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Abstract-- This paper aims to present a new algorithm to the 

application about the reconfiguration problem of electric power 

distribution systems with the objective of establishing the best 

configuration for the distribution network minimizing electrical 

losses and improving voltage levels. The new algorithm was 

implemented using the Dev-C++  and based on the Greedy 

Algorithm, but it was built through intelligent programming with 

double chained lists and dynamic memory to ensure a good 

performance. Thus the algorithm has the capacity of establishing a 

radial topology for the network, seeking to minimize losses by 

opening or closing switches that are successively selected. To 

evaluate the performance of the algorithm, computational tests were 

performed on systems that are available in the specialized literature. 

The results obtained with the simulations showed quality solutions 

obtained with an excellent processing time, attesting the efficiency of 

the new algorithm. 

 
 

Index Terms - Optimization of electrical systems, 

Reconfiguration of power supplies, Meta-heuristic, PRIM, 

doubly linked lists 

I.  NOMENCLATURA 

v    Perdas ativas. 

gij    Condutância do ramo ij. 

xij  Estado da chave no circuito (ou ramo) ij. 

Vi    Magnitude da tensão na barra i. 

∂ij    Diferença entre os ângulos das tensões das barras ij. 

PSi   Potência ativa injetada pela subestação na barra i. 

PDi    Demanda de potência ativa na barra i. 

Pij   Fluxo de potência ativa através do ramo ij. 

QSi    Potência reativa injetada pela subestação na barra i. 

QDi    Demanda de potência reativa na barra i. 

Qij   Fluxo de potência reativa através do ramo ij. 

     Limite inferior para a magnitude da tensão. 

     Limite superior para a magnitude da tensão. 

nb    Número de barras do sistema de distribuição. 

Ωl    Conjunto de ramos do sistema de distribuição. 

Ωbi    Conjunto de barras conectadas à barra i. 

Ωb    Conjunto de barras do sistema de distribuição. 
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II.  INTRODUÇÃO 

 problema energético mundial é uma realidade. Nos 

últimos anos, ele vem piorando devido ao aumento na 

demanda além dos limites da geração instalada, a escassez 

progressiva de recursos derivados de carbono e à preocupação 

crescente com a preservação do meio ambiente. Essa 

circunstância tem incentivado pesquisadores em todo o mundo 

a buscar alternativas para o aumento do rendimento e a 

economicidade do sistema elétrico de potência. 

As perdas técnicas na distribuição de energia são 

atualmente da ordem de 8% no Brasil [1]. Medidas que visem 

à redução destas perdas são desejáveis, principalmente se 

incorrerem um baixo custo de investimento. 

Diante deste cenário será elaborado o calculo das mínimas 

perdas através de um algoritmo dinâmico guloso para 

Reconfiguração de Sistemas de Distribuição de Energia 

Elétrica (RSDEE). 

O sistema de distribuição muitas vezes se confunde com a 

topologia das cidades, se ramificando ao longo de ruas e 

avenidas para atender a demandas industriais, residenciais e 

comerciais. O serviço de distribuição no Brasil é feito pelas 

concessionárias de energia que são responsáveis por garantir o 

fornecimento de uma energia eficiente e segura para todos os 

consumidores. 

O sistema opera com linhas de média e baixa tensão, que 

compõem as chamadas redes primária e secundária, 

respectivamente. A rede primaria compreende do barramento 

de distribuição até o barramento primário do transformador de 

distribuição, que reduz o nível de tensão de dezenas de kV 

para centenas de V. Consumidores comerciais e industriais de 

grande porte tem sua demanda atendida pela rede primaria e os 

demais pela rede secundaria. A energia é efetivamente 

entregue aos consumidores conectados à rede de distribuição 

elétrica, através de rede de tipo aérea ou de tipo subterrânea. 

No Brasil, a maioria dos sistemas de distribuição possui 

uma estrutura malhada, mas operam com configuração radial, 

isto é, há apenas um caminho entre cada cliente e a 

subestação, ou seja, uma interrupção no fluxo de energia pode 

resultar na perda completa de fornecimento de energia para o 

cliente. Porém as maiores vantagens da configuração do 

sistema radial, além do seu baixo custo, é a simplicidade de 

análise e previsibilidade de desempenho. 

As redes primárias são compostas por um ramal principal 

do qual são feitas derivações, que normalmente são protegidas 

por chaves seccionadoras, que operam na condição normal 

fechada, destinadas a isolar blocos de carga, permitindo sua 

manutenção corretiva ou preventiva. Também são instaladas 

em um mesmo circuito, ou entre circuitos distintos, chaves 
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operando em aberto, que com seu fechamento possibilitam 

manobras de transferência de carga. 

Durante a operação do sistema de distribuição devem ser 

consideradas as restrições de carga e restrições operacionais 

do sistema, e neste contexto a operação da rede de distribuição 

pode ser dividida em três estados distintos: Normal, 

Emergência e Restauração. 

O sistema de distribuição opera em regime permanente. 

Considerando a sua operação no estado normal, é desejado que 

mantivesse a maior eficiência possível, contribuindo para a 

confiabilidade e segurança. O fato de buscar por diminuir as 

perdas ativas contribui para aumentar sua eficiência e diminuir 

os custos operacionais. Para auxiliar nesta atividade, as 

principais funções são: o controle integrado da potência 

reativa e a reconfiguração da rede para minimizar as perdas 

elétricas. 

O problema da Reconfiguração de Sistemas de 

Distribuição de Energia Elétrica (RSDEE) consiste em 

determinar a topologia radial ideal para atender uma 

determinada condição de operação por meio da abertura e 

fechamento de chaves seccionadoras posicionadas em locais 

estratégicos, com intuito de alcançar uma estratégia ótima de 

operação com a minimização de perdas e o atendimento da 

demanda diária com qualidade e redução de custos de 

operação. Estas características foram determinantes para 

escolha do algoritmo dinâmico guloso para solução deste 

problema. Além disto, a topologia ótima deve satisfazer as 

restrições operacionais, como o limite de tensão nas barras. 

O problema de RSDEE é de natureza combinatória e pode 

ser modelado como um problema de programação não linear 

inteiro misto (PNLIM). Em [2] são apresentadas duas técnicas 

de solução para o problema: o Algoritmo Heurístico 

Construtivo, e o algoritmo de otimização clássica conhecido 

como Algoritmo de Branch and Bound. 

Em [3] e [4] também são apresentados algoritmos heurísticos 

que são aplicados ao problema. Em [3] é apresentado um 

método heurístico para a troca de ramos (Branch-Exchange) e 

em [4] é apresentado uma técnica capaz de encontrar o ótimo 

em problemas de grande porte, introduzindo duas 

aproximações para o fluxo de potência. O método leva em 

consideração a redução de perdas e o balanceamento de 

cargas. Em [5] foi apresentada uma técnica heurística baseada 

em um padrão de fluxo de potência ótimo. Em [6] foi 

apresentada uma metodologia parecida com o método [3], 

porém, o método faz trocas entre os estados das chaves para 

manter a topologia radial, não levando em consideração a rede 

malhada. Em [7] foi proposto a utilização do algoritmo PRIM 

[8] para reconfiguração de sistemas de distribuição com o 

objetivo de redução de perdas de radiação das linhas. O 

trabalho também propõe a utilização do método para o serviço 

de restauração do sistema. 

Foram apresentados trabalhos que utilizaram meta-

heurísticas para obter a solução do problema de RSDEE, e 

entre estes, pode-se citar os algoritmos genéticos [9], 

Simulated Anneling [10], algoritmos evolutivos [11] e [12], 

algoritmo genético com população reduzida [13], Busca Tabu 

[14], Algoritmo de Colônia de Formigas [15], algoritmo 

genético de Chu-Beasley com um operador de recombinação 

[16], algoritmo baseado no crescimento de plantas [17], 

GRASP [18] e busca em vizinhança variável [19]. 

A reconfiguração de topologias em sistemas de 

distribuição é uma alternativa muito econômica de aumentar a 

eficiência do sistema, permitindo protelar investimentos no 

reforço de linhas, subestações entre outros [20]. 

Este artigo apresenta o Algoritmo Dinâmico de PRIM 

aplicado para resolver o problema de RSDEE com a aplicação 

em redes aéreas de média tensão. Ele pode ser usado para 

planejamento e para operação de redes de distribuição de 

energia. O algoritmo implementado é baseado em [8] e foi 

construído com a utilização de programação dinâmica, ele 

permite calcular o valor da função objetivo e verificar a 

factibilidade da solução levando em consideração o perfil de 

tensão das barras.  Nas próximas seções são apresentadas a 

fundamentação teórica, materiais e métodos, os resultados 

obtidos com a simulação. 

III.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ainda que possuam uma estrutura malhada, o sistema de 

distribuição deve operar com uma configuração radial 

facilitando a operação e proteção das redes elétricas.  

Neste trabalho o problema de reconfiguração de redes de 

distribuição foi formulado para encontrar a topologia radial 

ideal, ou dita ideal através da abertura e fechamento de chaves 

seccionadoras posicionadas em pontos estratégicos para 

minimizar as perdas nos alimentadores. Este problema é 

tratado como um problema de programação não linear de 

grande porte com variáveis reais e inteiras. Assim, é possível 

encontrar no espaço de configurações possíveis, a 

configuração que produza as perdas mínimas de potência no 

sistema de distribuição. 

 Por muito tempo a restrição de radialidade dificultou a 

modelagem matemática correta para o problema da 

reconfiguração. Este problema foi resolvido com o trabalho 

apresentado em [21].  

 O Problema pode ser representado pela teoria dos grafos, 

que possui natureza “combinatorial”, e o número de soluções 

produzidas pela abertura ou fechamento das chaves cresce 

exponencialmente com o aumento da complexidade do 

sistema, denominado de explosão “combinatorial”.  Esta 

natureza combinatória tornou este problema difícil de resolver, 

sendo um dos problemas mais pesquisados entre os problemas 

de otimização da operação de sistemas elétricos de potência. 

A teoria de grafos apresenta sistemáticas para diagramas 

conexos com pesos constantes que asseguram descobrir uma 

árvore geradora mínima, por esse motivo foi escolhido o 

algoritmo de Prim [8] e [22] com a utilização de uma 

programação dinâmica para este trabalho. Diferenciando de 

[7], que utiliza uma programação estática com as impedâncias 

da linha como parâmetros de peso para aplicação do método, 

para este trabalho as perdas são os valores dos pesos dos 

ramos, que resultam do calculo do fluxo de potência da 

topologia, ou seja, para cada topologia os pesos dos ramos são 

modificados. Assim, o algoritmo é utilizado somente para 

conseguir uma solução subótima, levando em conta valores 

estimados para os pesos. Um processo de busca ótima, 

portanto, implica analisar implícita ou explicitamente todas as 

configurações radiais possíveis. 
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A.  Modelo Matemático 

O modelo matemático do problema de reconfiguração é 

uma árvore geradora que minimize uma função objetivo como 

as perdas, satisfazendo as restrições físicas necessárias para 

que a operação do sistema seja radial, respeitando os limites 

para a magnitude das tensões nas barras, os limites de 

capacidade das linhas e as duas leis de Kirchhoff estruturadas 

através do fluxo de potência. 

A formulação matemática para minimizar as perdas ativas 

para um sistema simétrico e equilibrado, considerando as 

demandas de potência fixas e configuração radial única, 

assume a forma apresentada a seguir [21]. 
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  A equação (1) representa a função objetivo, que busca 

minimizar as perdas ativas do sistema de distribuição de 

energia elétrica. As restrições (2) e (3) representam o balanço 

de potência ativa e reativa, respectivamente. Em (4) está 

representada a restrição dos limites de magnitude de tensão 

para cada barra do sistema, sendo estes limites regidos e 

padronizados pelas normas reguladoras do sistema. A restrição 

(5) representa o cumprimento do limite para o fluxo de 

potência na linha ou circuito ij. Em (6) é apresentada a 

variável de decisão binária do problema. Ela pode assumir 

dois valores, representando dois estados de operação: se 

assumir o valor 1 significa chave para ij fechada (linha ij 

conectada ao sistema) e se assumir o valor 0 significa chave 

para ij aberta (linha ij desconectada do sistema). Em (7) é 

apresentada uma restrição relacionada com a determinação de 

uma topologia radial. 

As restrições (2) e (3) garantem o cumprimento da 

primeira lei de Kirchhoff (lei das correntes). Nestas restrições, 

    e     são determinados pelas equações apresentadas a 

seguir: 

 

      
         (      (   )        (   ))         (8) 

      
         (      (   )        (   ))         (9) 

 

Estas restrições (8) e (9) garantem o cumprimento da 

segunda lei de Kirchhoff (lei das tensões). 

Para assegurar que um sistema de distribuição tenha uma 

topologia radial é necessário satisfazer as restrições (6) e (7), e 

assegurar que todas as barras com demanda de potência sejam 

atendidas, formando um grafo conexo. Isto foi um dos 

desafios implementados no algoritmo especializado dinâmico 

guloso e assegurado na programação através de uma restrição. 

Desta forma as restrições estabelecidas garantem que qualquer 

solução factível, assim como a solução ótima, seja radial. 

Neste contexto, foi desenvolvido uma heurística com a 

utilização de listas duplamente encadeadas e memória 

dinâmica para a obtenção de um programa inteligente para 

resolver o problema da reconfiguração de alimentadores 

aéreos de média tensão com mínimas perdas no sistema de 

distribuição de energia elétrica.  

B.  Algoritmo de Prim  

O algoritmo de Prim [8] é um algoritmo guloso que 

identifica uma árvore geradora mínima para um grafo 

malhado, com pesos atribuídos às chaves dos ramos (linhas) e 

não direcionados. Para a aplicação deste método deve-se 

conhecer a árvore com todas as chaves dos ramos fechadas 

(linhas conectadas). Para iniciar o algoritmo é necessário 

atribuir pesos às chaves dos ramos desta árvore, e depois 

considerar todas as chaves dos ramos abertas (linhas 

desconectadas). 

Com a indicação da barra inicial, o algoritmo começa a 

busca pela chave do ramo de menor peso que conecte a árvore 

a outra barra que ainda não faz parte da árvore. Assim, a chave 

do ramo escolhida é fechada e conecta uma nova barra 

formando uma nova árvore e o procedimento se repete até que 

todas as barras estejam presentes na árvore, ou quando não 

existam chaves de ramo que atendam essa condição. Assim, o 

algoritmo segue a lógica apresentada através da Fig. 1. 

 

1) Inicialização:  

 Todos as chaves de ramos do sistema malhado 

devem ter pesos atribuídos; 

 Todos as chaves de ramos devem estar abertas ou 

desligadas; 

 Escolha a barra de inicialização (árvore formada 

contém apenas esta barra). 

2) Repita os passos a) e b) até que a árvore formada 

contenha todas as barras. 

a) Escolha a chave de ramo com menor peso entre 

todas as chaves que estão ligadas à árvore formada e 

feche-a, conectando o ramo. 

b) Acrescente a barra ligada a este ramo à árvore 

formada. 

3) Encontrou a árvore mínima formada. 
 

Fig. 1. Algoritmo de Prim. 

 

A Fig. 2(a) apresenta o sistema inicial, com todas chaves 

abertas (linhas pontilhadas) e com pesos atribuídos aos seus 

ramos.  

Na Fig. 2(b) até a Fig. 2(d) o processo de fechamento das 

chaves (linha pintada) é demonstrado, a árvore atual se 

expande da maneira gulosa, simplesmente anexando a barra 

com menor peso conforme descrito nos parágrafos anteriores. 
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 Na Fig. 2(e), com a escolha do ramo de peso 4, um laço 

seria formado para o sistema, violando uma condição de 

restrição. Esta chave não é fechada e este ramo não é 

considerado para solução deste sistema. 

Na Fig. 2(f) é fechada a última chave, encontrando a 

configuração radial para o sistema (numero de ramos – 1 = 

numero de barras). 

 

 

Fig. 2. Prim - Sistema simplificado de 5 barras. 

Esse procedimento demonstra que o algoritmo encontra um 

subgrafo do grafo original no qual a soma total dos ramos é 

minimizada e todas as barras são interligadas. 

O algoritmo de Prim tem características de um algoritmo 

guloso: para cada iteração é escolhida para ser fechada a chave 

do ramo com menor peso da árvore, sem se importar com o 

efeito global dessa escolha. 

A Fig. 3 representa um fluxograma do algoritmo para 

facilitar o entendimento de sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Fluxograma para o Algoritmo de Prim. 

 

C.  Cálculo do Fluxo de Potência 

Para cada proposta de solução fornecida pelo algoritmo 

guloso, é resolvido o problema de fluxo de potência para 

determinar as perdas ativas da configuração e verificar se a 

topologia é factível. 

O fluxo de potência é resolvido utilizando o método de 

varredura para sistemas radiais, como o apresentado em [22]. 

Se a proposta for infactível, ou em outras palavras, se não 

atender aos limites para as tensões nas barras ou à capacidade 

das linhas, a solução é então descartada pelo algoritmo. 

IV.  MATERIAIS E MÉTODOS 

O algoritmo dinâmico guloso foi implementado com a 

utilização da ferramenta Dev-C++, baseando-se no algoritmo 

de Prim [8] e em listas dinâmicas duplamente encadeadas com 

capacidade de resolver sistemas elétricos de grande porte, 

determinando apropriadas configurações radiais para o 

sistema. 

Estas listas foram implementadas usando ponteiros. Desta 

maneira, a memória é alocada conforme a necessidade de 

armazenar ou excluir elementos (informação), ou seja, a 

memória vai sendo alocada dinamicamente no tempo de 

execução. Assim, o espaço total de memória ocupada pela lista 

é proporcional ao número de elementos da lista.  

Porém, não é assegurado que os elementos arquivados na 

lista estarão em espaços de memória contíguos. Assim, para 

que todos os elementos se mantenham relacionados e seja 

possível percorre-los em ambos os sentidos da lista, deve-se 

realizar um duplo encadeamento dos elementos, que é feito 

armazenando-se, junto com a informação de cada elemento, 

um ponteiro para o próximo elemento e outro ponteiro para o 

elemento anterior da lista. Assim se estabelece uma lista 

1) Inicio 

a) Escolha da chave de 

ramo para ser fechada 

b) Acrescente a barra ligada 

ao ramo conectado 

3) Árvore minima 

formada 

2) Todas as 

barras acrescentadas 

(conectadas)? 

(sim) 

(não) 
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dinâmica duplamente encadeada. 

As listas dinâmicas não só alocam espaço em tempo real, 

mas também facilitam o movimento das informações sem 

mover os dados, e sim ponteiros. 

O algoritmo implementado busca determinar uma 

configuração radial para o sistema com as menores perdas. 

Uma vez que é estabelecido o sistema para ser resolvido, o 

algoritmo resolve o problema de acordo com a lógica 

apresentada através da Fig. 4. 

 
1. Inicialização: 

1.1. Recebe a informação do número de barras do sistema. 

N = número digitado; 
1.2. Busca no banco de dados os arquivos com configuração para 

N barras;  

1.3. Estrutura os dados em listas dinâmicas duplamente encadeadas;  
1.4. Interligar com ponteiros a lista dos ramos e a lista das barras 

para formar um sistema malhado; 

1.5. Identifica a barra de referência; (Barra da subestação). 

2. PRIM 

2.1. Ponteiro aponta para barra de referência; (lista radial) 

2.2. Contador: número de ramos = 0 
2.3. Repita os passos 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 até que a árvore formada 

contenha todos as barras (lista barras = Ø) e  

(número de ramos = N - 1) 
2.3.1. Escolhe a chave de ramo com menor peso entre os ramos 

que ligam uma barra da lista radial às outras barras do 

sistema para ser fechada. 
2.3.2. Acrescenta barra interligada com o ramo escolhido (chave 

fechada) na lista radial. 
2.3.3. Contador: número de ramos + 1. 

2.4. Radial com mínimas perdas encontradas = lista radial. 

3. Algoritmo de fluxo de potência de varredura. 
4. Salva os resultados em arquivos .txt. 

 

 

Fig. 4. Algoritmo Dinâmico Guloso. 

 

Todos os resultados são arquivados em local 

predeterminado. 

O algoritmo verifica se aparecem restrições violadas 

relacionadas com a capacidade de condução dos ramos 

(linhas) e com a magnitude de tensão nas barras do sistema. 

Toda proposta que for identificada como infactível é 

desconsiderada pelo algoritmo. 

V.  RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a 

simulação do algoritmo proposto. 

Para a aplicação do algoritmo foram utilizados três sistemas 

testes disponíveis na literatura especializada. Nas simulações 

foram consideradas o estado crítico para os sistemas, 

considerando todas as demandas de potências como máximas, 

uma vez que esta condição é utilizada pela concessionária para 

dimensionar as redes. As condições de limites para as tensões 

nas barras dos sistemas foram: limite inferior - 95% da tensão 

nominal, e limite superior - 105% da tensão nominal. 

Todas as simulações foram realizadas utilizando um PC 

Intel Core i5 2,4 GHz, 4 GB de RAM, e sistema operacional 

Windows 7 Professional 32 bits. 

Nas próximas subseções são apresentados os sistemas testes 

utilizados na simulação, e os respectivos resultados obtidos.  

A.  Sistema teste de 14 barras 

 Este é sistema teste foi originalmente proposto em [4]. 

Possui uma subestação, 13 barras de carga e 16 ramos. As 

demandas de potência totais, ativa e reativa, são 28700 kW e 

5900 kVAR, respectivamente. Todos os ramos possuem 

chaves. A barra onde está localizada a subestação é a 14, 

energizada com tensão de 23 kV. 

A Fig. 5 Apresenta o sistema teste inicial com os ramos 

indicados com chaves abertas e a barra 14 é a barra da 

subestação. 

 

 

Fig. 5. Sistema de 14 barras [4] 

A Fig. 6 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do 

algoritmo. 

Nesta figura pode-se observar a ordem de construção que o 

algoritmo realiza para resolver o problema. A ordem de 

conexão das barras foi a seguinte: 14 - 9 - 13 - 4 - 8 - 12 - 5 - 2 

- 1 - 6 - 11 - 3 - 7 - 10. 

De acordo com a figura, os ramos que aparecem 

assinalados com destaque, 12 (08-06), 15 (10-01) e 16 (09-07) 

são os que possuem chaves não ligadas. 

Em outras palavras, se um destes ramos em destaque 

tivesse sua chave fechada, conectando o ramo ao sistema, seria 

provocado um laço, descaracterizando a radialidade da 

topologia. 

 

Fig. 6. Sistema radial com menores perdas para o sistema de 14 barras [4]. 
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Fig. 7. Funcionamento do algoritmo para Sistema de 14 barras [4]. 

Na Fig. 7 é demonstrado o passo a passo do funcionamento 

do algoritmo para o sistema proposto. 

A Tabela I, apresentada a seguir, as radiais encontradas  

pelo algoritmo comparando com outros trabalhos presentes na 

literatura especializada. 

 
TABELA I 

RESULTADOS PARA SISTEMA DE 14 BARRAS 
 

 Circuitos com chaves abertas 

(Ramos entre as barras) 

Algoritmo utilizado 8-6, 10-1, 9-7 

Heurística em [20] 8-6, 10-1, 9-7 

Em [12] 8-6, 10-1, 9-7 

Em [25] 8-6, 10-1, 9-7 

 

O algoritmo proposto encontrou a solução ótima ideial para 

o sistema de 14 barras. 

Os resultados obtidos com a solução do fluxo de potência 

para a topologia determinada pelo algoritmo atestaram a 

factibilidade da solução determinada. 

A Tabela II, apresentada a seguir, compara os valores para a 

maior queda de tensão na barra e cálculo de perdas elétricas, 

entre valores obtidos com o algoritmo e trabalhos disponíveis 

na literatura especializada. 

 
TABELA II 

RESULTADOS FLUXO DE POTÊNCIA PARA SISTEMA DE 14 BARRAS 

 

 Maior valor da queda de tensão Perda total do 

sistema (kVA) Barra Tensão (pu) 

Solução 

encontrada 
5 0,971153 466,13 

[20], [12]  - 0,9759 466,13 

B.  Sistema teste de 84 barras 

O sistema de 84 barras foi apresentado em [12]. Possui uma 

subestação, 83 barras de carga e 96 ramos. As demandas de 

potência totais, ativa e reativa, são 28351 kW e 20700 kVAr, 

respectivamente. 

 

 

Todos os ramos possuem chaves. A barra onde está 

localizada a subestação é a 84, energizada com tensão de 11,4 

kV. 

A Fig. 8 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do 

algoritmo. Uma topologia radial para o sistema foi 

estabelecida pelo algoritmo e nesta figura está representada a 

ordem obtida através da aplicação do algoritmo para a 

conexão das barras do sistema. 

 

84 – 47 – 48 – 49 – 50 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 

18 – 25 – 26 – 51 – 77 – 78 – 19 – 30 – 31 – 43 

44 – 01 – 02 – 03 – 56 – 57 – 52 – 04 – 73 – 74 

75 – 65 – 66 – 67 – 68 – 53 – 20 – 05 – 46 – 28 

59 – 60 – 34 – 06 – 69 – 70 – 71 – 07 – 72 – 32 

14 – 83 – 76 – 54 – 21 – 80 – 64 – 13 – 29 – 81 

82 – 35 – 10 – 61 – 09 – 62 – 08 – 36 – 63 – 39 

33 – 55 – 37 – 38 – 41 – 40 – 23 – 42 – 22 – 24 

 

Fig. 8. Resultados Sistema de 84 barras. 

 

 Esta topologia radial determinada pelo algoritmo apresenta 

treze chaves abertas. Os ramos não conectados (relacionados a 

estas chaves) são apresentados através da Tabela III. Nesta 

tabela também está representada as configurações obtidas por 

outros trabalhos presentes na literatura especializada. 

 
TABELA III 

RESULTADOS PARA SISTEMA DE 84 BARRAS 

 

 Circuitos com chaves abertas 

(Ramos entre as barras) 

Algoritmo 

utilizado 

6-7, 32-33, 38-39, 41-42, 62-63, 71-72, 81-82, 5-55, 

11-43, 13-76, 14-18, 16-26, 28-32 

Heurística em 

[20] 

6-7, 32-33, 38-39, 41-42, 62-63, 71-72, 81-82, 5-55, 

11-43, 13-76, 14-18, 16-26, 28-32 

[25] 
6-7, 32-33, 38-39, 41-42, 62-63, 71-72, 81-82, 5-55, 

11-43, 13-76, 14-18, 16-26, 28-32 

 

Os resultados obtidos com a solução do algoritmo 
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comprovaram sua qualidade e posteriormente tiveram 

calculados do fluxo de potência para atestar a factibilidade da 

solução determinada. 

A Tabela IV, apresentada a seguir, compara os valores para 

a maior queda de tensão na barra e cálculo de perdas elétricas, 

entre valores obtidos com o algoritmo e trabalhos disponíveis 

na literatura especializada. 

 
TABELA IV 

RESULTADOS FLUXO DE POTÊNCIA PARA SISTEMA DE 84 BARRAS 
 

 Maior valor da queda de tensão Perda total do 

sistema (kVA) Barra Tensão (pu) 

Solução 

encontrada 
9 0,951345 471,7299 

[18], [24] - 0,9517 471,73 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para o sistema 

de 136 barras. 

C.  Sistema teste de 136 barras 

O sistema de 136 barras é um sistema real de grande porte e 

é apresentado em [23]. Possui uma subestação, 135 barras de 

carga e 156 ramos. As demandas de potência totais, ativa e 

reativa, são 18.313,8090 kW e 7.932,5335 kVAr, 

respectivamente. A barra onde está localizada a subestação é a 

136, energizada com tensão de 13,8 kV. 

A Fig. 9 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do 

algoritmo. Uma topologia radial para o sistema foi 

estabelecida pelo algoritmo e nesta figura está representada a 

ordem obtida através da aplicação do algoritmo para a 

conexão das barras do sistema. 

 

136 – 039 – 040 – 042 – 043 – 045 – 046 – 017 

018 – 019 – 020 – 085 – 086 – 001 – 002 – 003 

022 – 004 – 047 – 005 – 099 – 100 – 101 – 024 

103 – 063 – 064 – 006 – 121 – 122 – 025 – 065 

123 – 075 – 076 – 066 – 125 – 127 – 008 – 129 

130 – 010 – 131 – 132 – 110 – 088 – 077 – 078 

026 – 079 – 090 – 091 – 027 – 087 – 080 – 107 

067 – 081 – 104 – 105 – 013 – 068 – 133 – 089 

028 – 051 – 052 – 031 – 070 – 092 – 093 – 083 

097 – 098 – 032 – 048 – 056 – 057 – 134 – 058 

108 – 106 – 033 – 034 – 007 – 126 – 073 – 074 

135 – 038 – 094 – 035 – 036 – 118 – 059 – 014 

015 – 128 – 062 – 095 – 053 – 109 – 116 – 037 

012 – 119 – 021 – 023 – 120 – 016 – 096 – 029 

114 – 084 – 009 – 124 – 011 – 055 – 111 – 060 

054 – 082 – 069 – 050 – 044 – 030 – 112 – 049 

071 – 102 – 041 – 072 – 061 – 113 – 115 – 117 

 

Fig. 9. Resultados Sistema de 136 barras. 

 

Esta topologia radial determinada pelo algoritmo apresenta 

vinte e uma chaves abertas. As chaves abertas são 

apresentados através da Tabela V, onde é feita comparação 

com as configurações obtidas por outros trabalhos presentes na 

literatura especializada. 

 
TABELA V 

RESULTADOS PARA SISTEMA DE 136 BARRAS 

 

 Circuitos com chaves abertas 

(Ramos) 

Algoritmo 

utilizado 

8-9, 31-35, 49-50, 48-51, 53-54, 83-84, 89-90, 95-

96, 105-106, 125-126, 134-135, 7-73, 15-83, 62-

120, 66-79, 79-131, 91-104, 90-129, 92-104, 92-

132, 128-77 

AHCASC 

[25] 

8-9, 31-35, 49-50, 48-51, 53-54, 89-90, 91-92, 95-

96, 103-104, 105-106, 125-126, 134-135, 7-73, 

15-83, 62-120, 66-79, 79-131, 84-135, 90-129,  

92-104, 128-77 

Prim [25] 

8-9, 31-35, 49-50, 48-51, 53-54, 83-84, 89-90, 95-

96, 105-106, 125-126, 134-135, 7-73, 15-83, 62-

120, 66-79, 79-131, 91-104, 90-129, 92-104, 92-

132, 128-77 

 

Foi calculado o fluxo de potência para a topologia 

determinada pelo algoritmo, que atestaram a factibilidade da 

solução determinada. 

A Tabela VI, apresentada a seguir, compara os valores para 

a maior queda de tensão na barra e cálculo de perdas elétricas, 

entre valores obtidos com o algoritmo e trabalhos disponíveis 

na literatura especializada. 

 
TABELA VI 

RESULTADOS FLUXO DE POTÊNCIA PARA SISTEMA DE 136 BARRAS 

 

 Maior valor da queda de tensão Perda total do 

sistema (kVA) Barra Tensão (pu) 

Solução 

encontrada 
50 0,952495 292,93 

AHCASC 

[25] 
- - 293,2879 

Prim [25] - 0,9489  292,9256 

 

A seguir são apresentadas as conclusões do trabalho. 

VI.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho o problema de reconfiguração de redes de 

distribuição é formulado para encontrar a topologia radial 

ideal através de uma heurística simples aliada a uma 

programação inteligente, com a utilização de listas dinâmicas 

duplamente encadeadas. Para avaliar o desempenho do 

algoritmo foram realizados testes computacionais, e seus 

resultados foram comparados outros os resultados de outros 

trabalhos da literatura especializada. Os resultados obtidos 

com as simulações mostraram soluções de qualidade, com um 

tempo de processamento excelente e esforço computacional 

muito inferior, atestando a eficiência do novo algoritmo. Outro 

ponto forte do método é a utilização de listas dinâmicas 

duplamente encadeadas, que utiliza o espaço de memória de 

acordo com a necessidade, tornando o processo mais eficiente. 
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