-se os algoritmos para a chave da subestação DJ1 e para a chave 

de ramal C11, verifica-se que esta última abre e ambas vão ser travadas, pois o cur-

to-circuito está no alimentador Alim11 do seu time. As demais chaves C21, CR12 e 

CR13, que também observaram a subtensão, permanecem em seus estados pré-

falta. Neste instante, o SD está pronto para começar com o processo de restaura-

ção. 

Continuando a aplicação do algoritmo de chaves de ramal para estas três úl-

timas chaves. Verifica-se que a chave C21 está “presa” no laço da FIGURA 42, pois 
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não tem tensão em seus terminais; enquanto as chaves CR12 e CR13 continuam a 

execução de seus algoritmos. 

Supondo que a execução do algoritmo em CR12 seja “mais rápida” que em 

CR13, está chave transfere seus dados para C21, liberando a execução de seu al-

goritmo. Esta chave por seu vez estabelece uma disputa com CR13 (representando 

CR12). As condições da disputa, utilizando-se os dados da TABELA 12, são as se-

guintes: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR12: 

CCR CR12 = min [CCR Alim21, CCR Alim 22, CCR Alim 23] = 

= min [(505-130), (505-87), (505-41)] = min [375, 418, 464] = 375 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C21 transferido por CR12: 

CCR C21 = CCR CR12 – FC Alim12 = 

= 375 – 72 = 303 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR13: 

CCR CR13 = min [CCR Alim31, CCR Alim 32, CCR Alim 33] = 

= min [(505-257), (505-225), (505-159)] = min [248, 280, 346] = 248 (A) 

De posse dos resultados desses cálculos verifica-se que na disputa entre as 

chaves C21 e CR13, a chave vencedora é C21, pois sua capacidade de carga re-

manescente é maior do que o da outra (303 > 248). Assim, ela envia em sinal de 

retorno para a chave CR12 (para que este feche), continua fechada e vai ser a res-

ponsável por fornecer energia ao ramal Alim13. Assim, a configuração final do sis-

tema é com as chaves CR12 e C21 fechadas alimentando os ramais Alim13 e 

Alim12, respectivamente; e a chave CR13 permanecendo aberta. A FIGURA 69 

mostra configuração final. 

Poder-se-ia cogitar que se a execução do algoritmo em CR13 fosse “mais 

rápida” que em CR12, então está chave transferiria seus dados para C12, liberando 

a execução do algoritmo desta última chave para uma disputa com CR12. A chave 

C21 perderia a disputa com CR12 (cálculos análogos aos realizados acima) e nada 

faria, ou seja, não enviaria nenhum sinal de retorno a CR13, que continuaria aberta 

aguardando o sinal que nunca chegaria. 
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FIGURA 69 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

b) Exemplo 2: Curto-Circuito entre Chaves NF 

Neste segundo exemplo, o curto-circuito acontece de forma permanente 

também no ramal Alim32. A FIGURA 62 apresenta a localização deste curto-circuito; 

enquanto a FIGURA 63 mostra a posição das chaves no início do processo de res-

tauração, a qual é idêntica ao algoritmo anterior depois de travadas as chaves do 

time em que o curto-circuito se encontrava. 

Assim, a energização do ramal Alim31 ocorrerá pelo fechamento da chave 

da subestação DJ3; enquanto, a energização do ramal Alim33 é feita pela chave 

vencedora da disputa que se realiza entre as chaves CR13, CR23 e CR34. Estas 

disputa ocorre pelos valores de capacidade de carga remanescente para cada chave 

envolvida na disputa. Assim, utilizando-se os dados da TABELA 12, estes valores 

são os seguintes: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR13: 

CCR CR13 = min [CCR Alim11, CCR Alim12, CCR Alim13] = 

= min [(505-286), (505-227), (505-135)] = min [219, 278, 370] = 219 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR23: 

CCR CR23 = min [CCR Alim21, CCR Alim22, CCR Alim23] = 

= min [(505-130), (505-87), (505-41)] = min [375, 418, 464] = 375 (A) 
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Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR34: 

CCR CR34 = min [CCR Alim41, CCR Alim 42] = 

= min [(505-299), (505-257)] = min [206, 248] = 206 (A) 

Desta forma, verifica-se que a chave que ganhou a disputa é a chave CR23, 

a qual possui maior capacidade de carga remanescente entre as três que realizaram 

a disputa. Ela, portanto, fecha e alimenta o ramal Alim33, resultando na configuração 

mostrada na FIGURA 70. 

 

FIGURA 70 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 2 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

c) Exemplo 3: Curto-Circuito entre Chaves NF e NA 

Neste terceiro exemplo, o curto-circuito acontece de forma permanente tam-

bém no ramal Alim23. A FIGURA 65 apresenta a localização deste curto-circuito; 

enquanto a FIGURA 71 mostra a posição das chaves no início do processo de res-

tauração, depois que as chaves C22, CR12, CR23 e CR24, pertencentes ao time em 

que o curto-circuito ocorre, estão travadas. 
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FIGURA 71 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 3 – SITUAÇÃO PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O chave da subestação DJ2, como não está travada, fecha, energizando o 

ramal Alim21 e, consequentemente, um dos polos da chave de ramal C12, liberando 

a execução do algoritmo desta chave. Este, por sua vez, verifica que a chave C22 

está travada, concluindo que a chave deve continuar fechada. A configuração final 

após o restabelecimento é idêntica (mas por outros motivos) a mostrada na FIGURA 

67. 

 

 

6.2.3 Comparação entre os Resultados dos Sistemas de Autorrecuperação Distri-

buídos Clássico e Proposto 

 

A melhor comparação entre os resultados dos dois sistemas de autorrecupe-

ração distribuídos clássico e proposto ocorre no exemplo 1, devido a configuração e 

níveis de carregamento do sistema. 

A resposta do algoritmo clássico é sempre o fechamento das chaves CR12 e 

CR13, deixando a chave C21 aberta, não importando o nível de carregamento dos 

circuitos, pois como a chave C21 não tem tensão em seus terminais ela permanece 

aguardando na primeira pergunta do algoritmo da FIGURA 20. Ela só será liberada 

quando uma das chaves, CR12 ou CR13, fechar; mas levando-se em consideração 
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que os algoritmos são os mesmos e que os processadores são da mesma geração, 

dificilmente a chave C21 responderá antes que a outra chave, que não a energizou, 

responda. Daí, o fato de que a resposta a este distúrbio sempre é o fechamento das 

chaves CR12 e CR13. 

Por outro lado, o algoritmo proposto respondeu ao mesmo curto-circuito com 

as mesmas condições de carregamento com o fechamento das chaves CR12 e C21, 

permanecendo a chave CR13 aberta. Isto ocorreu devido ao carregamento dos cir-

cuitos 2 e 3, gerando a melhor distribuição local de carga. Esta resposta de configu-

ração final está ligada ao carregamento do sistema e poderia ser outra, por exemplo, 

se o carregamento do circuito 3 fosse mantido e o carregamento do circuito 2 fosse 

alterado, modificando a capacidade de carga remanescente da chave CR12, poder-

se-ia ter outras respostas para o mesmo curto-circuito: 

- com capacidade de carga remanescente na chave CR12 de 235 (A)16: a capacida-

de de carga remanescente na chave C21 transferido por CR12 seria de 189 (A), o 

qual teria um valor inferior ao da chave CR13. Porém, transferindo-se a capacidade 

de carga remanescente da chave CR13 para a chave C21 ter-se-ia o valor de 193 

(=248 – 55) (A), o qual é menor que 235 (A) da chave CR12. Assim, a chave C12 se 

abriria e as chaves CR12 e CR13 fechariam, resultando em uma resposta final aná-

loga ao algoritmo clássico (mostrada na FIGURA 61), porém obtido por caminhos 

diferentes; e, 

- com capacidade de carga remanescente na chave CR12 de 185 (A)17: a capacida-

de de carga remanescente na chave C21 transferido por CR12 seria de 113 (A), o 

qual teria um valor inferior ao da chave CR13. Porém, transferindo-se a capacidade 

de carga remanescente da chave CR13 para a chave C21 ter-se-ia o valor de 193 

(=248 – 55) (A), o qual é maior que 185 (A) da chave CR12. Assim, a chave C12 se 

permaneceria fechada e a chave CR13 fecharia, resultando na configuração mostra-

da na FIGURA 72. 

 

                                            
16

 Isto poderia ocorrer, por exemplo, devido a um aumento da carga no circuito 2 que resulta-se em 
uma corrente no ramal Alim21 que fosse de 130 (A) para 270 (A). 
17

 Idem, resultando em uma corrente no ramal Alim21 de 320 (A). 
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FIGURA 72 – SISTEMA REAL – EXEMPLO 1 – SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA 

DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO – CASE-BASE ALTERADO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

É importante notar que o algoritmo proposto quase sempre conduz a melhor 

situação de carregamento sistêmico quando somente são analisadas as chaves en-

volvidas no evento. Para exemplificar esta afirmação, a TABELA 13 mostra como 

ficariam as correntes nos ramais e seus limites de carga, nos circuitos 2 e 3, para os 

três limites de carga apresentados de CR12, para as três possíveis configurações de 

chaveamento, que são: CR12 e C21 fechadas e CR13 aberta, CR12 e CR13 fecha-

das e C21 aberta, e C21 e CR13 fechadas e CR12 aberta. Nota-se que as configu-

rações em negrito (que são os obtidas pelo algoritmo proposto) são as que apresen-

tam melhor distribuição de carga pelos circuitos envolvidos nos curtos-circuitos estu-

dados.  

E mais, os valores em vermelho na TABELA 13 apresentam os menores li-

mites de carga dos ramais dos circuitos envolvidos no processo. É sobre estes valo-

res que os processos de disputa propostos são concebidos. Verifica-se que quase 

sempre o maior valor dos menores limites de carga está no chaveamento escolhido 

pelo algoritmo proposto, fato que confirma a melhor distribuição de carga entre os 

circuitos envolvidos. 
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TABELA 13 – CORRENTES NOS RAMAIS E LIMITES DE CARGA PARA TRÊS POSSÍVEIS CAR-

REGAMENTOS DO CIRCUITO 1 E CONFIGURAÇÃOES DAS CHAVES CR12, CR13 E C21 

 Caso-Base 
CR12 e C21 fechadas e 

CR13 aberta 
CR12 e CR13 fechadas 

e C21 aberta 
C21 e CR13 fechadas e 

CR12 aberta 

CCR 
CR12 

Ramal I (A) 
CCR 
(A) 

Ramal I (A) 
CCR 
(A) 

Ramal I (A) 
CCR 
(A) 

Ramal I (A) 
CCR 
(A) 

375 

(A) 
Alim 21 130 375 Alim 21 257 248 Alim 21 202 303 Alim 21 130 375 

Alim 22 87 418 Alim 22 214 291 Alim 22 159 346 Alim 22 87 418 

Alim 23 41 464 Alim 23 168 337 Alim 23 113 392 Alim 23 41 464 

Alim 31 257 248 Alim 31 257 248 Alim 31 312 193 Alim 31 384 121 

Alim 32 225 280 Alim 32 225 280 Alim 32 280 225 Alim 32 352 153 

Alim 33 159 346 Alim 33 159 346 Alim 33 214 291 Alim 33 286 219 

235 

(A) 
Alim 21 270 235 Alim 21 397 108 Alim 21 342 163 Alim 21 270 235 

Alim 22 177 328 Alim 22 304 201 Alim 22 249 256 Alim 22 177 328 

Alim 23 91 414 Alim 23 218 287 Alim 23 163 342 Alim 23 91 414 

Alim 31 257 248 Alim 31 257 248 Alim 31 312 193 Alim 31 41 464 

Alim 32 225 280 Alim 32 225 280 Alim 32 280 225 Alim 32 352 153 

Alim 33 159 346 Alim 33 159 346 Alim 33 214 291 Alim 33 286 219 

185 
(A) 

Alim 21 320 185 Alim 21 447 58 Alim 21 392 113 Alim 21 320 185 

Alim 22 207 298 Alim 22 334 171 Alim 22 279 226 Alim 22 207 298 

Alim 23 101 404 Alim 23 228 277 Alim 23 173 332 Alim 23 101 404 

Alim 31 257 248 Alim 31 257 248 Alim 31 312 193 Alim 31 41 464 

Alim 32 225 280 Alim 32 225 280 Alim 32 280 225 Alim 32 352 153 

Alim 33 159 346 Alim 33 159 346 Alim 33 214 291 Alim 33 286 219 

FONTE: O autor (2016) 

 

No exemplo 2, onde o curto-circuito ocorre no ramal Alim32 e o ramal Alim33 

fica ser energia e pode ser energizado pelas chaves CR12, CR23, CR34, o algoritmo 

clássico resultou no fechamento da chave CR34, enquanto o algoritmo proposto re-

sultou no fechamento de CR23. Esta diferença de resultados está mais ligada ao 

critério utilizado do que à qualidade de resposta dos algoritmos. No algoritmo clássi-

co, utilizou-se o critério capacidade da chave e definiu-se que CR34 era maior; en-

quanto no algoritmo proposto o critério era a capacidade de carga remanescente da 

chave. É importante notar que quando não existe a possibilidade de transferência de 

dados de uma chave para a outra, ou seja, uma busca em profundidade no sistema, 

como é o caso do exemplo 2, os dois algoritmos tendem a dar a mesma resposta se 

os critérios forem os mesmos. 

Este é o caso do exemplo 3, que apresenta a mesma resposta, mas obtida 

por encaminhamentos diferentes, já que os algoritmos são diversos. 
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6.3 ESTUDOS COM CURTOS-CIRCUITOS SEQUENCIAIS COM UTILIZAÇÃO 

DO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

Esta seção apresenta o resultado de dois estudos realizados para curtos-

circuitos aplicados no SD da FIGURA 58, utilizando-se os dados do caso-base (TA-

BELA 12). Além dos testes mostrados neste seção, vários outros também foram rea-

lizados, aplicando-se curtos-circuitos em ramais de diferentes distâncias elétricas, 

com os resultados alcançados coincidindo com os resultados teóricos que se espe-

rava.  

Nesta seção, os dois estudos apresentados, com curtos-circuitos sequen-

ciais localizados no mesmo circuito e em circuitos distintos mas eletricamente próxi-

mos. Estes dois exemplos sumarizam todos os testes realizados.  

Estes estudos são desenvolvidos nos algoritmos propostos unicamente, pois 

conforme relatado na última seção suas respostas são diferentes (e melhores) so-

mente quando existe a possibilidade de transferência de dados entre chaves. 

 

 

6.3.1 Estudo de Curto-Circuito Sequencial no mesmo Circuito 

 

Este estudo terá por base um curto-circuito inicial no ramal ALIM11, que já 

foi estudado em detalhe na seção passada. Ali verificando, nota-se que a solução 

encontrada pelo algoritmo proposto, quando é utilizado o carregamento do case-

base, é o fechamento da chave CR12 com a configuração mostrada na FIGURA 69, 

onde os ramais ALIM12 e ALIM13 passam a ser energizados pelo circuito 2. Assim, 

este estudo é feito com um outro curto-circuito em um dos ramais do circuito 2, ou 

seja, em um dos ramais: ALIM21, ALIM22, ALIM23, ALIM12 e ALIM13. 

 

Caso a: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM21 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM21, chave da subestação 

DJ2 e a chave do ramal C12 abrem e se travam, enquanto os ramais ALIM22, 

ALIM23, ALIM12 e ALIM 13 ficam sem energia. As chaves normalmente abertas 

CR13, CR23 e CR24 também observam a subtensão e vão iniciar uma disputa para 

tentar energizar os ramais sem energia. Na realidade, esta disputa ocorrerá entre 

CR13 e uma das chaves CR23 ou CR24, pois estas duas últimas entram um dispu-
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ta, inicialmente, e somente uma vencerá. A seguir, são apresentados os cálculos 

dos limites de cargas dessas três chaves: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR13: 

CCR CR13 = min [CCR Alim31, CCR Alim32, CCR Alim33] = 

= min [(505-257), (505-225), (505-159)] = min [248, 280, 346] = 248 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR23: 

CCR CR23 = min [CCR Alim31, CCR Alim32, CCR Alim33] = 

= min [(505-257), (505-225), (505-159)] = min [248, 280, 346] = 248 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR34: 

CCR CR34 = min [CCR Alim41, CCR Alim42, CCR ALIM43] = 

= min [(505-299), (505-257), (505-183)] = min [206, 248, 322] = 206 (A) 

Verificando que os limites de carga de CR23 e de CR34, nota-se que a cha-

ve CR23 vence a disputa e transfere os dados para C22 e CR12. Por sua vez, a 

chave C22 verifica que a chave C12 está travada e envia um sinal de retorno para 

CR23. 

Por outro lado, além da transferência feita para CR12, a chave CR13 trans-

fere seus dados para a chave C21, os quais tem os seguintes limites de carga trans-

feridos: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C21 transferido por CR13: 

CCR C21 = CCR CR13 – FC Alim13 = 

= 248 – 55 = 193 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR12 transferido por 

CR23: 

CCR C21 = CCR CR13 – FC Alim13 = 

= 248 – 41 = 207 (A) 

Assim, transferindo-se os dados da chave CR12 para a chave C21, verifica-

se que o valor é de 135 (=207-72) (A), que é menor do que o da chave CR13. Assim, 

define-se que a chave C21 deve ser aberta. 

Assim, a configuração final das chaves é: CR13 e CR23, fechadas, e C21, 

aberta. A FIGURA 73 mostra a configuração final do sistema para o Estudo 1 – Caso 

a. 
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FIGURA 73 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 1 – CASO a - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso b: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM22 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM22, chave da subestação 

DJ2, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. As chaves C12 e C22 abrem e 

se travam, enquanto os ramais ALIM21, ALIM23, ALIM12 e ALIM 13 ficam sem 

energia. Esta é a situação antes da segunda restauração. Então a chave da subes-

tação DJ2 se fecha para energizar o ramal ALIM21; enquanto as chaves normalmen-

te abertas CR13, CR23 e CR24 vão iniciar uma disputa para tentar energizar os ra-

mais sem energia. Esta disputa é idêntica a realizada no Estudo 1 e resulta no fe-

chamento das chaves CR13 e CR23. Na realidade, esta disputa ocorrerá entre 

CR13 e uma das chaves CR23 ou CR24 e na abertura da chave 21. A FIGURA 74 

mostra a configuração final do sistema para o Estudo 1 – Caso b. 
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FIGURA 74 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 1 – CASO b - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso c: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM23 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM23, chave da subestação 

DJ2, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. As chaves C22, CR12, CR23 e 

CR24 abrem (se não já estavam abertas) e se travam, enquanto os ramais ALIM21, 

ALIM22, ALIM12 e ALIM 13 ficam sem energia. Esta é a situação antes da segunda 

restauração. Então a chave da subestação DJ2 se fecha para energizar os ramais 

ALIM21 e ALIM 22; enquanto as chaves normalmente abertas CR13, que sentiu a 

subtensão se fecha para alimentar os ramais ALIM13 e ALIM12. A FIGURA 75 mos-

tra a configuração final do sistema para o Estudo 1 – Caso c. 
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FIGURA 75 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 1 – CASO c - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso d: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM12 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM12, chave da subestação 

DJ2, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. As chaves C12 e C21 abrem e 

se travam (lembrar que a chave C11 já está aberta e travada), enquanto os ramais 

ALIM21, ALIM22, ALIM23 e ALIM 13 ficam sem energia. Esta é a situação antes da 

segunda restauração. Então a chave da subestação DJ2 se fecha para energizar os 

ramais ALIM21, ALIM22 e ALIM 23; enquanto a chave CR13, que observou a sub-

tensão, se fecha e energiza o ramal ALIM13. A FIGURA 76 mostra a configuração 

final do sistema para o Estudo 1 – Caso d. 
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FIGURA 76 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 1 – CASO d - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso e: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM13 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM13, chave da subestação 

DJ2, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. A chave C21 abre e se trava 

(lembrar que a chave CR13 já está aberta, mas se travada), enquanto não restam 

ramais sem energia. Esta é a situação antes da segunda restauração e nada mais 

pode ser feito. A FIGURA 77 mostra a configuração final do sistema para o Estudo 1 

– Caso e. 
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FIGURA 77 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 1 – CASO e - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.3.2 Estudo de Curto-Circuito Sequencial em Circuitos Adjacentes 

 

Este estudo terá por base o curto-circuito inicial no ramal ALIM11, que já foi 

estudado em detalhe na seção passada, e suprido com energia pelo circuito 2, 

quando utilizado o carregamento do case-base, conforme a configuração mostrada 

na FIGURA 69. Assim, este segundo estudo é feito com um outro curto-circuito em 

ramais adjacentes ao circuito 2, ou seja, em um dos ramais: ALIM33, ALIM43 e 

ALIM53. 

 

Caso a: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM33 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM33, chave da subestação 

DJ3, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. A chave do ramal C23 abre e 

se trava (lembrar que as chaves CR13, CR23 e CR34 já estão abertas e se travam). 

Então como não existem ramais sem energia, nada mais pode ser feito. A FIGURA 

78 mostra a configuração final do sistema para o Estudo 2 – Caso a. 
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FIGURA 78 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 2 – CASO a - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso b: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM43 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM43, chave da subestação 

DJ4, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. A chave do ramal C24 abre e 

se trava (lembrar que as chaves CR23, CR24 e CR34 já estão abertas e se travam). 

Então como não existem ramais sem energia, nada mais pode ser feito. A FIGURA 

79 mostra a configuração final do sistema para o Estudo 2 – Caso b. 
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FIGURA 79 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 2 – CASO b - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Caso c: Segundo Curto-Circuito Sequencial no Ramal ALIM53 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM53, chave da subestação 

DJ5, inicialmente, abre para eliminar o curto-circuito. A chave do ramal C25 abre e 

se trava (lembrar que a chave CR35 que já está aberta e se trava). Então como não 

existem ramais sem energia, nada mais pode ser feito. A FIGURA 80 mostra a confi-

guração final do sistema para o Estudo 2 – Caso c. 
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FIGURA 80 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SEQUENCIAIS 2 – CASO b - 

SITUAÇÃO PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.3.3 Análise dos Resultados do Sistema de Autorrecuperação Distribuído Propos-

to em Curtos-Circuitos Sequenciais 

 

Nesta seção foram apresentados dois tipos de curtos-circuitos sequenciais 

no mesmo circuito e em circuitos adjacentes. Como se considera, curtos-circuitos 

sequenciais aqueles ocorrem um após ao outro com a restauração do primeiro sen-

do efetuada antes do segundo curto-circuito, nenhuma novidade se apresenta nesta 

solução, que podem ser consideradas curtos-circuitos simples que ocorrem em uma 

dada condição operativa do sistema. Por este motivo, limitou-se a dois curtos-

circuitos sequenciais, mas poderia ser um número qualquer sem fazer diferença na 

funcionalidade do algoritmo proposto. 

Não obstante este fato, algumas análises dos algoritmo proposto podem ser 

feitas, mostrando que ele resolve o problema, mas que ainda pode ser otimizado. 

Para tal, dois casos podem ser apresentados, ambos no Estudo 1: caso a e casos d 

e e. 

No caso a, as chaves CR13 e CR23 se fecharam e a chave C21 se abriu pa-

ra efetuar o processo de restabelecimento. O ponto positivo deste processo foi que o 

algoritmo mostrou que, mesmo saindo do mesmo circuito (ambas as chaves estão 



208 

no circuito 3) não fecha laços, ação normalmente proibida em SD. Entretanto, ele 

não levou em consideração que a chave CR23 além de suprir os ramais ALIM12 e 

ALIM13, deveria também suprir o ramal ALIM22, pois quando os dados da chave 

CR23 foram transferidos para as chaves C22 e CR12, eles foram transferidos inte-

gralmente e não divididos de qualquer forma. Verifica-se que para este carregamen-

to do sistema, o ideal seria a abertura da chave CR12 e não da chave C21. 

Nos casos d e e, o questionamento reside no algoritmo das chaves de su-

bestação que simplesmente fecham energizando os ramais possíveis sem estabele-

cer disputas. A solução obtida é realmente a melhor para o carregamento do caso-

base, mas poderia não ser para outros carregamentos. Talvez possa também as 

chaves de subestação possam vir a transferir dados para estabelecer disputas. 

 

 

6.4 TESTES COM CURTOS-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS COM UTILIZAÇÃO 

DO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

Esta seção apresenta o resultado de três testes realizados para curtos-

circuitos aplicados no SD da FIGURA 58, utilizando-se os dados do caso-base (TA-

BELA 12). Além dos testes mostrados neste seção, vários outros também foram rea-

lizados, aplicando-se curtos-circuitos simultâneos em diferentes ramais de diferentes 

distâncias elétricas, com os resultados alcançados coincidindo com os resultados 

teóricos que se esperava.  

Nesta seção, os três testes, sumarizam todos os testes realizados, são 

apresentados, a saber: (a) curtos-circuitos nos ramais ALIM21 e ALIM31, (b) curto-

circuito na subestação 2, abrindo e travando todos os disjuntores desta subestação, 

e (c) curtos-circuitos nos ramais ALIM11, ALIM21, ALIM31e ALIM51.  

 

 

6.4.1 Teste com Curtos-Circuitos nos Ramais de Saída da Subestação ALIM21 e 

ALIM31 

 

Este teste, que produz curtos-circuitos nos ramais de saída das duas subes-

tações, tem o objetivo de testar o algoritmo proposto em um caso em que duas ali-
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mentações do sistema (uma em cada subestação) são perdidas. A FIGURA 81 

apresenta a configuração do sistema, localizando estes dois curtos-circuitos. 

 

FIGURA 81 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 1 - SITUAÇÃO 

PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Quando ocorre um curto-circuito no ramal ALIM21, a chave da subestação 

DJ2 e a chave de ramal C12, abrem e se travam para isolar o curto-circuito. O mes-

mo ocorre no curto-circuito do ramal ALIM31, onde a chave da subestação DJ3 e a 

chave de ramal C13, abrem e se travam para isolar o curto-circuito. 

Nesses curtos-circuitos, as chaves NF, que perceberam as subtensões, ain-

da têm tensão em um de seus terminais e podem auxiliar no processo restabeleci-

mento, são:  

- para o curto-circuito no ramal ALIM21: CR12 e CR24; e 

- para o curto-circuito no ramal ALIM31: CR13, CR34 e CR35. 

Desta forma, estes grupos de chaves estabelecem disputas entre si para sa-

ber qual (ou quais) pode(m) auxiliar no processo de restabelecimento. Para tal, de-

vem ser conhecidos inicialmente os limites de carga em cada uma dessas chaves, 

que são: 

- para a disputa entre CR12 e CR24: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR12: 

CCR CR12 = min [CCR Alim11, CCR Alim12] = 
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= min [(505-286), (505-127)] = min [219, 378] = 219 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR24: 

CCR CR24 = min [CCR Alim41, CCR Alim42, CCR Alim43] = 

= min [(505-299), (505-257), (505-183)] = min [206, 248, 322] = 206 (A) 

 

- para a disputa entre CR13, CR34 e CR35: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR13: 

CCR CR13 = min [CCR Alim11, CCR Alim12, CCR ALIM13] = 

= min [(505-286), (505-127), (505-55)] = min [219, 378, 450] = 219 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR34: 

CCR CR34 = min [CCR Alim41, CCR Alim42] = 

= min [(505-299), (505-257)] = min [206, 248] = 206 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR35: 

CCR CR35 = min [CCR Alim51, CCR Alim52, CCR ALIM53] = 

= min [(505-245), (505-162), (505-97)] = min [260, 343, 408] = 260 (A) 

 

Observando-se a configuração do sistema, nota-se que a primeira disputa 

(entre as chaves CR12 e CR24) é direta, pois elas pertencem ao mesmo time. As-

sim, como a capacidade de carga remanescente da chave CR12 (219 (A)) é maior 

do que o da chave CR24 (206 (A)), é a chave CR12 que energiza os ramais ALIM23 

e ALIM22. 

A segunda disputa ocorre, em realidade, entre as chaves CR35 e uma das 

chaves CR13 ou CR34 (pois elas disputam primeiro, pois estão no mesmo time). 

Como a capacidade de carga remanescente da chave CR13 (219 (A)) é maior do 

que o da chave CR34 (206 (A)), é a chave CR13 que continua na disputa com a 

chave CR35, que ocorre através da chave C23, que tem dados transferidos para ela. 

Por exemplo, se a transferência ocorrer pela chave CR35, a capacidade de 

carga remanescente da chave C23 é dado por: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C23 transferido por CR35: 

CCR C23 = CCR CR35 – FC Alim32 = 

= 260 – 65 = 195 (A) 

Como a capacidade de carga remanescente da chave C23 (195(A)) é menor 

do que a capacidade de carga remanescente da chave CR13 (219 (A)), transfere-se 

a capacidade de carga remanescente de CR13 para C23, resultando em 60 (=219 – 
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159) (A). Como este limite é menor do que a transferência anterior, o algoritmo veri-

fica que esta chave deve abrir e enviar sinais de fechamento para as chaves CR13 e 

CR35, que energizam, respectivamente, os ramais ALIM33 e ALIM32. A FIGURA 82 

mostra a configuração final do sistema para este teste de curtos-circuitos simultâ-

neos. 

 

FIGURA 82 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 1 - SITUAÇÃO 

PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.4.2 Teste com Curtos-Circuitos na Subestação 2 

 

Este teste reproduz uma situação em que ocorre um curto-circuito na subes-

tação 2, abrindo todas as chaves desta subestação (DJ3, DJ4 e DJ5) e privando-a 

de fornecer energia para o SD. A FIGURA 83 apresenta a configuração do sistema, 

mostrando os ramais sem energia. 

 



212 

FIGURA 83 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 2 - SITUAÇÃO 

PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Quando ocorrem estas aberturas de chaves da subestação, as chaves NF, 

que perceberam as subtensões, ainda têm tensão em um de seus terminais e po-

dem auxiliar no processo restabelecimento, são: CR13, CR23 e CR24. Desta forma, 

estas chaves estabelecem disputas entre si para saber o melhor chaveamento do 

processo de restabelecimento. Para tal, devem ser conhecidos inicialmente os limi-

tes de carga em cada uma dessas chaves, que são: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR13: 

CCR CR13 = min [CCR Alim11, CCR Alim12, CCR Alim13] = 

= min [(505-286), (505-127), (505-55)] = min [219, 378, 450] = 219 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR23: 

CCR CR23 = min [CCR Alim21, CCR Alim22, CCR Alim23] = 

= min [(505-130), (505-87), (505-41)] = min [375, 418, 464] = 375 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR24: 

CCR CR24 = min [CCR Alim21, CCR Alim22, CCR Alim23] = 

= min [(505-130), (505-87), (505-41)] = min [375, 418, 464] = 375 (A) 

Observando-se a configuração do sistema, nota-se que a disputa ocorre, em 

realidade, entre as chaves CR24 e uma das chaves CR13 ou CR23 (pois elas dispu-

tam primeiro, pois estão no mesmo time). Como a capacidade de carga remanes-

cente da chave CR23 (375 (A)) é maior do que o da chave CR34 (219 (A)), é a cha-
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ve CR23 que continua na disputa com a chave CR24, que ocorre através das cha-

ves CR34 e C24, que têm dados transferidos para elas por estas duas chaves, res-

pectivamente. Calculando-se  a capacidade de carga remanescente dessas chaves 

encontra-se: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR34 transferido por 

CR23: 

CCR CR34 = CCR CR23 – FC Alim33 = 

= 375 – 159 = 216 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C24 transferido por CR24: 

CCR C24 = CCR CR24 – FC Alim43 = 

= 375 – 183 = 192 (A) 

Neste instante, as chaves CR34 e C24 disputam para saber qual delas 

energiza o ramal ALIM42. Como a capacidade de carga remanescente de CR34 é 

maior é esta chave que energiza este ramal e tenta transferir seus dados para a 

chave C24, chegando o valor de 33 (=216 – 183) (A). Como este valor é menor do 

que o outro limite da carga da chave C24, o seu algoritmo percebe que ela deve 

abrir e também enviar sinais para as chaves CR24 e CR34. A chave CR24 ao rece-

ber o sinal fecha; enquanto a chave CR34 ao receber o sinal, libera um outro sinal 

para a chave CR23, que fecha; finalizando o processo de restabelecimento. A FI-

GURA 84 mostra a configuração final do sistema para este teste de curtos-circuitos 

simultâneos. 
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FIGURA 84 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 2 - SITUAÇÃO 

PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

6.4.3 Teste com Curtos-Circuitos nos Ramais de Saída das Subestações ALIM11, 

ALIM21, ALIM31 e ALIM51 

 

Este teste, que produz curtos-circuitos em quase todos os ramais de saída 

das duas subestações, deixando apenas disponível o circuito 4 para o restabeleci-

mento, é um quase extremo de curtos-circuitos simultâneos. A FIGURA 85 apresen-

ta a configuração do sistema, localizando estes dois curtos-circuitos. 
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FIGURA 85 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 3 - SITUAÇÃO 

PRÉ-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Quando ocorrem estes curtos-circuitos nos ramais ALIM11, ALIM21, ALIM31 

e ALIM51, as chaves das subestações DJ1, DJ2, DJ3 e DJ5 e as chaves de ramal 

C11, C12, C13 e C15 abrem e se travam para isolar o curto-circuito. 

Quando ocorrem estas aberturas de chaves da subestação, as chaves NF, 

que perceberam as subtensões, ainda têm tensão em um de seus terminais e po-

dem auxiliar no processo restabelecimento, são: CR24 e CR34. Desta forma, estas 

chaves estabelecem disputas entre si para saber o melhor chaveamento do proces-

so de restabelecimento. Para tal, devem ser conhecidos inicialmente os limites de 

carga em cada uma dessas chaves, que são: 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR24: 

CCR CR24 = min [CCR Alim41, CCR Alim42] = 

= min [(505-299), (505-257)] = min [206, 248] = 206 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR34: 

CCR CR34 = min [CCR Alim41, CCR Alim42, CCR Alim43] = 

= min [(505-299), (505-257), (505-183)] = min [206, 248, 322] = 206 (A) 

Observando-se a configuração do sistema, nota-se que a disputa ocorre na 

chave CR23. Transferindo-se, por exemplo, os dados da chave CR24 para CR23, 

tem-se o seguinte capacidade de carga remanescente: 
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Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave CR23 transferido por 

CR24: 

CCR CR23 = CCR CR24 – FC Alim23 = 

= 206 – 41 = 165 (A) 

Como a capacidade de carga remanescente de CR23 é menor do que o da 

chave CR34, esta tenta transferir seus dados para a chave CR23, chegando o valor 

de 47 (=206 – 159) (A). Como este valor é menor do que o outro limite da carga da 

chave CR23, o seu algoritmo percebe que ela deve abrir (no caso, já estava aberta) 

e também enviar sinais para as chaves CR24 e CR34, que ao receber estes sinais, 

fecham; energizando os ramais ALIM23 e ALIM22, e ALIM33 e ALIM32, respectiva-

mente. A FIGURA 86 mostra o processo de restabelecimento até este ponto. 

 

FIGURA 86 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 3 - SITUAÇÃO 

INTERMEDIÁRIA DO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERA-

ÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Observa-se então, que as chaves de ramal CR12, CR13 e CR35, que são 

NF, começaram a ter tensão em um de seus terminais, assim liberando a execução 

de seus algoritmos. Percebe-se pela configuração sistêmica, que as chaves CR12 e 

CR13, vão estabelecer uma disputa e que esta ocorre na chave C21. Assim, calcu-

lando-se os limites de carga de CR12 e CR13 encontra-se -105 (= 206 – 

(41+46+159+65)) (A). Transferindo-se estes valores para a chave C21, observam-se 

os seguintes valores: 
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Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C21 transferido por CR12: 

CCR C21 = CCR CR12 – FC Alim12 = 

= -105 – 72 = -177 (A) 

Cálculo da capacidade de carga remanescente na chave C21 transferido por CR13: 

CCR C21 = CCR CR13 – FC Alim13 = 

= -105 – 55 = -160 (A) 

Como estes valores não superam os outros valores de limite da carga, o seu 

algoritmo percebe que ela deve abrir e também enviar sinais para as chaves CR12 e 

CR13, que ao receber estes sinais, fecham; energizando os ramais ALIM12 e 

ALIM13, respectivamente. 

Por outro lado, a chave CR35 também executa seu algoritmo e energiza os 

ramais ALIM52 e ALIM52, finalizando o processo de restabelecimento. 

A FIGURA 87 mostra a configuração final do sistema para este teste de cur-

tos-circuitos simultâneos. 

 

FIGURA 87 – SISTEMA REAL – ESTUDO DE CURTO-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 3 - SITUAÇÃO 

PÓS-RESTAURAÇÃO PELO SISTEMA DE AUTORRECUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2016) 
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6.4.4 Análise dos Resultados do Sistema de Autorrecuperação Distribuído Propos-

to em Curtos-Circuitos Simultâneos 

 

Nesta seção foram apresentados três testes com curtos-circuitos simultâ-

neos com diferentes graus de complexidade e em todos o algoritmo proposto produ-

ziu os resultados esperados e gerando planos de restabelecimento consistentes com 

os procedimentos operativos das diversas concessionárias brasileiras, notadamente, 

sempre produzindo recuperações sem o fechamento de laço nos ramais. 

Não obstante este fato, as análises produzidas para a solução dos proble-

mas pelo algoritmo proposto mostra que ele pode ser melhorado em alguns aspec-

tos para formular melhores planos de restabelecimento e conter alguns outros requi-

sitos operativos. 

Por exemplo, o segundo teste poderia ter produzido um plano de restabele-

cimento com uma melhor distribuição de carga se ao invés de se calcular a capaci-

dade de carga remanescente das chaves CR24 e CR34 com o mesmo valor, talvez 

este pudesse ser dividido de alguma forma já que eles estão no mesmo time. Ob-

servação semelhante já foi feita na última subseção de testes com curtos-circuitos 

sequenciais. 

Um exemplo que mostra uma oportunidade de acrescentar requisitos opera-

tivos foi quando no terceiro exemplo o cálculo da capacidade de carga remanescen-

te produziu um valor negativo. Isto significa que a capacidade de carga remanescen-

te de pelo menos um com condutores foi ultrapassado. Assim, a solução seria a co-

locação de finalizações precoces do processo de restabelecimento, as quais resulta-

riam em ramais em energização. Deve-se verificar se um sobrecarregamento de al-

guns dos condutores do sistema não é melhor do que deixar consumidores sem 

energia. 

No caso em tela, terceiro exemplo, quatro dos cinco circuitos de alimentação 

estavam comprometidos com curtos-circuitos; assim, todas as cargas do SD tiveram 

que ser alimentadas por apenas um circuito, fato que produziu sobrecarga de 78% 

no ramal ALIM41. Sabe-se, porém, que a sobrecarga em um condutor está ligada 

com o aquecimento do mesmo e, consequentemente, com o tempo em que a sobre-

corrente passa por ele. Desta forma, existe um compromisso entre tempo de solução 

dos curtos-circuitos e falta de energia nos consumidores. 
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6.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DE SISTEMAS DE AUTORRE-

CUPERAÇÃO DISTRIBUÍDOS E OS CENTRALIZADOS 

 

Esta seção é dedicada a uma comparação entre os resultados de sistemas 

de autorrecuperação distribuídos e os sistemas centralizados. Esta comparação po-

de ser feita de forma numérica ou de forma conceitual. Na comparação numérica, os 

resultados dos diversos métodos são diretamente confrontados para casos simila-

res; enquanto, na comparação conceitual, além dos resultados, outros pontos, relati-

vos aos métodos matemáticos utilizados, são confrontados. 

Uma análise numérica pode ser feita utilizando-se um caso de solução com-

plexa de autorrecuperação: o Caso 2 de curtos-circuitos simultâneos, onde toda a 

subestação 2 deixou de energizar os circuitos 3, 4 e 5. 

A solução de apresentada pelo sistema proposto foi o fechamento das cha-

ves CR23, CR24, CR34 e CR35 e a abertura da chave C23, conforme mostrado an-

teriormente. 

Utilizando-se para comparação o sistema de autorrecuperação centralizado 

apresentado em FERREIRA (2014), observa-se que pelo Método do Algoritmo de 

Dijkstra Adaptado (ADA), os chaveamentos obtidos foram os mesmos do sistema de 

autorrecuperação distribuído proposto; entretanto, pelo Método de Otimização por 

Enxame de Partículas Binária (BPSO), os chaveamentos foram o fechamento das 

chaves CR13, CR24 e CR35.  

A TABELA 14 apresenta o ramal com maior carregamento por circuito após 

os chaveamentos de cada método. Observa-se que em todos eles ocorreu sobre-

carga (pois o limite dos ramais é de 505 (A)); entretanto, a solução proposta pelo 

Método de BPSO apresenta melhor divisão global de carga18. 

 

                                            
18

 Deve-se ressaltar ainda que no trabalho supracitado, e que serviu de base para esta comparação, 
as metodologias propostas, além dos procedimentos iniciais de autorrecuperação, apresentam em 
continuidade a este processo procedimentos de corte-de-carga, que foge ao escopo deste trabalho e 
deixa de fazer parte desta comparação. 
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TABELA 14 –CARREGAMENTOS MÁXIMOS DOS CIRCUITOS PARA OS MÉTODOS COMPARA-

DOS – CASO 2 DOS CURTOS-CIRCUITOS SIMULTÂNEOS 

Método Circuito Ramal Carregamento (A) 

Proposto 
1 ALIM11 286 

2 ALIM21 930 

ADA 
1 ALIM11 286 

2 ALIM21 930 

BPSO 
1 ALIM11 787 

2 ALIM21 429 

FONTE: O autor (2016) 

 

Os métodos de autorrecuperação centralizados utilizados visam uma otimi-

zação global do SD após seu restabelecimento; enquanto o sistema proposto con-

segue realizar uma otimização (ou, segundo o caso, uma sub-otimização) local. Este 

fato pode parecer que os sistemas centralizados apresentam um resultado melhor 

na prática; porém isto não é necessariamente verdade, pois eles podem apresentar 

chaveamentos (e/ou alterações em outros circuitos) que o operador, em seu dia-a-

dia, não faria; pois eles tendem a tentar resolver o problema localmente em detri-

mento de uma otimização global do sistema. 

Assim, fazendo-se uma comparação conceitual entre os métodos, pode utili-

zar como base um exemplo de um curto-circuito no ramal ALIM52. 

Pelo sistema proposto, a chave da subestação DJ5 se abriria para eliminar o 

curto-circuito; em seguida, as chaves de ramal C15 e C25 abririam e travariam para 

isolar o ramal com o curto-circuito; e, finalmente as chaves DJ5 e CR35 fechariam 

para energizar os ramais ALIM51 e ALIM53. 

Observando-se os resultados dos sistemas centralizados, pelo Método do 

ADA, os chaveamentos obtidos foram os mesmos do sistema de autorrecuperação 

distribuído proposto; entretanto, pelo Método de BPSO, os chaveamentos foram o 

fechamento das chaves DJ5, CR35 e CR25 e a abertura de C23. Como estes méto-

dos centralizados possuem a possibilidade de executar um fluxo ótimo de potência, 

suas soluções tendem, como dito, a efetuar uma melhor distribuição de carga por 

todo o SD, realmente preparando-o de melhor maneira para um aumento de carga 

ou para uma nova contingência. Entretanto, a solução dada pelo Método BPSO re-

presenta bem um tipo de solução que os operadores do sistema não tomariam em 

seu dia-a-dia, pois a solução mais simples e local seria simplesmente o chaveamen-
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to de DJ5 e CR35. Outros chaveamentos só seriam realizados na prática, caso os 

chaveamentos de DJ5 e CR35 levassem o SD a algum tipo de problema. 

Mais uma comparação vale a pena ser feita neste ponto, a qual está ligada 

ao método de análise feita pelos sistemas centralizados. No trabalho citado acima, o 

pesquisador utilizou duas famílias distintas de métodos de análise: uma sequencial, 

representada por ADA, e a outra, ligada a meta-heurísticas, representada por BPSO. 

A primeira família gera sempre a mesma solução pois realizada uma análise se-

quencial de todas as possíveis soluções existentes; enquanto, na segunda família, 

esta busca ocorre ao sabor de sorteios e buscas que nem sempre percorrem todo o 

espaço de soluções. Desta forma, mesmo deixando-se o algoritmo deste método ser 

executado por longo tempo não se pode garantir que sua solução seja ótima. 

Pode parecer a primeira vista que os algoritmos baseados em meta-

heurísticas sejam por esta razão inferiores aos algoritmos sequenciais, que podem 

conduzir a uma solução ótima; mas isto não é verdade, principalmente se aumentar-

se o espaço de busca das soluções com o aumento de número de ramais e chaves 

do SD e com a diminuição do tempo disponível para a solução de autorrecuperação 

em tempo-real. 

Quando estes fatores acontecem, os métodos meta-heurísticos têm apre-

sentado, em média, um resultado superior aos métodos sequenciais centralizados, 

pois estes demandam um tempo diretamente proporcional à complexidade dos SD 

(LEE; EL-SHARKAWI, 2008) 

Verificando-se o sistema de autorrecuperação proposto, nota-se que ele é 

do tipo sequencial, onde todos as possibilidades são analisadas em seu algoritmo, 

porém todas elas locais reduzindo-se consideravelmente o tempo de processamento 

(no caso distribuído) e não deixando que a complexidade total do SD venha a afetar 

seu desempenho. 

 

 

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou um sistema real que já foi motivo de estudos de au-

torrecupação para sistemas de autorrecuperação centralizados. Este sistema embo-

ra mais extenso na realidade foi compactado para efeito de análises, sem nenhuma 
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perda de generalidade, para um sistema com duas subestações, cinco circuitos, cin-

co chaves de subestação, dezesseis chaves de ramal e quinze ramais. 

Foi utilizada como base comum, um programa computacional existente com 

métodos centralizados de autorrecuperação (FERREIRA et al. 2014). 

Nele, foram implantados os algoritmos de autorrecuperação distribuído clás-

sico e proposto, possibilitando que algumas características, tais como interface, se-

leção do local do curto-circuito, status das chaves, entre outras, venham a ser utili-

zadas, sem a necessidade de novos desenvolvimentos. Outra vantagem da utiliza-

ção de um programa computacional comum é possibilitar a comparação com outras 

duas metodologias de solução centralizadas do problema19. 

Os testes de curtos-circuitos foram divididos de forma didática em três tipos 

principais: isolados, sequenciais e simultâneos. Para cada tipo de curto-circuito, fo-

ram selecionados os exemplos mais representativos de eventos entre todos os di-

versos testes realizados. 

Para os curtos-circuitos isolados, escolheu-se ramais com problema no iní-

cio, meio e fim de um circuito. O sistema de autorrecuperação proposto foi compara-

do com o sistema de autorrecuperação clássico, mostrando que este primeiro sem-

pre apresenta um resultado idêntico ou superior ao segundo, pois a solução preconi-

zada pelo segundo está sempre sendo analisada pelo primeiro. 

Para os curtos-circuitos sequenciais, apresentou-se estudos para um segun-

do curto-circuito (após o primeiro e o restabelecimento sistêmico) em vários ramais 

do circuito de auxílio da recuperação do primeiro curto-circuito e para outros ramais 

de auxílio em circuitos adjacentes. Verificou-se que na verdade que curtos-circuitos 

sequenciais, nada mais são que novos casos de curto-circuito com um sistema em 

nova configuração, não apresentando problema maior para o algoritmo proposto, 

pois para cada novo curto-circuito, o algoritmo é novamente disparado em cada cha-

ve que observou o novo curto-circuito. 

Para os curtos-circuitos simultâneos, foram apresentados três testes, todos 

eles com grandes perdas de carga do SD: no primeiro, dois dos cinco circuitos foram 

perdidos; no segundo, uma subestação com três circuitos perdidos; e, finalmente, no 

terceiro, quatro dos cinco circuitos foram perdidos. O sistema de autorrecuperação 

                                            
19

 É sempre bom lembrar que a execução do programa está sendo feita em um computador de pro-
cessamento centralizado e diversos cuidados foram tomados, conforme mostrado no Apêndice 2. 
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proposto conseguiu efetuar os chaveamentos devidos para fornecer energia a todos 

os ramais atingidos pelo desligamento. 

Finalmente, este capítulo apresentou uma comparação entre o sistema de 

autorrecuperação distribuído proposto e dois métodos de autorrecuperação centrali-

zados: um sequencial (Método do Algoritmo de Dijkstra Adaptado - ADA) e outro ba-

seado em meta-heurísticas (Método de Otimização por Enxame de Partículas Biná-

ria - BPSO). Comparações numéricas e conceituais foram realizadas mostrando as 

diferenças entre os procedimentos dos distribuído e centralizado e quando cada um 

tem desempenho superior ao outro. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação apresenta uma contribuição para a melhoria dos indicado-

res de continuidade dos sistemas de distribuição através de procedimentos distribuí-

dos de chaveamento dos processos de autorrecuperação das redes elétricas inteli-

gentes. Este trabalho propõe algoritmos que são executados, de forma independen-

te e autônoma, nas diversas chaves de subestação e de ramal dos sistemas de dis-

tribuição, constituindo-se em um sistema distribuído de processamento que visa: 

definir se o curto-circuito tem origem transitória ou permanente, isolar o ramal (ou 

ramais) atingido(s) por curto(s)-circuito(s) permanente(s); e restabelecer a energia 

nos outros ramais sem energia mas afetados pelo(s) curto(s)-circuito(s). O restabe-

lecimento da energia nestes ramais é feito através da abertura ou fechamento das 

chaves de subestação e de ramal, que estão em circuitos afetados pelo(s) curto(s)-

circuito(s). 

Para efetuar este desenvolvimento, este trabalho analisou de forma crítica 

os procedimentos de autorrecuperação de redes elétricas inteligentes divididos na 

literatura como: centralizados e distribuídos, segundo o processamento das informa-

ções disponíveis serem feitas de forma agrupada em um computador central ou 

através de processamentos distribuídos nas diversas chaves do sistema, respecti-

vamente. Foram também analisados cinco sistemas comerciais de autorrecuperação 

disponíveis no mercado para serem aplicados em redes elétricas com diferentes es-

tágios tecnológicos de automação. Estes sistemas vão desde totalmente centraliza-

dos até sistemas totalmente distribuídos, sendo que alguns deles apresentam solu-

ções híbridas. Esta última solução, do tipo híbrida, que muitas vezes, tecnologica-

mente, pode incorporar vantagens dos dois tipos, aqui, em verdade é somente a 

passagem de um tipo de sistema para outro, devido aos custos de se manter os dois 

sistemas (com alguns processamentos centralizados e outros distribuídos, com a 

necessidade de comunicação expressiva entre eles). 

Neste trabalho foram desenvolvidos possíveis algoritmos (dado que eles não 

são únicos) que representam sistemas de autorrecuperação distribuídos similares 

aos que as empresas apresentam em seus produtos e estão disponíveis no merca-

do. Estes algoritmos, nomeados aqui como clássicos, são executados em cada cha-

ve do sistema de distribuição e foram divididos em dois tipos, segundo sua localiza-

ção: algoritmos para chaves de subestações e algoritmos para chaves de ramal. Es-
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tes dois algoritmos possuem três partes principais, a saber: detecção do curto-

circuito, procedimento de isolamento do curto-circuito e procedimento de restaura-

ção sistêmica. O prosseguimento de uma parte do algoritmo para a seguida depen-

de de serem cumpridas algumas exigências sistêmicas. Na primeira parte do algo-

ritmo, a chave percebe o curto-circuito, por sobrecorrente e/ou por subtensão, e atua 

conforme o seu tipo, preparando-se para a próxima etapa. Se ela não percebe o cur-

to-circuito, ela não prossegue para a próxima etapa. Na segunda parte, isolamento 

do curto-circuito, a chave verifica se ela deve contribuir para esta ação. Isto ocorre 

se o curto-circuito estiver em um ramal adjacente a ela, neste instante, ela abre e 

trava nesta posição; caso contrário ela passa a próxima etapa. Na terceira parte do 

algoritmo, a chave percebe se ela pode contribuir com a restauração do sistema de 

distribuição. Isto ocorre somente se ela tem tensão em apenas um de seus termi-

nais. 

Em seguida, foram propostos algoritmos, baseados nos algoritmos clássicos 

citados no parágrafo anterior, para minimizar chaveamentos desnecessários e pro-

mover uma melhor otimização local da solução do problema. A diferença fundamen-

tal (mas não única) entre o algoritmo clássico e o algoritmo proposto é a possibilida-

de de uma chave observar a situação sistêmica pré-falta e durante o processo de 

restabelecimento do sistema de distribuição, ou seja, através da comunicação entre 

chaves adjacentes as informações necessárias são requeridas, estabelecendo-se 

“disputas” entre chaves que estão distantes elétrica e geograficamente. Estes novos 

algoritmos que são para as chaves de ramal, permitem que chaves, mesmo sem 

tensão em seus terminais, possam vir a contribuir para o processo de autorrecupe-

ração, seja pelo seu fechamento ou pela sua abertura. Basicamente, este algoritmo 

possui a mesma estrutura geral do algoritmo clássico, em termos de suas três partes 

principais, porém, internamente, seus procedimentos são distintos. Na primeira par-

te, a observação do curto-circuito é a mesma, porém a forma de preparação para a 

próxima fase é distinta. Na segunda parte, isolamento do curto-circuito, é bastante 

semelhante, tendo apenas alguns procedimentos adicionais. Finalmente, na terceira 

parte, ocorre a grande mudança, pois é necessário estabelecer a troca de informa-

ções com chaves adjacentes e alguns cálculos adicionais. Basicamente, dois pro-

cessos podem ocorrer: uma chave transfere dados ou uma chave recebe dados para 

continuar o processo de restabelecimento. Deste modo, o procedimento de autorre-

cupeção proposto se assemelha a busca de solução em árvore, sendo independente 
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do número de ramos que podem ser gerados e, com isto, ser aplicado em sistemas 

de distribuição com qualquer número de ramais, chaves de auxílio e circuitos alimen-

tadores. 

Os algoritmos clássico e proposto foram implementados em um programa 

computacional, baseada em ambiente MATLAB, que já tinha disponível dois méto-

dos de autorrecuperação centralizados. Neste programa computacional, já existia a 

representação de um sistema de distribuição real com todos os dados necessários e 

interfaces, que permitiram validar os algoritmos propostos através da simulação de 

diversos curtos-circuitos aplicados em diferentes partes desse sistema. 

Neste trabalho, para efeito de organização, os testes mais representativos 

foram apresentados e divididos segundo uma classificação dos curtos-circuitos em: 

isolados, sequenciais e simultâneos. Nos curtos-circuitos isolados, foi verificado que 

o algoritmo proposto sempre tinha um desempenho igual ou superior ao algoritmo 

clássico, pois este em verdade tem uma solução que também é “testada” pelo algo-

ritmo proposto. Se ela for a melhor, é adotada; caso contrário, outra solução de cha-

veamento é obtida. Nos curtos-circuitos sequenciais (onde: ocorre o primeiro curto-

circuito, é executada a primeira autorrecuperação, ocorre o segundo curto-circuito e 

é executada a segunda autorrecuperação), verificou-se que em realidade era como 

se o sistema de autorrecuperação proposto fosse aplicado em uma nova configura-

ção sistêmica somente, sem nenhum desafio novo do que o testado no caso isolado. 

Assim, para o sistema de autorrecuperação proposto, o número de curtos-circuitos 

sequenciais pode ser qualquer, pois ele sempre achará o chaveamento devido. Para 

os curtos-circuitos simultâneos, casos extremos foram analisados (com, por exem-

plo, a perda de quatro dos cinco circuitos disponíveis) e mesmo assim, o sistema de 

autorrecuperação proposto foi capaz de encontrar um chaveamento que conseguia 

energizar todos os ramais sem energia. Também foram formuladas discussões, so-

bre os resultados dos chaveamentos entre as duas soluções de autorrecuperação 

centralizadas e o sistema proposto. 

Finalmente, pode-se afirmar que o sistema de autorrecuperação distribuído 

proposto, onde cada chave faz seu processamento e define sua posição final na res-

tauração, cumpre com qualidade a missão de estabelecer um chaveamento sistêmi-

co com a finalidade de energizar os ramais afetados pelo curto-circuito. 
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7.1 ALGUMAS DISCUSSÕES FINAIS SOBRE O PROCESSO DE AUTORRE-

CUPERAÇÃO DISTRIBUÍDO 

 

Não obstante o sistema de autorrecuperação distribuído proposto ter sempre 

gerado um conjunto de chaveamentos que permite a alimentação dos ramais sem 

energia, alguns pontos devem ainda ser discutidos e melhorados. São eles: a volta à 

configuração inicial, custos das chaves versus ganhos operativos, os sinais de sub-

tensão e a latência dos sistemas de comunicação. 

A volta da rede de distribuição à sua configuração inicial, ou seja, pré-falta, é 

uma demanda constante das concessionárias de distribuição elétrica, pois pratica-

mente todos os estudos realizados em um momento de pré-operação foram para a 

configuração inicial, inclusive os ajustes dos relés da subestação. Modificações na 

configuração podem ocasionar certas situações operativas que podem reduzir a ca-

pacidade do sistema em fazer frente a novos problemas, tais como: curtos-circuitos, 

quedas de tensão, flutuações de tensão, entre outros. Porém, esta volta a situação 

inicial também pode causar desconforto aos clientes, o que é um fato totalmente in-

desejado. 

O sistema de autorrecuperação proposto foi concebido para receber sinais 

de sensores de sobrecorrente e de subtensão, possuir um sistema de comunicação 

com alcance até as chaves adjacentes e uma capacidade de processamento sufici-

ente para executar o algoritmo. Entretanto, um sistema de autorrecuperação, onde 

as chaves possuem mais recursos de medição, comunicação e processamento, po-

dem gerar “áreas de observação” maiores para as chaves, possibilitando que técni-

cas de otimização venham a ser implementadas. Entretanto, para o incremento tec-

nológico das chaves deve-se levar em consideração o custo, pois não se trata de 

apenas um conjunto pequeno de chaves, mas um grande número em um sistema de 

distribuição real. 

O algoritmo das chaves de ramal do sistema de autorrecuperação proposto, 

muitas vezes, é acionado por sinais de subtensão. Entretanto, este é um ponto que 

demandará um estudo específico de ajuste pela presença, cada vez mais significati-

va, nas redes elétricas inteligentes de elementos que interferem diretamente na ten-

são, tais como, entre outros: geração distribuída, cogeração, reguladores de tensão 

e bancos de capacitores. Estes estudos devem levar em consideração a política de 

chaveamento da concessionária face a estes equipamentos, os tempos máximos 
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que eles permanecem no sistema após a desenergização pela concessionária, os 

tempos de observação para a subtensão, a presença de motores com grande inér-

cia, entre outros. Níveis de subtensão diferentes podem ser incorporados sem gran-

des dificuldades ao sistema proposto. 

Finalmente, um outro ponto que merece atenção e estudos aprofundados, 

são os sistemas de comunicação e seus tempos de latência, face aos processamen-

tos internos e externos (realizados nas outras chaves). Tão importantes quanto os 

algoritmos de chaveamento são os algoritmos de comunicação, que trocam informa-

ções, enviam sinais e liberam o funcionamento do algoritmo de chaveamento. Eles 

devem ter desenvolvimento próprio e efetuar interrupções nos processamentos 

quando devidos. 

 

 

7.2 ALGUMAS SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seção anterior apresentou algumas ideias gerais que podem promover 

trabalhos futuros; entretanto, de forma específica, pode-se citar alguns desenvolvi-

mento que poderiam ser acrescentados mantendo-se a filosofia apresentada no sis-

tema de autorrecuperação proposto. 

A primeira sugestão é o estudo da incorporação de uma heurística que pu-

desse dividir os dados transferidos de uma chave quando esta realiza a transferên-

cia para duas ou mais chaves. A solução deste problema pode envolver cálculos dos 

ramais que venham a ser alimentados, isto faz com que novos sinais de comunica-

ção e transferência de dados devam ser implantados. Este tipo de incorporação 

possibilitará solução de chaveamentos mais otimizadas pelo perfil de carregamento 

do sistema. 

A segunda sugestão é a incorporação de políticas de corte de carga nos al-

goritmos das chaves, quando carregamentos máximos de ramais são excedidos. Os 

procedimentos de corte de carga devem levar em consideração a política da con-

cessionária, níveis desejados de FEC e DEC, restrições de cargas prioritárias, entre 

outros elementos sistêmicos. Este tipo de incorporação poderá gerar chaveamentos 

que não levem a carregamentos acima dos nominais no sistema de distribuição com 

possíveis reduções de vida útil dos equipamentos e riscos de desligamentos intem-

pestivos. 



230 

A terceira sugestão é, como dito no último parágrafo da seção anterior, a 

confecção dos algoritmos de comunicação, temporização de procedimentos, troca 

de dados entre chaves e latência dos processamentos internos e dos sistemas de 

comunicação. Este algoritmo, de complexidade similar ao desenvolvido neste traba-

lho, é fundamental para a complementação do sistema de autorrecuperação distribu-

ído proposto neste trabalho e sua aplicação em tempo-real. Somente a execução 

conjunta desses algoritmos (proposto neste trabalho com o algoritmo de troca de 

comunicação com troca de informações) pode garantir o funcionamento correto glo-

bal do sistema de autorrecuperação. 

Finalmente, a quarta sugestão é a investigação do comportamentos dos sis-

tema de autorrecuperação face a outros tipos de curtos-circuitos, como os assimétri-

cos (fase-terra, fase-fase e abertura de fase) e os de alta-impedância; estes últimos 

inclusive apresentando ainda dificuldades em sua detecção pelos sistemas existen-

tes de proteção.  
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APÊNDICE 1: EXEMPLIFICAÇÃO DO TERCEIRO LAÇO DA REGRAS E E F 

 

Este apêndice apresenta um estudo de casos numérico do terceiro laço das 

regras E e F, que estão das FIGURAS 51 a 54, mostrando as possibilidades de dis-

putas e transferências de dados. Para isto será utilizada a rede da FIGURA 50, que 

por razões de simplificada só é apresentada em parte na FIGURA A1, com as cha-

ves e ramais de interesse. Neste exemplo ver-se-á a disputa entre a chave S21 com 

as chaves S19 e S20, para algumas situações de carga e após a disputa da chave 

S19 com as chaves S20 e S21 e da chave S20 com as chaves S19 e S21. Assim, os 

valores entre parêntesis são os limites de carga de cada chave quando dessas dis-

putas e os valores entre colchetes são os carregamentos dos ramais no estado pré-

falta, conforme os dados nas TABELAS 8 e 9. Desta forma, a FIGURA 88 se torna o 

caso base para esta análise, onde o são estudados casos para quatro diferentes 

limites de carga da chave S21 são: 19, 35, 56 e 66 (A). 

 

FIGURA 88 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUMENTADO 3 QUANDO DA EXECU-

ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO – VISÃO DE PARTE DO SISTEMA 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 



236 

A1.1 ESTUDO DE CASOS EM UMA DISPUTA DA CHAVE S21 COM AS CHAVES 

S19 E S20 

 

Neste estudo de casos, a chave que está processando o algoritmo é a chave 

S21, ou seja, todo o processo ocorre segundo a “visão” desta chave. É importante 

notar que podem ocorrer duas disputas quando está se tratando de uma chave sem 

tensão nos polos: a primeira ligada a qual chave vai energizar o ramal e a segunda 

disputa para saber se existe transferência de dados. 

No primeiro caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

19 (A). Quando ela disputa com a chave S19 (CCR S19 = 34), ela perde a disputa e 

o algoritmo finaliza, nem chegando a testar a chave S20. 

No segundo caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

35 (A). Quando ela disputa com a chave S19 (CCR S19 = 34), ela vence a primeira 

disputa e habilita a realização da segunda disputa, ou seja, para saber se a chave 

S21 deve transferir os dados para a chave S19. Na verdade, esta transferência de 

dados deve ocorrer se a chave S19 está mais apta (ou seja, tem mais reservas) para 

suprir de energia o ramal entre as chaves S17-S19 que a chave S17, que está neste 

instante da solução fazendo este suprimento. Assim, a disputa que ocorre é em rea-

lidade entre a capacidade de carga remanescente da chave S17 (CCR S17 = 49) e o 

novo limite da chave S21 (depois que ela supriu de energia o ramal entre as chaves 

S19-S20-S21). Este novo limite é calculado pela diferença entre a capacidade de 

carga remanescente original menos o carregamento pré-falta do ramal, assim o novo 

valor de CCR S21 é dado por: 35 – 10 = 25. Então o CCR S19 na chave S17 é de 

25. Fazendo-se a disputa com CCR S17, verifica-se que este último é maior, então 

S21 perde a disputa e não ocorre transferência de dados. 

Resumindo a disputa entre S21 e S19: quem vai energizar o ramal entre as 

chaves S19-S20-S21 (se só existissem as chaves S19 e S21) é a chave S21 e não 

ocorre transferência de dados, ou seja, o circuito da chave S21 não vai energizar 

após a chave S19. Agora deve-se continuar o algoritmo testando-se a chave S21 

contra a chave S20. 

A capacidade de carga remanescente original de S21 é de 35 (A) e ele dis-

puta com a chave S20, cujo limite de 9 (A). Assim, ele vence a primeira disputa e 

habilita a realização da segunda disputa. Quando a capacidade de carga remanes-

cente de S21 é transferido para S20, ele chega com valor de 25 (A) (= 35 – 10) e 
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estabelece uma disputa com a chave S18, cuja capacidade de carga remanescente 

é de 44 (A), perdendo e não transferindo dados. 

Assim como a chave S21, venceu as primeiras disputas com S19 e S20, é 

ela que vai energizar o ramal entre as chaves S19-S20-S21. E mais, como ela não 

transferiu dados (pois perdeu as segundas disputas), a chave S21 está apta para se 

fechar e energizar o ramal, salvo algumas temporizações (ou intertravamentos com 

sinais de liberação) necessárias para garantir que os algoritmos de S19 e  S21 já se 

processaram corretamente, como ver-se-á no próxima seção. 

No terceiro caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

56 (A). Quando ela disputa com a chave S19 (CCR S19 = 34), ela vence a primeira 

disputa e habilita a realização da segunda disputa (transferência de dados). Assim, 

quando a capacidade de carga remanescente de S21 é transferido para a chave 

S19, ele passa a ser de 46 (A) (= 56 - 10), o qual é menor que o da chave S17 (CCR 

S17 = 49), impedindo a transferência de dados. 

Na disputa com S20 (CCR S20 = 9), a chave S21 vence a disputa e realiza a 

segunda disputa. Transferindo-se o limite da chave S21 para a chave S20, tem CCR 

S21 igual a 46 (A) (= 56 – 10). Disputando-se com o  limite da chave S18 (CCR S18 

= 44), verifica-se que a chave S21, venceu esta segunda disputa também, então ela 

transfere os seus dados para S20. 

Assim, como a chave S21, venceu as primeiras disputas com S19 e S20, é 

ela que vai energizar o ramal entre as chaves S19-S20-S21. E mais, como ela trans-

feriu dados (pois venceu pelo menos uma das segundas disputas), a chave S21 está 

apta para se fechar, mas só fará isto quando receber um sinal de liberação da chave 

S20. 

No quarto caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 66 

(A). Ele vence a primeira disputa com S19 e vence também a segunda disputa, pois 

seu valor limite na chave S19 é de 56 (A) (= 66 – 10). Transferindo seus dados para 

S19. O mesmo ocorre para as disputas com a chave S20. Assim, a chave S21 vai 

energizar o ramal S19-S20-S21, mas somente quando as chaves S19 e S20, envia-

rem um sinal de liberação. 
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A1.2 ESTUDO DE CASOS EM UMA DISPUTA DA CHAVE S19 COM AS CHAVES 

S20 E S21 

 

Neste estudo de casos, a chave que está processando o algoritmo é a chave 

S19, ou seja, todo o processo ocorre segundo a “visão” desta chave. É importante 

notar que continuam existindo as mesmas duas disputas quando está se tratando de 

uma chave sem tensão nos polos: a primeira ligada a qual chave vai energizar o ra-

mal e a segunda disputa para saber se existe transferência de dados. Porém, pelo 

algoritmo da FIGURA 52 e 54, as primeiras chaves testadas são as chaves que pos-

suem tensão em um dos polos, somente depois de todos os testes com estas cha-

ves se passa para o teste com as chaves sem tensão nos polos. 

O primeiro caso apresenta a chave S21 com capacidade de carga remanes-

cente de 19 (A). Assim, a chave S19 (CCR S19 = 34) vence a disputa. Como não 

existem mais chave com tensão em apenas um dos polos, então, ela passa a dispu-

tar com as chaves com tensão sem tensão nos polos. 

A disputa então ocorre com a chave S20 (CCR S20 = 9). A chave S19 vence 

novamente, e como se trata de uma chave sem tensão nos polos ocorre a segunda 

disputa sobre a possibilidade de transferência de dados. A capacidade de carga re-

manescente de S19 quando transferido para S20 é de 24 (A) (= 34 – 10). A disputa 

ocorre com S18, que tem um limite de 44(A). Desta forma, a chave S20 perde esta 

disputa e não transfere dados. 

Assim, como a chave S19 venceu as primeiras disputas com  S20 e S21, é 

por ela que o ramal S19-S20-S21 vai ser energizado. E como ela não transferiu da-

dos para nenhum chave e ela é uma chave sem tensão em seus polos, ela continua 

fechada e envia um sinal de liberação para a chave que transferiu dados para ela 

(no caso S17). 

No segundo caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

35 (A). Como a capacidade de carga remanescente da chave S19 é de 34 (A), ela 

perde a disputa, agora deve-se verificar se pode ocorrer a transferência de dados de 

S21 para S19. O valor limite de S21 transferido para S19 é de 25 (A) (= 35 – 10), 

que é menor do que o da chave que alimenta até então S19, que é a chave S17 

(CCR S17 = 49), não ocorrendo transferência de dados. 

Assim, a chave S19 deve abrir e enviar um sinal de liberação para a chave 

que transferiu dados para ela (no caso S17). 
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No terceiro caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

56 (A). Como a capacidade de carga remanescente da chave S19 é de 34 (A), ela 

perde a disputa, agora deve-se verificar se pode ocorrer a transferência de dados de 

S21 para S19. O valor limite de S21 transferido para S19 é de 46 (A) (= 56 – 10), 

que é menor do que o da chave que alimenta até então S19, que é a chave S17 

(CCR S17 = 49), não ocorrendo transferência de dados. Assim, de forma similar ao 

segundo caso, a chave S19 deve abrir e enviar um sinal de liberação para a chave 

que transferiu dados para ela (no caso S17). 

No quarto caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 66 

(A). A chave S19 perde a primeira disputa com S21. Passando-se para a segunda 

disputa, a capacidade de carga remanescente de S21 é transferido para S19, e o 

valor é de 56 (A) (= 66 – 10), que é maior que o da chave S17 que alimenta, até o 

momento, S19. Assim, a chave S19, interrompe seu processamento até receber os 

dados da chave S21. 

Recebendo estes dados de S21, a chave S19 passa a ter uma nova capaci-

dade de carga remanescente igual a 56 (A) e estabelece uma disputa com a chave 

S17, que tem um CCR S17 igual a 49 (A). Desta forma, vence a primeira disputa e 

passa para a segunda disputa (sobre a transferência de dados ou não). Ao transferir 

este novo limite de S19 para S17, encontra-se o valor de 41 (A) (= 56 – 15), verifi-

cando-se em seguida que este valor perde para S9 que transferiu dados para S17; 

assim não havendo transferência de dados. Desta forma, a chave S19 permanece 

fechada e está apta para enviar o sinal de liberação para a chave S21, salvo algu-

mas temporizações (ou intertravamentos com sinais de liberação) necessárias para 

garantir que o algoritmo da chave S17 seja executado. 

 

 

A1.3 ESTUDO DE CASOS EM UMA DISPUTA DA CHAVE S20 COM AS CHAVES 

S19 E S21 

 

Neste último estudo de casos, o processando é realizado pela chave S20. 

O primeiro caso apresenta a chave S21 com capacidade de carga remanes-

cente de 19 (A). Assim, como a capacidade de carga remanescente da chave S20 é 

de 9 (A), ela perde esta primeira disputa e deve-se verificar se ocorrerá transferência 

de dados. Transferindo-se a capacidade de carga remanescente de S21 para S20, o 
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valor encontrado é de 9(A) (= 19 – 10), que é inferior ao da chave S18 (CCR S18 = 

44). Assim, a chave S20 deve abrir e enviar um sinal de liberação para a chave que 

transferiu dados para ela (no caso S17). 

Fato semelhante ocorre para o segundo caso, onde a chave S21 apresenta 

um capacidade de carga remanescente de 35 (A), pois a chave S20 perde a primeira 

disputa, mas quando o valor de S21 é transferido para S20 (novo CCR S21 = 25) é 

menor do que o da chave S18. 

No terceiro caso, a capacidade de carga remanescente da chave S21 é de 

56 (A). Assim, novamente S20 perde a primeira disputa com S21, passando-se para 

a segunda disputa. Quando se transfere a capacidade de carga remanescente de 

S21 para S20, o valor é de 46 (A) (= 56 – 10). Este valor é maior do que o da chave 

S18 (CCR S18 = 44), assim, ocorre a transferência de dados de S21 para S20. 

Assim, a chave S20 deve iniciar todo o processo de análise com os dados 

da chave S21, ou seja, com a nova capacidade de carga remanescente de 46 (A) 

(CCR S20 = 46). Estabelecendo uma disputa agora com S18 e vencendo, pois CCR 

S18 é igual a 44 (A). Assim, a chave S20 deve continuar fechada e enviar um sinal 

de liberação para a chave que transferiu dados para ela (no caso S21).  

O desenvolvimento do quarto caso é semelhante ao do terceiro caso. 
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APÊNDICE 2: DETALHES DA IMPLANTAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Este apêndice apresenta detalhes da implantação computacional dos con-

ceitos propostos no capítulo anterior e seu resultado em um sistema de distribuição 

real. Esta implantação computacional requer que alguns cuidados sejam tomados, 

pois, na utilização real (ou seja, diretamente nas chaves da rede), ele tem caracterís-

tica distribuída; enquanto na presença implantação ele será executado de forma se-

quencial (ou seja, por apenas um computador). 

 

 

A2.1 A MATRIZ DE DADOS DAS CHAVES 

 

Antes de se iniciar a montagem da matriz, é interessante relembrar quais 

dados cada um dos tipos de chaves deve ter armazenado em sua memória. As TA-

BELAS 15 e 16 apresentam estas informações com suas características. 

 

 

TABELA 15 – INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS PARA AS CHAVES DA SUBESTAÇÃO 

Chaves da Subestação 

Descrição Exemplo 

Localização S (de subestação) 

Número da própria Chave 4 

Lista de Chaves do Time [5, 6, 8] 

Tipo da Chave NF ou NA 

Registro de Evento de Sobrecorrente S ou N 

Posição Atual da Chave A (aberta) ou F (fechada) 

Capacidade da Chave Valor numérico inteiro 

Contador de Aberturas Valor numérico inteiro entre 0 e 3 

FONTE: O autor (2016) 
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TABELA 16 – INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS PARA AS CHAVES DOS RAMAIS 

Chaves dos Ramais 

Descrição Exemplo 

Localização R (de ramal) 

Número da própria Chave 9 

Lista de Chaves do Time 1 [5] 

Lista de Chaves do Time 2 [16, 17] 

Tipo da Chave NF ou NA 

Registro de Evento de Sobrecorrente S ou N 

Posição Atual da Chave A (aberta) ou F (fechada) 

Capacidade da Chave Valor numérico inteiro 

Contador de Subtensões Valores possíveis: 0 e 1 

Tensão nos Terminais Valores possíveis: 0, 1 e 2 

FONTE: O autor (2016) 

 

Verifica-se que as informações acima podem ser armazenas de diversas 

formas nas chaves, dependendo muito mais do tipo de processador utilizado, que da 

própria grandeza. Todas estas informações podem ser armazenadas de forma nu-

mérica ou alfanumérica ou somente no modo texto. 

Uma das formas de se montar o armazenamento dessas informações para o 

processamento de um sistema centralizado é através de matrizes de incidência in-

dexadas ou através de listas dinâmicas. O primeiro tipo de armazenamento poderia 

ser interessante, pois cada alteração na configuração do sistema de distribuição ou 

das chaves poderia ser registrada apenas uma vez. O inconveniente deste encami-

nhamento seria o esforço computacional para o tamanho do problema tratado. Este 

encaminhado seria interessante se fosse acompanhado de outras informações da 

rede, tais como: ligações de ramais, status de chaves, tensão e correntes das cha-

ves, entre outros. Por esta razão optou-se por um processo de listas e registros di-

nâmicos que estão implantadas em duas matrizes, uma de tamanho fixo e outra, que 

pode ser implementada (se necessário) em tamanho dinâmico. É importante notar 

que existem múltiplas formas possíveis de armazenamento dessas informações, 

sendo a implantada apenas uma delas. 

A primeira do armazenamento é denominada Matriz da Informação sobre as 

Chaves (MatCh). Ela contém uma linha para cada chave com as seguintes informa-
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ções nesta ordem: Número da Chave, Localização, Tipo da Chave, Registro de 

Evento de Sobrecorrente, Contador de Abertura (para chaves da subestação) ou de 

Subtensões (para chaves dos ramais), Tensão nos Terminais, Posição Atual da 

Chave, Capacidade da Chave, Linha da Matriz de Times com o Time 1, Número de 

Chaves do Time 1, Linha da Matriz de Times com o Time 2 e Número de Chaves do 

Time 2. As duas últimas informações localizam em quais linhas estão os times desta 

chave na segunda matriz que é a de Times. Sabe-se que as chaves da subestação 

pertencem a apenas um time, assim o último valor deve ser preenchido com o valor 

numérico 0 (zero). 

A Matriz dos Times (MatTim) deve ser preenchida, linha a linha, com as cha-

ves de cada time. Um exemplo dessas matrizes para o sistema de distribuição mos-

trado na FIGURA 3 apresentaria as seguintes matrizes: 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 0 2 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 0 0 2 1 100 5 2 0 0  

 15 2 1 0 0 2 1 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 0 2 1 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 0 2 1 50 7 3 8 1  
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MatTim= 

 1 2 0 0  

 2 3 6 7  

 7 0 0 0  

 3 12 13 0  

 14 15 0 0  

 13 15 16 0  

 9 16 17 0  

 17 0 0 0  

 10 11 0 0  

 8 11 0 0  

 4 5 6 8  

 5 9 0 0  
 

 

Onde foram utilizados os seguintes valores numéricos: 

- Localização: 1 para chaves da subestação e 2 para chaves dos ramais 

- Tipo da Chave: 1 para chaves normalmente fechadas (NF) e 2 para chaves nor-

malmente abertas (NA) 

- Posição Atual da Chave: 1 para a chave fechadas, 2 para a chave aberta e 3 para 

chave travada. 

E mais, como se trará do Case Base em Operação Normal (ou seja, antes 

da falta), todos os valores de Registro de Evento de Sobrecorrente e Contador de 

Abertura ou de Subtensões ainda estão em 0 (zero). Os valores de Tensão nos 

Terminais também são todos iguais a 2, pois todos os ramais estão energizados e 

os dois lados da chave estão energizados. Se um lado da chave (qualquer deles) 

deixar de estar energizado este valor passa a ser 1; e pode passar a ser 0 (zero) se 

ambos os lados da chave não estiverem energizados. A posição atual de todas as 

chaves, por ser o Caso Base em Operação Normal, também são iguais ao Tipo da 

Chave. Finalmente, no parâmetro Capacidade da Chave, foi estabelecido que as 

chaves da subestação terão valores de 100 e as dos ramais de 50.  

Assim, por exemplo, verificando a linha 2 da Matriz da Informação sobre as 

Chaves (MatCh), nota-se que dela podem ser retiradas as seguintes informações: 

Número da Chave = 2 

Localização = 2 (ou seja, chave tipo ramal) 
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Tipo da Chave = 1 (ou seja, chave NF) 

Registro de Evento de Sobrecorrente = 0 (ou seja, sem registro de eventos) 

Contador = 0 (ou seja, sem registro de subtensão) 

Tensão nos Terminais = 2 (ou seja, tensão nos dois terminais) 

Linha da Matriz de Times 1 = 1 (ou seja, o Time 1 está localizado na linha 1 de Mat-

Tim) 

Número de Chaves do Time 1 = 2 (ou seja, o Time 1 possui 2 chaves) 

Linha da Matriz com o Time 2 = 2 (ou seja, o Time 2 está localizado na linha 2 de 

MatTim) 

Número de Chaves do Time 2 = 4 (ou seja, o Time 1 possui 4 chaves). 

Observa-se também que as quatro últimas colunas da Matriz da Informação 

sobre as Chaves (MatCh) pode ser preenchida automaticamente via um programa 

computacional simples de inspeção da Matriz dos Times (MatTim). 

Estas duas matrizes representam integralmente as grandezas necessárias 

para a implantação do processo de restauração automático. Porém, necessita-se da 

atualização do sistema a cada operação das chaves, ou seja, os valores de sobre-

corrente e subtensão que os relés e sensores leem do sistema. Isto pode ser feito 

por um programa de simulação que tem estes dados e os escrever nas posições 

corretas da Matriz da Informação sobre as Chaves (MatCh) ou escreve um arquivo 

que serve de base para a alteração dos valores desta matriz. Pela última opção ser 

mais flexível, já que inclusive este arquivo pode ser editado diretamente pelo usuário 

do sistema, foi a escolhida. Este arquivo será denominado Arquivo da Situação Sis-

têmica e é apresenta a seguir. 

 

 

A2.2 ARQUIVO DA SITUAÇÃO SISTÊMICA 

 

O Arquivo da Situação Sistêmica deve conter as informações que são lidas 

pelos relés e sensores das chaves da subestação e dos ramais, respectivamente. 

Estas informações são de sobrecorrente e subtensão; portanto, informações de cor-

rente e de tensão para cada chave do sistema. E mais, existem diversas etapas de 

possíveis alterações dessas medidas que também devem estar neste arquivo, ou 

seja, a saber: a situação pré-falta, a situação durante o curto-circuito, a situação 

após a primeira abertura da chave da subestação, a situação do curto-circuito após 
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o fechamento da chave da subestação e, finalmente, a situação após a abertura final 

da chave da subestação (caso ocorra).  

Então, têm-se dois parâmetros para serem representados (sobrecorrente e 

subtensão) e cinco situações operativas (pré-falta, durante o curto-circuito, após a 

primeira abertura da chave da subestação, após o fechamento da chave da subes-

tação e abertura final da chave da subestação). Inicialmente, a melhor forma de re-

presentar esta situação é através de duas matrizes de estado, que podem ser de-

nominadas por Matriz da Situação Sistêmica da Sobrecorrente (MatSitSistI) e Matriz 

da Situação Sistêmica da Subtensão (MatSitSistU). 

Porém, se o algoritmo não necessita de valores para as suas decisões, sim-

plesmente da existência ou não de sobrecorrente ou subtensão, basta que sejam 

sinalizados nestas matrizes suas ocorrências e não seus valores20.  

Assim, as matrizes MatSitSistI e MatSitSistU podem ser construída. Optou-

se por questão de homogeneidade que cada situação operativa ocupa-se uma colu-

na e que cada linha fosse relativa a uma chave do sistema, como na Matriz da In-

formação sobre as Chaves (MatCh). Então, para o exemplo descrito no Capítulo 4, 

onde o curto-circuito ocorrida no ramal entre as chaves S13 e S15, ter-se-ão: 

  

                                            
20

 Inclusive, os sensores que não são medidores, mas simplesmente sinalizadores são muito mais 
baratos, reduzindo os custos da automação. 
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MatSitSistI = 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 1 0 1 0  

 0 1 0 1 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  
 

 

 

Onde, na Matriz da Situação Sistêmica da Sobrecorrente (MatSitSistI), os 

valores diferentes de zero, estão nas linhas das chaves S14 e S15, que percebem 

as sobrecorrentes nas seguintes situações: durante o curto-circuito e após o fecha-

mento da chave da subestação. Enquanto, na Matriz da Situação Sistêmica da Sub-

tensão (MatSitSistU), os valores diferentes de zero estão linhas das chaves S9, S13, 

S15, S16 e S17, nas situações de: após a primeira abertura da chave da subestação 

e abertura final da chave da subestação. Por facilidade de implementação, para não 

ter que fazer uma nova matriz e por ter a mesma natureza de “contador”, a chave da 

subestação S14 também foi registrada como 1 nestas situações. Isto ocorre, pois 

representa a abertura da chave, que também é contada de maneira análoga à sub-

tensão nos algoritmos até então apresentados. Caso isto não seja conveniente na 

implementação ela pode estar em uma outra matriz o que até o momento não é ne-

cessário. Inclusive muito pelo contrário, como ver-se-á a seguir. 
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MatSitSistU = 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 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 0 0  

 0 0 1 0 1  

 0 0 0 0 0  

 0 0 1 0 1  

 0 0 1 0 1  

 0 0 1 0 1  
 

 

 

Observando-se as duas matrizes MatSitSistI e MatSitSistU, verifica-se que 

quando ocorrem registros nas colunas da matriz MatSitSistI , não existem registros 

nas colunas da MatSitSistU, e vice-versa. Isto computacionalmente estas duas ma-

trizes podem estar reunidas em apenas uma matriz, pois deve-se evitar o armaze-

namento de valores desnecessários, criando então a Matriz da Situação Sistêmica 

Aumentada (MatSitSistA), que pode ser expressa a partir do exemplo descrito no 

Capítulo 3, como: 
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MatSitSistA = 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0  

 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 0 0  

 0 0 1 0 1  

 0 1 0 1 0  

 0 1 1 1 1  

 0 0 1 0 1  

 0 0 1 0 1  
 

 

 

O mesmo fato de armazenamento desnecessário de zeros ainda ocorre na 

Matriz da Situação Sistêmica Aumentada (MatSitSistA), quando observa-se a situa-

ção pré-falta. Nenhuma informação significativa existe nesta coluna, já que ela re-

presenta o Caso Base em Situação Normal. Desta forma, pode-se eliminar esta co-

luna sem nenhuma perda de informação. Assim, obtém-se a Matriz da Situação Sis-

têmica (MatSitSist), que está apresentada a seguir para o exemplo do Capítulo 4, e 

se constituí no Arquivo da Situação Sistêmica. 
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MatSitSist = 

 0 0 0 0  

 0 0 0 0  

 0 0 0 0  

 0 0 0 0  

 0 0 0 0  

 0 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 0 0 0  

 1 1 1 1  

 1 1 1 1  

 0 1 0 1  

 0 1 0 1  
 

 

 

A2.3 ALGORITMO PARA A SIMULAÇÃO DE UMA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTI-

CA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Esta seção apresenta um algoritmo para a restauração automática de siste-

mas de distribuição que pode ser implantado em um único computador, mas que 

ainda guarda as principais características dos sistemas distribuídos. Assim, somente 

são utilizadas informações que as chaves possam ter acesso e nunca informações 

de caráter geral e de conhecimento centralizado.  

Para simular este cenário distribuído em um sistema de processamento úni-

co e sem a necessidade de outro programa que responda aos chaveamentos efetu-

ados será utilizada a matriz de estados MatSitSist e o fluxograma mostrado nas FI-

GURAS 89 a 96. 

Ele começa na FIGURA 89 com a leitura externa do número total de chaves 

do sistema de distribuição que são analisadas, denominado por NumTotChv, que no 
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exemplo apresentado no Capítulo 4 e as matrizes dos itens A.1 e A.2, este valor é 

igual a 17. Assim, esta parte do algoritmo verifica em seu primeiro laço lógico o nú-

mero total de chaves do tipo subestação (NumTotChS), ou seja, aquelas que nas 

posições MatCh(i,2) têm valor igual a 1, e cria uma lista com todas as chaves deste 

tipo (denominada por ListChS), as quais são representadas pelo índice da linha que 

elas estão na matriz MatCh. 

Desta forma, obtém-se o valor de 5 para NumTotChS e a lista ListChS é 

igual a [1, 4, 10, 12, 14]. É importante notar que estes são os números são os índi-

ces das linhas e não o número das chaves. Por caso, neste exemplo, eles são 

iguais. 

Em seguida, o segundo laço desta parte faz desenvolvimento idêntico para 

as chaves dos ramais, obtendo-se o número total de chaves nos ramais (NumTo-

tChR), ou seja, aquelas que nas posições MatCh(i,2) têm valor igual a 2, e cria uma 

lista com todas as chaves deste tipo (denominada por ListChR), as quais são repre-

sentadas pelo índice da linha que elas estão na matriz MatCh. Desta forma, obtém-

se o valor de 12 para NumTotChR e a lista ListChR é igual a [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

13, 15, 16, 17]. 

O fluxograma continua na FIGURA 90, onde o primeiro laço lógico verifica a 

ocorrência de sobrecorrente, através da primeira coluna da matriz MatSitSist, detec-

tando qual a chave da subestação apresenta observa a sobrecorrente (ChSProb) e o 

segundo laço lógico atualiza os valores da matriz MatCh em sua posição (i,4). 

No primeiro laço, são verificadas as chaves da subestação utilizando-se os 

elementos da lista ListChS na primeira coluna da matriz MatSitSist, por MatSit-

Sist(ListChS(i),1), selecionando-se aquela que tem valor igual a 1. Assim, no exem-

plo, os valores são: 

i =1, MatSitSist(ListChS(1),1), ListChS(1)=1, MatSitSist(1,1)=0; 

i =2, MatSitSist(ListChS(2),1), ListChS(1)=4, MatSitSist(4,1)=0; 

i =3, MatSitSist(ListChS(3),1), ListChS(1)=10, MatSitSist(10,1)=0; 

i =4, MatSitSist(ListChS(4),1), ListChS(1)=12, MatSitSist(12,1)=0; e 

i =5, MatSitSist(ListChS(5),1), ListChS(1)=14, MatSitSist(14,1)=1. 

Sendo a chave com sobrecorrente ChSProb a que está na linha 14 da matriz MatCh. 
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FIGURA 89 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 1 

 

 

FONTE: O autor (2016) 
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Existe também a possibilidade de não haver sobrecorrente, caso este primei-

ro laço não observe nenhuma ocorrência e o algoritmo finaliza. 

O segundo laço atualiza os valores de sobrecorrente nas posições devidas 

da matriz MatCh correspondentes, ou seja, nos campos MatCh(i,4). Isto é feito ob-

servando-se aqueles que são iguais a 1 na coluna 1 da matriz MatSitSist, ou seja, 

em MatSitSist(i,1), que passa a ser: 

 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 0 2 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 0 2 1 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 0 2 1 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 0 2 1 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 0 2 1 50 7 3 8 1  
 

 



254 

FIGURA 90 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 2 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O fluxograma continua na FIGURA 91, onde a primeira parte do algoritmo 

elimina o curto-circuito com a abertura da chave e promove a atualização da chave 

com problema na matriz MatCh, e a segunda parte atualiza as chaves dos ramais 

para este procedimento com se os sensores tivesse observado as subtensões. 

Na primeira parte do algoritmo, os campos atualizados da chave com sobre-

corrente são os das colunas 5, 6 e 7, referentes aos itens Contador de Abertura, 
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Tensão nos Terminais e Posição Atual da Chave, que passam a ter os seguintes 

valores, respectivamente: 1, 1 e 2. No exemplo, as posições alteradas da matriz 

MatCh são (14,5), (14,6) e (14,7). 

Na segunda parte do algoritmo, são verificados os colunas constantes na 

segunda coluna da matriz MatSitSist. Aqueles que são iguais a 1 possibilitam altera-

ções na matrizMatCh, desde que sejam chaves de ramais. Daí a verificação para 

saber se MatCh(i,2) é igual a 1, pois estas são chaves da subestação. Os campos 

atualizados da chave com subtensão são os das colunas 5 e 6, referentes aos itens 

Contador de Subtensões e Tensão nos Terminais, que passam a ter os seguintes 

valores, respectivamente: 1 e 0. 

No exemplo, as linhas de chaves de ramais que possuem estes valores 

iguais a 1 e são: 9, 13, 15, 16 e 17. Lembrar que a linha 14, que tem valor igual a 1, 

é uma chave da subestação. 

Assim, após estes procedimentos a matriz MatSitSist passa a ser: 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 1 0 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 1 1 2 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 1 0 1 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 1 0 1 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 1 0 1 50 7 3 8 1  
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FIGURA 91 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 3 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O fluxograma continua na FIGURA 92, onde a primeira parte do algoritmo 

produz a primeira tentativa de religamento da chave da subestação e promove a 

atualização dos valores da chave na matriz MatCh, e a segunda parte atualiza as 

chaves dos ramais para este procedimento. 

Na primeira parte do algoritmo, os campos atualizados da chave com sobre-

corrente são os das colunas 6 e 7, referentes aos itens Tensão nos Terminais e Po-

sição Atual da Chave, que passam a ter os seguintes valores, respectivamente: 2 e 

1. No exemplo, as posições alteradas da matriz MatCh são (14,6) e (14,7). 

Na segunda parte do algoritmo, são verificados os colunas constantes na 

segunda coluna da matriz MatSitSist. Aqueles que são iguais a 1, ou seja, que ob-
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servaram subtensão devido a abertura da chave, agora, com o fechamento da chave 

da subestação passam a ter tensão nos dois terminais, gerando alterações na matriz 

MatCh em seus índices (i,6), que voltam a ter o valor igual a 2. 

No exemplo, as linhas de chaves de ramais que possuem estes valores 

iguais a 1 e são: 9, 13, 15, 16 e 17. Aqui também poderia ser feita a exceção a linha 

14, mas como ela também vai ter o mesmo valor igual a 2, omite-se a verificação. 

Assim, após estes procedimentos a matriz MatSitSist passa a ser: 

 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 1 2 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 1 2 1 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 1 2 1 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 1 2 1 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 1 2 1 50 7 3 8 1  
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FIGURA 92 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 4 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O fluxograma continua na FIGURA 93, onde o primeiro laço lógico verifica a 

ocorrência de sobrecorrente, através da terceira coluna da matriz MatSitSist, detec-

tando qual a chave da subestação apresenta observa a sobrecorrente (ChSProb1) e 

o segundo laço lógico atualiza os valores da matriz MatCh em sua posição (i,4). 

No primeiro laço, são verificadas as chaves da subestação utilizando-se os 

elementos da lista ListChS na primeira coluna da matriz MatSitSist, por MatSit-

Sist(ListChS(i),3), selecionando-se aquela que tem valor igual a 1. Se não houver 

mais sobrecorrente o algoritmo finaliza, caso contrário verifica se a chave com pro-

blema com problema ChSProb1 é a mesma passada (ChSProb): se sim ele conti-
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nua, se não ele faz ChSProb = ChSProb1 e retorna ao ponto B do algoritmo pois se 

trará de um novo curto-circuito em outro ramal. 

O segundo laço atualiza os valores de sobrecorrente nas posições devidas 

da matriz MatCh correspondentes, ou seja, nos campos MatCh(i,4). Isto é feito ob-

servando-se aqueles que são iguais a 1 na coluna 3 da matriz MatSitSist, ou seja, 

em MatSitSist(i,3), que passa a ser: 

 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 1 2 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 1 2 1 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 1 2 1 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 1 2 1 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 1 2 1 50 7 3 8 1  
 

 

 

O fluxograma continua na FIGURA 94, onde a primeira parte do algoritmo 

elimina o curto-circuito com a abertura da chave e promove a atualização da chave 

com problema na matriz MatCh, e a segunda parte atualiza as chaves dos ramais 

para este procedimento com se os sensores tivesse observado as subtensões. 
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FIGURA 93 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 5 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Na primeira parte do algoritmo, os campos atualizados da chave com sobre-

corrente são os das colunas 5, 6 e 7, referentes aos itens Contador de Abertura, 

Tensão nos Terminais e Posição Atual da Chave, que passam a ter os seguintes 

valores, respectivamente: 2, 1 e 2. No exemplo, as posições alteradas da matriz 

MatCh são (14,5), (14,6) e (14,7). 
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Na segunda parte do algoritmo, são verificados os colunas constantes na 

segunda coluna da matriz MatSitSist. Aqueles que são iguais a 1 possibilitam altera-

ções na matrizMatCh, desde que sejam chaves de ramais. Daí a verificação para 

saber se MatCh(i,4) é igual a 1, pois estas são chaves da subestação. Os campos 

atualizados da chave com subtensão são os das colunas 5, 6 e 7, referentes aos 

itens Contador de Subtensões, Tensão nos Terminais e Posição da Chave, que pas-

sam a ter os seguintes valores, respectivamente: 2, 0 e 2. 

No exemplo, as linhas de chaves de ramais que possuem estes valores 

iguais a 1 e são: 9, 13, 15, 16 e 17. Lembrar que a linha 14, que tem valor igual a 1, 

é uma chave da subestação. 

Assim, após estes procedimentos a matriz MatSitSist passa a ser: 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 2 0 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 2 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 2 1 2 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 2 0 2 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 2 0 2 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 2 0 2 50 7 3 8 1  
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FIGURA 94 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 6 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O fluxograma continua na FIGURA 95, onde acontece a localização do cur-

to-circuito pela localização do time em que ele está ocorrendo e consequente trava-

mento de todas as chaves deste time. Cada chave passa por uma “caixa” de acordo 

com o seu tipo. 

Assim, as chaves da subestação são submetidas à Caixa 1 e as chaves dos 

passam pela Caixa 2. Nestas caixas, a única ação possível é o travamento da cha-

ve, caso contrário, aquelas que estavam abertas continuam abertas e as que esta-

vam fechadas continuam fechadas. 

O fluxograma de cada uma dessas caixas é apresentado mais adiante neste 

apêndice. 
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FIGURA 95 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 7 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O fluxograma continua na FIGURA 96, onde existem dois laços lógicos prin-

cipais que se destinam ao processo de restauração sistêmico. O primeiro laço res-

taura a chave da subestação que foi aberta para eliminar o curto-circuito, fazendo 

com que a chave seja submetida a Caixa 3. O segundo laço providencia a restaura-

ção sistêmica pelas chaves dos ramais, utilizando para análise aquelas que não es-

tão travadas (teste MatCh(i,7) = 3, para chave travada) e submetendo-as ao fluxo-

grama da Caixa 4. 

Existe ainda um sinalizador externa (soma), que verifica se ocorre uma pas-

sagem completa de verificação das chaves dos ramais e nenhuma alteração de es-

tado foi feita. Daí soma igual a 0 (zero), finalizando o algoritmo. Caso contrário, mais 

um ciclo de passagem por todas as chaves é realizado. Este teste com o sinalizador 

externo ocorre, pois se necessita, por vezes, fazer vários ciclos até que todas as 

chaves venham a atuar, devido ao fato de ter que existir energia em seus terminais 
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para que ela comece seu algoritmo de possível fechamento (em realidade, deve ha-

ver energia em apenas um dos seus terminais). 

 

FIGURA 96 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE DISTRI-

BUIÇÃO – PARTE 8 

 

FONTE: O autor (2016) 
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A2.4 ALGORITMOS PARA LOCALIZAÇÃO DO CURTO-CIRCUITO E TRAVA-

MENTO DE CHAVES 

 

Esta seção apresenta os algoritmos para localização do curto-circuito e a 

operação de travamento de chaves do time em que ele se encontra. 

Utilizando-se a mesma lógica mostrada na seção anterior, pode-se dividir as 

chaves segundo seus tipos: chaves de subestação e chaves de ramais; segundo o 

fluxograma da FIGURA 95, estas lógicas estão contidas nas Caixa 1 e Caixa 2, res-

pectivamente. 

Mesmo sempre lógicas diferentes, os fluxogramas sofram confeccionados 

para terem uma forma uniforme, ou seja, com a mesma estrutura, pois na prática isto 

ocorre, para que as chaves possam ter parametrizações únicas, mais simples e ho-

mogêneas. Se cada tipo de chave tiver um fluxograma diferente, muitos tipos de pa-

rametrização poderão vir a acontecer, fato que não é desejável. 

A FIGURA 97 apresenta o fluxograma da Caixa 1, ou seja, para chaves da 

subestação. Verificando-se a FIGURA 95, nota-se que o índice i representa a chave 

(já testada com da subestação). O fluxograma testa inicialmente se a chave sofreu 

sobrecorrente (MatCh(i,4) ): se não, esta parte do fluxograma finaliza, se sim, o algo-

ritmo continua. São estabelecidos dois contadores: j e soma, com valores iniciais a 1 

e 0, respectivamente.  

Então existe um laço lógico que testa se o contador j é maior do que o nú-

mero de chaves do time da chave em tela; este valor está registrado na posição 

MatCh(i,10). Em seguida, o fluxograma testa se a chave analisada (Mat-

Tim(MatCh(i,9),j) observou a sobrecorrente (MatCh(MatTim(MatCh(i,9),j),4) ), ou se-

ja, se nesta posição da MatCh é igual 1, incrementando o contador soma; se não, o 

teste e a alteração não são feitos. 

Finalmente, o fluxograma verifica se ocorreu alteração no contador soma, ou 

seja, se o seu valor continua 0 (zero), o curto-circuito está neste time e a chave em 

tela deve ser travada (MatCh(i,7)=3); caso contrário, o fluxograma continua sem ne-

nhuma ação. 

No exemplo, que está sendo utilizado, os valores de i, que são submetidos a 

esta caixa, são: 1, 4, 10, 12 e 14. Para os valores de 1, 4, 10 e 12, o encaminhamen-

to no algoritmo é o mesmo, pois não é verificada sobrecorrente: MatCh(1,4) = 0, 

MatCh(4,4) = 0, MatCh(10,4) = 0 e MatCh(12,4) = 0, e a Caixa 1 é finalizada. 
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Entretanto, para a chave S14, com índice 14, a situação será diferente, pois 

ela detectou sobrecorrente: MatCh(14,4) = 1. Assim, o algoritmo busca inicialmente 

o valor de MatCh(14,10) para saber quantas chaves o seu time possui, recebendo o 

retorno do valor: 2. Assim, o laço lógico se processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(14,10)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(14,9) 5,1) 14,4) 

1 = 1)  Sim,  

soma=soma0 + 1 = 1, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(14,10)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(14,9) 5,2) 15,4) 

1 = 1)  Sim, 

soma=soma1 + 1 = 2, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógico, 

j = 3, ( j > MatCh(14,10)2 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Utiliza-se o símbolo  para se representar o valor da posição em certa ma-

triz; por exemplo, o valor da posição (14,10) da matriz MatCh é igual a 2, então 

MatCh(14,10)2. Poder-se-ia utilizar igual (=), mas iria confundir com o igual lógico 

que está em negrito. 

Finalmente, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 2 

(ou seja, diferente de 1), a chave não deve ser travada (ou seja, nenhuma ação to-

mada) e o fluxograma da Caixa 1 é finalizado. 

O segundo tipo de chave é a de ramal. Da mesma forma que o fluxograma 

anterior, o índice i representa a chave que está em tela. O fluxograma testa inicial-

mente se a chave sofreu subtensão (MatCh(i,5) ): se não, esta parte do fluxograma 

finaliza, se sim, o algoritmo continua.  

Então existem dois laços lógicos: um para o teste do Time 1 e outro similar 

para o teste do Time 2.  
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FIGURA 97 – FLUXOGRAMA PARA LOCALIZAÇÃO DE CURTO-CIRCUITO E TRAVAMENTO DA 

CHAVE DA SUBESTAÇÃO – CAIXA 1 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

São novamente estabelecidos dois contadores: j e soma, com valores inici-

ais a 1 e 0, respectivamente. O primeiro laço testa se o contador j é maior do que o 

número de chaves do Time 1 da chave em tela; este valor está registrado na posição 

MatCh(i,10). Em seguida, o fluxograma testa se a chave analisada (Mat-

Tim(MatCh(i,9),j) ) observou a sobrecorrente (MatCh(MatTim(MatCh(i,9),j),4) ), ou 

seja, se nesta posição da MatCh é igual 1, incrementando o contador soma; se não, 

o teste e a alteração não são feitos. 

Finalmente, o fluxograma verifica se ocorreu alteração no contador soma, ou 

seja, se o seu valor for igual a 1, o curto-circuito está neste time e a chave em tela 

deve ser travada (MatCh(i,7)=3); caso contrário, o fluxograma continua para o se-

gundo laço. 
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No exemplo, que está sendo utilizado, os valores de i, que são submetidos a 

esta caixa, são: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 17. Para os valores de 2, 3, 5, 6, 

7, 8 e 11, o encaminhamento no algoritmo é o mesmo, pois não é verificada subten-

são: MatCh(2,5) = 0, MatCh(3,5) = 0, MatCh(5,5) = 0, MatCh(6,5) = 0, MatCh(7,5) = 

0, MatCh(8,5) = 0 e MatCh(11,5) = 0, e a Caixa 2 é finalizada. 

Entretanto, para as chaves S9, S13, S15, S16 e S17, que estão nas posi-

ções 9, 13, 15, 16 e 17, o procedimento é diferente, pois é detectada a observância 

de subtensão, MatCh(i,5) = 1 para i = 9, 13, 15, 16 e 17. 

Por exemplo, quando i igual a 9 (i=9), o algoritmo busca inicialmente o valor 

de MatCh(9,10) para saber quantas chaves o seu time possui, recebendo o retorno 

do valor: 3. Assim, o laço lógico se processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,1) 9,4) 0 = 

1)  Não, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,2) 16,4) 0 

= 1)  Não, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógico, 

j = 3, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,2) 17,4) 0 

= 1)  Não, j = j3 + 1 = 4, continua o laço lógico, 

j = 4, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Finalmente, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 0 

(ou seja, diferente de 1), a chave não deve ser travada, e o fluxograma continua pa-

ra o segundo laço lógico. 

Testando-se agora o exemplo de i igual a 15 (i=15), o algoritmo busca inici-

almente o valor de MatCh(15,10) para saber quantas chaves o seu time possui, re-

cebendo o retorno do valor: 2. Assim, o laço lógico de processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(15,10)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(15,9) 5,1) 14,4) 

1 = 1)  Sim, soma = soma0 + 1 = 1, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógi-

co, 

j = 2, ( j > MatCh(15,10)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(15,9) 5,2) 15,4) 

1 = 1)  Sim, soma = soma1 + 1 = 2, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógi-

co, 

j = 3, ( j > MatCh(15,10)2 )?  Sim, fim do laço lógico. 
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Finalmente, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 2 

(ou seja, diferente de 1), a chave não deve ser travada, e o fluxograma continua pa-

ra o segundo laço lógico. 

Fazendo-se agora o exemplo de i igual a 16 (i=16), o algoritmo busca inici-

almente o valor de MatCh(16,10) para saber quantas chaves o seu time possui, re-

cebendo o retorno do valor: 2. Assim, o laço lógico se processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(16,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(16,9) 6,1) 13,4) 

0 = 1)  Não, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(16,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(16,9) 6,2) 15,4) 

1 = 1)  Sim, soma = soma0 + 1 = 1, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógi-

co, 

j = 3, ( j > MatCh(16,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(16,9) 6,3) 16,4) 

0 = 1)  Não, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógico, 

j = 4, ( j > MatCh(16,10)3 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Finalmente, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 1, 

a chave deve ser travada e o valor alterado na matriz MatCh na posição (16,7) para 

3, ou seja, MatCh(16,7) = 3. Então, o fluxograma se completa, deixando a Caixa 2. 

No segundo laço lógico, são novamente estabelecidos dois contadores: j e 

soma, com valores iniciais a 1 e 0, respectivamente. Este laço testa se o contador j é 

maior do que o número de chaves do Time 2 da chave em tela; este valor está regis-

trado na posição MatCh(i,12). Em seguida, o fluxograma testa se a chave analisada 

(MatTim(MatCh(i,11),j)) observou a sobrecorrente (MatCh(MatTim(MatCh(i,11),j),4)), 

ou seja, se nesta posição da MatCh é igual 1, incrementando o contador soma; se 

não, o teste e a alteração não são feitos. 

Finalmente, o fluxograma verifica se ocorreu alteração no contador soma, ou 

seja, se o seu valor for igual a 1, o curto-circuito está neste time e a chave em tela 

deve ser travada (MatCh(i,7)=3); caso contrário, o fluxograma deixa a Caixa 2, sem 

realizar nenhuma operação na chave. 

No exemplo, as chaves S9, S13, S15 e S17, que estão nas posições 9, 13, 

15 e 17, seguem para este segundo laço.  
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Assim, quando i igual a 9 (i=9), o algoritmo busca inicialmente o valor de 

MatCh(9,12) para saber quantas chaves o seu time possui, recebendo o retorno do 

valor: 2. Desta forma, o laço lógico se processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(9,12)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,11) 12,1) 5,4) 0 

= 1)  Não, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(9,12)2 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,11) 12,2) 9,4) 0 

= 1)  Não, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógico, 

j = 3, ( j > MatCh(9,12)2 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Finalmente, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 0 

(ou seja, diferente de 1), a chave não deve ser travada, e o fluxograma se completa, 

deixando a Caixa 2, mostrada na FIGURA 98. 

Fazendo-se agora o exemplo de i igual a 15 (i=15), o algoritmo busca inici-

almente o valor de MatCh(15,12) para saber quantas chaves o seu time possui, re-

cebendo o retorno do valor: 3. Assim, o laço lógico de processa da maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(15,12)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(15,11) 6,1) 13,4) 

0 = 1)  Não, j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(15,12)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(15,11) 6,2) 15,4) 

1 = 1)  Sim, soma = soma1 + 1 = 2, j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógi-

co, 

j = 3, ( j > MatCh(15,12)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(15,11) 6,3) 16,4) 

0 = 1)  Não, j = j3 + 1 = 4, continua o laço lógico, 

j = 4, ( j > MatCh(15,12)3 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Para finalizar, testa-se o valor do contador soma. Como ele tem valor igual a 

1, a chave deve ser travada e o valor alterado na matriz MatCh na posição (15,7) 

para 3, ou seja, MatCh(15,7) = 3. Então, o fluxograma se completa, deixando a Cai-

xa 2. 

Quando este procedimento for realizado para as chaves S13 e S17, encon-

trar-se-ão os seguintes resultados:  

- a chave 13 passará pelo primeiro laço lógico sem alteração de seu estado, porém o 

teste do segundo laço lógico resultará na ação de travamento da chave; e 

- a chave S17 passará pelos dois laços lógicos sem alteração de seu estado. 
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Desta forma, após estes procedimentos a matriz MatSitSist passa a ser: 

 

 

MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 2 1 2 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 3 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 2 1 2 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 2 0 3 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 2 0 3 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 2 0 2 50 7 3 8 1  
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FIGURA 98 – FLUXOGRAMA PARA LOCALIZAÇÃO DE CURTO-CIRCUITO E TRAVAMENTO DA 

CHAVE DOS RAMAIS – CAIXA 2 

 

FONTE: O autor (2016) 
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A2.5 ALGORITMOS PARA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA APÓS UM CURTO-

CIRCUITO 

 

Esta seção apresenta os algoritmos para a restauração do sistema após o 

curto-circuito ter sido isolado. Esta restauração ocorre através do possível fecha-

mento de chaves que não estão travadas. Para isto, ocorrem diferentes testes e 

“disputas” lógicas para se conhecer aquelas que serão fechadas 

O fluxograma da FIGURA 96, onde este processo ocorre mostra duas cai-

xas, 3 e 4, que possibilitam a divisão do problema de restauração segundo o tipo de 

chaves: Caixa 3 para chaves da subestação e Caixa 4 para chaves dos ramais. 

A FIGURA 99 apresenta o fluxograma da Caixa 3, o qual é bastante simples, 

pois externamente a ele já verificou (no fluxograma da FIGURA 96) se: a chave era 

do tipo subestação (MatCh(i,2) = 1) e se ela não estava fechada (MatCh(i,7)=1, com 

resposta negativa). O algoritmo então deve fazer simplesmente duas perguntas a 

chave em tela: se ela observou uma sobrecorrente (MatCh(i,4)=1) e se ela está tra-

vada (MatCh(i,7)=1). Se ela tiver observado a sobrecorrente e não estiver travada, 

então ela deve fechar e haver a atualização na matriz MatCh, em MatCh(i,7). 

No exemplo, que está sendo utilizado, os valores de i, que são submetidos a 

esta caixa, são: 1, 4, 10, 12 e 14. Para os valores de 1, 4, 10 e 12, o encaminhamen-

to no algoritmo é o mesmo, pois não é verificada sobrecorrente: MatCh(1,4) = 0, 

MatCh(4,4) = 0, MatCh(10,4) = 0 e MatCh(12,4) = 0, e a Caixa 3 é finalizada. 

Entretanto, para a chave S14, com índice 14, a situação será diferente, pois 

ela detectou sobrecorrente: MatCh(14,4) = 1. Assim, o algoritmo verifica se ela está 

travada através da pergunta “MatCh(14,7)=3?”, a resposta é negativa; assim a chave 

deve ser fechada e o valor de MatCh(14,7) atualizado para 1, finalizando o fluxo-

grama da Caixa 3. 
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FIGURA 99 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA PARA CHAVES DA SUBESTA-

ÇÃO – CAIXA 3 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O segundo tipo de chave é a de ramal. Da mesma forma que o fluxograma 

anterior, o índice i representa a chave que está em tela. O fluxograma da FIGURA 

96 testa se: a chave era do tipo ramal (MatCh(i,2) = 2) e se ela não estava travada 

(MatCh(i,7)=3, com resposta negativa). Assim, o fluxograma mostrado nas FIGURAS 

100 e 101 se inicia com o teste para se saber se a chave sofreu subtensão 

(MatCh(i,5)=1): se não, esta parte do fluxograma finaliza; se sim, ela pergunta se a 

chave tem tensão em apenas um de seus terminais (MatCh(i,6)=1), se não esta par-

te do fluxograma finaliza; se sim o algoritmo continua.  

Então existem dois laços lógicos: um para o teste do Time 1 e outro similar 

para o teste do Time 2.  

São novamente estabelecidos dois contadores: j e soma, com valores inici-

ais a 1 e 0, respectivamente. O primeiro laço testa se o contador j é maior do que o 

número de chaves do Time 1 da chave em tela; este valor está registrado na posição 

MatCh(i,10). Em seguida, algumas condições são verificadas: 

- se a chave adjacente está travada (MatCh(j,7)=3?): se sim, as demais questões 

não são realizadas e o contador do laço é incrementado; 

- existe tensão nos 2 polos da chave adjacente (MatCh(j,6)=2?): se sim, o time está 

energizado e a execução deste primeiro laço lógico deve ser interrompida e o algo-

ritmo continuar no segundo laço lógico; e 

- existe tensão em apenas 1 dos polos (MatCh(j,6)=1?): se sim, observa-se a capa-

cidade da chave em tela (MatCh(i,8)) se ela for maior ou igual a capacidade da cha-
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ve adjacente (MatCh(j,8)) o laço interno continua; caso contrário, o primeiro laço ló-

gico deve ser interrompido e o algoritmo continua no segundo laço lógico; se não, 

esta chave ainda não está apta para participar da restauração e o fluxograma conti-

nua. 

Se o primeiro laço lógico chegar ao seu final, ou seja, quando a pergunta “j > 

MatCh(i,10)” for afirmativa, é porque a chave i deve ser fechada e este estado regis-

trado na matriz MatCh na posição (i,7) com valor 1, ou seja, MatCh(i,7)=1. E mais, o 

contador soma passa a ter valor 1 e as tensões do Time 1 devem ser atualizadas 

corretamente para valor como 1 ou 2, dependendo do caso. Outro laço lógico é efe-

tuado para esta finalidade. 

Caso por algum motivo acima o segundo laço vier a ser acionado é para um 

percurso lógico semelhante ao relato acima, somente que efetuando testes no Time 

2. 

Nas situações de ramal energizado (MatCh(k,6)=2) ou capacidade de chave 

adjacente maior que a chave em tela, o fluxograma da Caixa 4 se finaliza sem alte-

ração do estado da chave i em tela. Caso contrário, em que o segundo laço lógico é 

totalmente executado, a chave i deve ser fechada e este estado registrado na matriz 

MatCh na posição (i,7) com valor 1, ou seja, MatCh(i,7)=1. E mais, o contador soma 

passa a ter valor 1 e as tensões do Time 2 devem ser atualizadas corretamente para 

valor como 1 ou 2, dependendo do caso. 

No exemplo, que está sendo utilizado, os valores de i, que são submetidos a 

esta caixa, são: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 17, pois as demais chaves dos ramais (S13, 

S15 e S16) estão travadas. Para os valores de 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11, o encaminha-

mento no algoritmo é o mesmo, pois não é verificada subtensão: MatCh(2,5) = 0, 

MatCh(3,5) = 0, MatCh(5,5) = 0, MatCh(6,5) = 0, MatCh(7,5) = 0, MatCh(8,5) = 0 e 

MatCh(11,5) = 0, e a Caixa 4 é finalizada. Enquanto para i igual a 17 (chave S17), 

não existe tensão em seus terminais (MatCh(17,7)=0), então também para este caso 

o algoritmo finaliza a execução dentro da Caixa 4. 

Entretanto, para a chave que sobra S9, que está na posição 9, o procedi-

mento é diferente, pois é detectada a observância de subtensão, MatCh(i,5) = 1, e 

tensão em apenas um de seus terminais, MatCh(i,7)=1,  para i = 9. 

Assim, no exemplo, quando i igual a 9 (i=9), o algoritmo busca inicialmente 

no primeiro laço lógico, o valor de MatCh(9,10) para saber quantas chaves o seu 
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Time 1 possui, recebendo o retorno do valor: 3. Assim, o laço lógico se processa da 

maneira a seguir: 

j = 1, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,1) 9,7) 1 = 

3)  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,1) 9,6) 1 = 2)  Não,  

( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,1) 9,6) 1 = 1)  Sim, 

( MatCh(9,8)50  MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,1) 9,8) 50)  Sim, 

 j = j1 + 1 = 2, continua o laço lógico, 

j = 2, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,2) 16,7) 3 

= 3)  Sim,  

j = j2 + 1 = 3, continua o laço lógico, 

j = 3, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,3) 17,7) 1 

= 3)  Não, ( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,3) 17,6) 0 = 2)  Não,  

( MatCh(MatTim(MatCh(9,9) 7,3) 17,6) 0 = 1)  Não, 

j = j3 + 1 = 4, continua o laço lógico, 

j = 4, ( j > MatCh(9,10)3 )?  Sim, fim do laço lógico. 

Como a chave S9, passou por todo o primeiro laço, ela deve fechar, atualizar 

este valor na matriz MatCh, através de MatCh(9,7)=1, colocar o contador soma igual 

a 1, atualizar a tensão das chaves do Time 1 e finalizar a execução do algoritmo da 

Caixa 4. 

Entretanto, ainda não foi finalizado o algoritmo de restauração, pois se ob-

servando o fluxograma da FIGURA 96, quando o valor do contador soma for diferen-

te de zero, todas as chaves de ramais devem ser novamente avaliadas. 

Isto ocorre, pois algumas chaves como a S17 não puderam ser fechadas, 

porque não tinham ainda tensão em seus terminais. Com o fechamento de S9, ela 

passou a ser elegível para fechamento. Assim, o fluxograma total só se finaliza 

quando houver uma passagem por todas as chaves de ramais e nenhuma tiver sua 

posição alterada (soma=0). 

Desta forma, após estes procedimentos a matriz MatSitSist passa a ser: 
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MatCh= 

 1 1 1 0 0 2 1 100 1 2 0 0  

 2 2 1 0 0 2 1 50 1 2 2 4  

 3 2 2 0 0 2 2 50 2 4 4 3  

 4 1 1 0 0 2 1 100 11 4 0 0  

 5 2 1 0 0 2 1 50 11 4 12 2  

 6 2 2 0 0 2 2 50 2 4 11 4  

 7 2 1 0 0 2 1 50 2 4 3 1  

 8 2 2 0 0 2 2 50 10 2 11 4  

 9 2 2 0 2 2 1 50 7 3 12 2  

 10 1 1 0 0 2 1 100 9 2 0 0  

 11 2 1 0 0 2 1 50 9 2 10 2  

 12 1 1 0 0 2 1 100 4 3 0 0  

 13 2 2 0 0 2 3 50 4 3 6 3  

 14 1 1 1 2 1 2 100 5 2 0 0  

 15 2 1 1 2 0 3 50 5 2 6 3  

 16 2 1 0 2 1 3 50 6 3 7 3  

 17 2 1 0 2 2 1 50 7 3 8 1  
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FIGURA 100 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA PARA CHAVES DOS RAMAIS 

– CAIXA 4 – PARTE A 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 101 – FLUXOGRAMA PARA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA PARA CHAVES DOS RAMAIS 

– CAIXA 4 – PARTE B 

 

FONTE: O autor (2016) 


