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Abstract--The increase in network monitoring have raised the 

complexity of the power distribution system restoration problem, 

demanding higher efforts to find good-quality solutions. This 

paper presents results of a new self-healing methodology 

developed in an R&D Brazilian project, in which the objective is 

to minimize an objective function constructed with several 

criteria (detailed in the paper). The developed methodology is 

being tested using real distribution networks and has presented 

appropriate performance on real-time applications. The switching 

operation sequence must be carried out avoiding energizing 

maintenance sections and fault areas and, also, it must comply 

with operational constraints in accordance with the utility 

operating policy. All the needed data is prepared in off-line mode, 

prior to possible faults, using a feeder neighborhood concept, and 

one have as many files as there are target feeders. These data are 

kept up-to-date so that if a fault occurs, the target feeder is 

identified and the self-healing process is started at once. The 

proposed self-healing methodology is also used as a function 

within a switch allocation program that is also part of the R&D 

project. Therefore, this paper also presents details of these 

developments, including tests carried out in real distribution 

networks. 

 
Index Terms-- Automatic restoration, Distribution automation, 

Power distribution operation, Self-healing, Smart grids, Switch 

allocation. 

I.  NOMENCLATURA 

CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition 

GIS – Geographic Information System 

OMS – Outage Management System 

DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora 

FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora 

CNA – Consumidores não atendidos 

EUSD – Encargo do uso do sistema de distribuição 
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II.  INTRODUÇÃO 

integração de novas tecnologias na área de automação 

dos processos de distribuição, em conjunto com os 

desenvolvimentos na área de telecomunicações e os softwares 

de controle e aquisição de dados, constituem a infraestrutura 

das chamadas redes inteligentes (smart grids). O planejamento 

da expansão e a operação de equipamentos telecomandados 

devem ser realizados de forma conjunta, dada sua 

interdependência, pois a operação em tempo real desses 

equipamentos depende da sua localização. Nesse contexto se 

enquadra o projeto de P&D tratado nesse artigo, que tem como 

objetivo a realização de self-healing, na ocorrência de um 

defeito na rede, e também a alocação de equipamentos 

telecomandados na rede. 

A restauração do sistema de distribuição (self-healing) é 

uma funcionalidade primária do setor de energia, sendo tratada 

tanto no contexto da operação em tempo-real quanto no 

planejamento da expansão e manutenção do sistema de 

distribuição. Essa funcionalidade consiste na transferência de 

carga entre circuitos alimentadores, de modo a isolar trechos e 

equipamentos da rede com defeito e alimentar áreas, afetadas 

pela falta, que não se encontram na zona do defeito. Também 

pode ser usada em casos de manutenção programada de algum 

elemento da rede ou ainda para alívio de carga. Dentro das 

concessionárias de energia, os operadores e planejadores do 

sistema têm a função de gerar as manobras necessárias para 

realização da transferência de carga de modo a atender 

diferentes requisitos de operação. O problema se torna mais 

complexo à medida que tanto o número de requisitos quanto o 

número de equipamentos disponíveis aumentam, porque o 

número de decisões possíveis cresce exponencialmente. 

Na literatura especializada encontram-se alguns trabalhos 

que propõem esquemas de self-healing nos sistemas de 

distribuição de energia. Entre as estratégias mais comumente 

utilizadas estão os esquemas multiagente, que ocupam um 

lugar importante pelas suas características de eficiência 

computacional e pela sua aplicação em ambientes 

descentralizados [1]-[3]. Contudo, em esquemas centralizados, 

a maioria das estratégias de restauração encontradas na 

literatura podem ser classificadas em três tipos: métodos 

heurísticos, meta-heurísticos e modelos de programação 

matemática. Os métodos heurísticos são essencialmente regras 

ou procedimentos específicos de operação em caso de 

contingência, para minimizar o impacto das faltas permanentes 

Smart Grids: Self-healing and Switch Allocation 

in a Real System 
J. C. López, M. J. Rider, Senior Member IEEE, P. L. Cavalcante, A. V. Garcia, L. L. Martins, L. F. 

Miranda and L. F. Silveira 

A 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 2 

nos sistemas de distribuição de energia [4]-[6]. Os métodos 

heurísticos mais modernos combinam regras baseadas na 

experiência dos operadores com análises de fluxo de potência, 

para melhorar a qualidade das respostas [7]-[9]. A partir da 

década de 90, as meta-heurísticas começaram a ter um papel 

importante nas pesquisas relacionadas com a área de operação 

e restauração ótima dos sistemas de distribuição. Funções 

objetivo conflitantes [10], estudos comparativos [11], redes 

trifásicas desbalanceadas [12] e sistema de grande porte [13] 

foram resolvidos através de técnicas meta-heurísticas. 

Neste ponto, é importante lembrar que as meta-heurísticas 

são métodos de otimização que realizam buscas controladas 

através do universo de soluções do problema, tentando fugir 

de soluções locais na procura da solução global [14]. A 

principal vantagem das meta-heurísticas é sua eficiência 

computacional, porém, elas não garantem convergência à 

solução ótima do problema. Entre as meta-heurísticas mais 

destacadas estão os algoritmos genéticos e evolutivos, 

simmulated annealing, tabu search, ant-colony algorithms, 

GRASP, particle swarm optimization, entre outros. 

Finalmente, modelos de programação matemática para o 

problema da restauração também têm sido desenvolvidos pelas 

pesquisas mais recentes. Modelos de fluxo de potência CC 

[15], CA balanceado [16]-[18], trifásicos desbalanceados [19], 

e robustos [20], são encontrados na literatura especializada. Os 

modelos de otimização são interessantes pela sua flexibilidade 

e convergência ao ótimo, através de solvers de otimização 

comercial, no entanto, são técnicas que apresentam baixa 

eficiência computacional para aplicações em sistemas reais de 

grande porte. 

Aliado a essa questão, com a adoção das smart grids e a 

necessidade de atendimento aos indicadores de continuidade, 

que com o passar dos anos tem se tornado mais restritivos, o 

cenário das redes muda drasticamente, sendo necessária a 

implementação de metodologias e ferramentas que considerem 

essa nova perspectiva. Dessa forma, os primeiros resultados 

desse projeto foram apresentados em [21]. 

Neste artigo é apresentado o esquema de self-healing 

desenvolvido para a concessionária de energia elétrica 

brasileira CPFL e a influência do local de instalação das 

chaves de manobras na solução do problema. Para demonstrar 

os resultados são apresentados testes utilizando uma rede real, 

parte do sistema da CPFL, em que são avaliados os ganhos 

obtidos pelo self-healing em caso de defeito em uma zona de 

um alimentador específico (escolhido aleatoriamente) e o 

comparativo dos resultados quando da inclusão de novas 

chaves ou mudança no posicionamento das chaves existentes.  

III.  METODOLOGIA PROPOSTA 

A.  Problema 

De uma maneira simples podemos definir o problema de 

self-healing como sendo o problema de reconfigurar 

parcialmente uma rede para restabelecer o serviço em zonas de 

carga (delimitadas por chaves) que estão “escuras”, devido a 

um defeito, e abrir uma chave a montante delas. Quando há 

ocorrência de um defeito na rede, uma chave com dispositivo 

de proteção opera (abre) isolando a zona com defeito e, 

também, interrompendo o serviço para todas as zonas que 

estiverem a jusante dessa zona (por hipótese trabalha-se com 

sistemas radiais).  

 
Fig. 1. Sistema exemplo com três alimentadores, 9 zonas de carga e 15 

chaves. Defeito na zona de carga 2. 

 

 
Fig. 2. Solução. Abrir as chaves C2, C7 e C12; Fechar chaves C9 e C15. 

 

Para ilustrar o funcionamento básico de um sistema de 

restauração, no sistema simples da Fig. 1 temos 3 

alimentadores (chaves fechadas são representadas por 

quadrados escuros e chaves abertas por quadrados claros). 

Nessa figura é indicada a ocorrência de um defeito permanente 

na zona 2 (com a consequente abertura do disjuntor – chave 

C2).  A solução do self-healing é mostrada na Fig. 2, com 

abertura das chaves C2, C7 e C12 e fechamento das chaves C9 

e C15. Quando o disjuntor C2 abre, todo o alimentador fica 

desenergizado. Para isolar a zona com defeito abre-se a chave 

C7 e, com isso, as zonas 5 e 8 ficam “escuras”. Na solução 

apresentada há transferência das cargas da zona 5 para o 

alimentador à esquerda e da zona 8 para o alimentador à 

direita. A chave C12 é aberta para que seja respeitada a 

operação com topologia radial. 

Claramente, o problema de restauração das redes elétricas é 

um problema de otimização combinatória, já que as variáveis 

de decisão representam o estado de operação das chaves. 

Adicionalmente, a restauração é um problema de programação 

não linear inteiro misto, visto que as equações que modelam a 

operação dos sistemas de distribuição são não lineares. 

 A solução encontrada deve respeitar todos os limites de 
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operação (níveis de tensão, capacidade de chaves, trechos, 

transformadores da subestação) e, ainda, deve considerar 

outros fatores. No caso do presente projeto, tem-se como 

objetivo, para o self-healing, minimizar: 

 

• A potência da carga não atendida; 

• O número de consumidores não atendidos; 

• O encargo do uso do sistema de distribuição (EUSD)  

da carga não atendida; 

• A energia não suprida; 

• O número de ações de chaveamentos; 

• As perdas de potência ativa. 

 

Nota-se que as perdas ativas também fazem parte da função 

objetivo e, na seção de Testes e Resultados, essa parcela é 

analisada e testada. Portanto, o problema busca uma solução 

que minimize uma função objetivo formada por uma soma 

ponderada de cada um dos itens, sendo possível configurar os 

pesos, ou seja, o operador do sistema pode priorizar um item 

em detrimento de outro. É possível também definir pesos 

diferentes para partes da rede ou empresas diferentes, 

característica que torna o sistema bastante versátil. 

Um ponto importante que deve ser ressaltado  

 

B.  Sequenciamento e manobras  

Além da determinação de quais chaves devem operar (abrir 

ou fechar), a sequência com que essas operações são 

realizadas é de vital importância. Após discussões e 

entendimentos, chegou-se a um esquema de sequenciamento 

que atende aos requisitos da CPFL e de quase a totalidade das 

concessionárias brasileiras, como não permitir operação em 

anel, mesmo que por poucos segundos. Usando o sistema 

exemplo anterior, a sequência de operações da restauração do 

sistema da Fig. 1 em caso de falta na zona 2 é: 

 

1.  Abrir chave C2 (operação de proteção) 

2. Abrir chave C7 

3. Abrir chave C12 

4. Fechar chave C9 

5. Fechar chave C15 

 

Com essa sequência, garante-se que o sistema não opera em 

modo anel mesmo que por poucos segundos. É evidente que se 

fossem fechadas a chave C9 ou a chave C15 antes da abertura 

da chave C12, o sistema iria operar com dois alimentadores 

em paralelo. Deve-se ressaltar que, na determinação da 

sequência de manobras, deve-se levar em conta as capacidades 

de corrente das chaves, trechos e alimentadores. Além disso, 

antes da realização de manobras de fechamento, devem ser 

realizadas manobras de bloqueio de religamento e ativação de 

proteção, de forma a garantir a segurança nas operações a 

serem executadas automaticamente. 

A sequência de operações é obtida após a obtenção da 

solução do self-healing, de maneira independente. Ou seja, a 

decisão sobre realizar as manobras com “pisca” ou sem 

“pisca” não faz parte da função objetivo do problema de 

restauração, visto que a política da CPFL é sempre realizar 

manobras com “pisca”. Logo, realizar ou não o “pisca”, não 

altera a solução obtida, da forma como apresentada nesse 

trabalho. 

Contudo, alterar o processo de obtenção da sequência de 

operações, realizado após a otimização, caso se permita a 

operação em anel (sem pisca), pode ser feita de forma rápida e 

simples, uma vez que já são conhecidas as manobras a serem 

realizadas. 

 

C.  Algoritmo de restauração 

Os algoritmos que compõem a aplicação foram definidos e 

estão sendo desenvolvidos considerando parâmetros 

especificados pela CPFL, em conjunto com os parceiros do 

projeto. Para a resolução dos problemas, considerados de 

grande complexidade, são utilizadas técnicas de otimização 

meta-heurísticas que, aplicadas aos problemas de 

planejamento e operação das redes elétricas, contribuem para 

reduções substanciais nos custos de expansão e operação de 

uma distribuidora, considerando os investimentos que serão 

aplicados nos projetos de planejamento dos sistemas de 

distribuição e os ganhos obtidos com implantação de um 

sistema que auxilie na operação em tempo real.  

Utiliza-se um algoritmo de Busca Tabu (Tabu Search) para 

resolver o problema de self-healing e o ganho previsto na 

solução do problema é obtido através da diferença entre o 

cálculo dos indicadores obtidos com o cenário sob a falta, com 

toda a área desenergizada devido ao defeito, e a estimativa dos 

indicadores obtidos em um cenário após a restauração das 

áreas que foram afetadas pela falta, mas não pertencem à zona 

do defeito.  

O fluxo completo do sistema para aplicação das manobras 

de self-healing consiste em: 

 

1. Verificar impedimentos; 

a. Os impedimentos são caracterizados pela verificação 

de condições dos dispositivos como modo local, 

bloqueio, manutenção, teste, desabilitado, bypass, 

existência de configuração de comunicação, etc. 

Dispositivos em qualquer uma dessas condições não 

são pontos de manobra para o self-healing. 

2. Pré-processamento: verificar consistências e executar 

fluxo de potência com os dados atuais (dinâmicos); 

a. Os passos 1 e 2 são executadados a cada T 

segundos ou quando houver mudança 

espontânea de estados ou medidas dos 

dispositivos, mantendo a base de dados para 

self-healing sempre atualizada no estado pré-

falta. 

3. Disparo do self-healing diante de uma abertura 

espontânea do equipamento e finalização do seu ciclo 

de religamento; 

a. Existindo desligamentos simultâneos o sistema 

adota as estratégias apresentadas na subseção 
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D.   

4. Execução do algoritmo de otimização, utilizando os 

dados referentes ao estado obtido em 2 (estado pré-

falta) e passando para o algoritmo o equipamento que 

abriu por proteção; 

5. Atuação para transferência de carga, no caso de o 

sistema estar em modo automático, ou apenas 

gravação da resposta do algoritmo, no caso do 

sistema estar em modo manual; 

6. Em caso de problema durante a execução das manobras 

poderá ser adotada uma das duas opções: 

a. Autobloqueio do automatismo; 

b. Espera de 10 segundos e tentativa de execução 

da  manobra novamente, com um timeout de 

1 minuto. Após esse tempo, o automatismo é 

bloqueado. 

Os automatismos somente são iniciados se verificado pelo 

sistema que, durante os últimos 40 segundos, não houveram 

comandos enviados para o equipamento em questão. 

O mesmo algoritmo também pode ser utilizado em modo 

off-line para o planejamento da execução de manobras na rede 

de distribuição, considerando chaves telecontroladas e não 

telecontroladas. 

Como trata-se de uma meta-heurística o processo de parada 

do algoritmo, ou seja, a obtenção das manobras de restauração, 

contempla dois critérios: número de iterações e/ou tempo de 

execução. No presente trabalho os valores utilizados nesses 

parâmetros são 500 iterações e 60 segundos. O tempo para 

execução das manobras (telecomando via sistema) obtidas 

pelo algoritmo ainda será medido durante a aplicação em 

ambiente real, no entanto, estima-se que haverá uma redução 

nesse tempo quando comparado ao realizado pelos operadores, 

que atualmente é cerca de 3 minutos e em casos extremos 

ultrapassa esse valor. 

 

D.  Desligamentos simultâneos 

No caso de desligamentos simultâneos durante a execução 

de manobras em tempo-real, as seguintes estratégias são 

realizadas. 

 

a) Disjuntores da mesma subestação 

Quando há abertura espontânea de um disjuntor de um 

alimentador, o caso é encerrado se, no período até a obtenção 

da solução e confirmação de abertura espontânea (passo 3 do 

fluxo completo do algoritmo), ocorrer a abertura espontânea 

de outro disjuntor de alimentador da mesma subestação. Após 

o início dos automatismos (manobras) nenhum outro caso irá 

iniciar para disjuntor de alimentador da mesma subestação, até 

que o primeiro caso seja encerrado totalmente.  

 

b) Disjuntor e religador / religadores em série 

Quando há abertura espontânea de um disjuntor de um 

alimentador, o caso é reiniciado se, no período até a obtenção 

da solução e confirmação de abertura espontânea (passo 3 do 

fluxo completo do algoritmo), ocorrer a abertura espontânea 

de um religador do mesmo alimentador. 

Quando há abertura espontânea de um religador de um 

alimentador, o caso é reiniciado se, no período até a obtenção 

da solução e confirmação de abertura espontânea (passo 3 do 

fluxo completo do algoritmo), ocorrer a abertura espontânea 

de um religador do mesmo alimentador ou do próprio disjuntor 

do alimentador.  

Dessa forma, garante-se que o recálculo irá considerar 

desligamentos em série e irá tratar possíveis problemas de 

descoordenação da proteção. 

 

c) Desligamentos em alimentadores distintos 

Na mesma vizinhança, ou seja, alimentadores que possuem 

chaves de interligação entre si, quando ocorrer aberturas 

espontâneas o caso será finalizado no passo que está no 

momento. Em caso de desligamentos em vizinhanças 

diferentes, o self-healing atua normalmente. 

 

E.  Obtenção e tratamento dos dados para restauração 

 A arquitetura da solução desenvolvida neste projeto foi 

descrita na referência [21], onde se mostra a integração entre 

os sistemas legados da concessionária, SCADA, GIS e OMS, e 

os equipamentos em campo, para obtenção dos dados 

necessários.  

 

 
Fig. 3. Pré-processamento – preparação dos dados para self-healing 

 

 Na Fig. 3 ilustra-se a execução dos itens 1 e 2 mencionados 

anteriormente. 

Os dados estáticos só são alterados quando há alteração na 

estrutura do sistema. No caso do grupo CPFL, essa atualização 

acontece uma vez por dia.  Os dados dinâmicos, por sua vez, 

são obtidos a cada T segundos, durante o teste de integridade 

dos dados dos equipamentos ou caso haja alteração espontânea 

desses dados, de forma a sempre manter uma imagem atual do 

sistema pré-falta.  

Na fase de pré-processamento são realizados diversos testes 

de consistência para garantir a integridade dos dados. Essa 

fase ainda está em andamento no projeto. Os primeiros testes 

realizados reforçam a importância de os dados presentes nos 

sistemas da distribuidora estarem condizentes com o cenário 

real, em campo, para que a resposta do sistema seja adequada. 
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F.  Algoritmo de alocação 

Como foi mencionado anteriormente, faz parte do projeto 

relacionado a este artigo o problema de alocação de chaves 

telecontroladas, visando melhorar o processo de self-healing. 

Neste artigo é apresentada apenas uma ideia do método 

desenvolvido, já que o principal objetivo é mostrar o 

desempenho do self-healing.  O problema de alocação de 

chaves é bem conhecido e no método desenvolvido neste 

projeto inclui-se o desempenho do self-healing como um dos 

critérios para obtenção da melhor solução possível (usando 

meta-heurística). São geradas "n" melhores soluções usando os 

critérios de desempenho DEC e FEC (no presente caso n = 

10). Destas melhores soluções, escolhe-se aquela que tenha o 

melhor desempenho após a simulação de um defeito em todas 

as zonas de carga e a consideração da realização de self-

healing.  Para os testes apresentados no artigo, os locais 

candidatos à alocação de chaves telecontroladas foram os 

locais atuais de chaves não-telecontroladas (ou seja, não se 

permitiu a alocação em trechos de alimentadores). Portanto, a 

"alocação", na verdade, se limita a uma mudança de tipo da 

chave nesse caso. 

No problema de alocação é utilizada uma função objetivo 

composta dos critérios DEC e FEC, além dos critérios que 

compõem a função objetivo do self-healing, listadas 

anteriormente. Também são considerados os custos de 

remoção, instalação, compra da chave e telecomunicação 

(referente aos nós do sistema). Dessa forma, a solução final, 

além de atender indicadores técnicos, visa diminuir os custos 

necessários para instalação de novas chaves. 

IV.  TESTES E RESULTADOS 

No intuito de demonstrar resultados obtidos com a 

metodologia de restauração e alocação desenvolvidas, são 

apresentados testes utilizando uma rede de distribuição real da 

concessionária brasileira CPFL Piratininga. No caso base, a 

rede possui 5 alimentadores, 4946 barras, 1725 

transformadores (cargas), 33 chaves telecontroladas e 372 

chaves manuais. No processo de restauração em tempo-real 

(self-healing), somente as chaves telecontroladas são 

candidatas a serem manobradas para transferência de carga. 

No entanto, é de extrema importância conhecer o estado das 

chaves manuais, para obter a configuração e estado atual de 

operação da rede e, consequentemente, aumentar a 

confiabilidade dos dados. 

A Fig. 4 apresenta o diagrama simplificado da rede no caso 

base. As barras que compõe as zonas de cargas foram 

suprimidas devido ao porte do sistema. As zonas de carga são 

enumeradas com o prefixo “z” e as chaves com o prefixo “C”. 

Cada zona de carga é delimitada por chaves. Notar que os 

alimentadores A, B e E estão conectados em fontes distintas 

das quais os alimentadores C e D estão conectados. Como 

mencionado, o algoritmo desenvolvido leva em consideração 

também a capacidade do transformador de potência para a 

restauração do serviço.  

 
Fig. 4. Rede elétrica real – Caso base 

A.  Caso base 

No caso base, considerando a ocorrência de um defeito em 

cada uma das zonas do alimentador C (z4, z2, z1 e z3), é 

possível simular 4 casos. Os pesos e limites utilizados estão na 

Tabela I. Nessa tabela, Tm é o tempo limite para a Busca 

Tabu, em segundos, M1 é o peso para kW não suprido, M2 é o 

peso para consumidores não atendidos, M3 é o peso para o 

encargo do uso do sistema de distribuição (EUSD), M4 é o 

peso para energia não suprida, M5 é o peso para número de 

chaveamentos e M6 é o peso para perdas de potência ativa. Os 

valores de P1, P2 e P3 representam os pesos para violação dos 

limites na corrente dos transformadores de potência 

(transformador da subestação), violação dos limites de 

corrente nas chaves e trechos e violação dos limites de tensão, 

respectivamente. Notar que o peso para perdas de potência 

ativa (M6) é nulo, porque, no problema de self-healing, 

minimizar perdas não é prioritário. 

 
TABELA I 

PESOS UTILIZADOS NOS TESTES 

Tm M1 M2 M3 M4 M5 M6 P1 P2 P3 

60 10 11 10 10 10 0 100 100 100 

 

Um resumo dos resultados da execução do self-healing é 

mostrado na Tabela II, na qual são apresentados alguns dos 

índices analisados para obtenção das soluções. Considera-se 

que a chave aberta define a zona com defeito. Por exemplo, se 

abriu a chave C1, então a zona com defeito é a zona 4 (z4). A 

solução de manobras obtidas é apresentada nas colunas “Abrir 

chaves” e “Fechar chaves”. É importante notar que, após as 

manobras indicadas pelo self-healing, o número de 

consumidores não atendidos diminui. Esse aspecto demonstra 

a importância desse tipo de metodologia e os ganhos obtidos 

para a concessionária e consumidores. 

Nessa tabela, em dois casos, para as chaves C7 e C8, não 

foi possível restabelecer o serviço, pois em ambos os casos o 

defeito ocorre nos terminais do alimentador C e a zona que 

permanece sem energia é a própria zona com defeito e que não 

pode ter a energia restabelecida. 
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TABELA II 

RESULTADOS COM O CASO BASE: CNA – NÚMERO DE CONSUMIDORES NÃO 

ATENDIDOS 

Chave 

aberta 

Abrir 

chaves 

Fechar 

chaves 

CNA 

antes 

CNA 

depois 

kW não 

atendido 

Perdas 

(kW) 

C1 C8,C10 C13,C14 9449 2799 2134,5 166,1 

C7 - - 2554 2554 1966,9 90,2 

C8 - - 1934 1934 1475,6 101,0 

C10 C7 C13 4716 2162 1318,2 117,6 

 

B.  Influência da alocação de chaves  

Diante dos resultados obtidos com o caso base, foram 

alocadas 5 novas chaves utilizando o algoritmo de alocação 

descrito anteriormente. O resultado do algoritmo indicou a 

instalação de 4 novas chaves normalmente fechadas e 1 nova 

chave de interligação, que interliga o alimentador C ao 

alimentador B.  

A nova configuração da rede é mostrada na Figura 5. Notar 

que as zonas z1, z2 e z4 foram divididas (destacadas na 

figura), sendo z1 corresponde a z30 e z31, z2 passa a ser z28 e 

z29 e z4 passa a ser z25, z26 e 27. 

 Com essa nova configuração tem-se uma redução no 

indicador DEC de 8,27 horas para 7,34 horas e no indicador 

FEC de 4,14 para 3,69 interrupções, considerando o período 

de um ano. Também houve uma diminuição na energia não 

suprida, passando de 96.870 kWh para 83.604 kWh. 

Nessa nova configuração tem-se 38 chaves telecontroladas 

e 367 chaves manuais. Portanto, as novas chaves foram 

instaladas no local onde anteriormente existiam chaves 

manuais. 

Utilizando os pesos indicados na Tabela I, foram simulados 

defeitos nas zonas do alimentador C para a nova configuração 

e os resultados estão mostrados na Tabela III. É possível notar 

uma melhora geral nos índices quando comparados aos 

resultados para a mesma zona (chave) do caso anterior, sem 

alocação. 

Com a alocação das novas chaves, percebe-se que uma falta 

na zona de carga a jusante da chave C7, que no caso anterior 

não tinha solução, nesse caso permite a transferência de parte 

da carga para o circuito B, através do fechamento da chave 

C35. 

 
TABELA III 

RESULTADOS COM ALOCAÇÃO DE 5 CHAVES: CNA – NÚMERO DE 

CONSUMIDORES NÃO ATENDIDOS 

Chave 

aberta 
Abrir chaves 

Fechar 

chaves 

CNA 

antes 

CNA 

depois 

kW não 

atendido 

Perdas 

(kW) 

C1 C8,C36,C37 C6,C14,C15 9449 1835 1380,5 133,2 

C7 C38 C35 2554 1899 1401,6 93,5 

C8 - - 1934 1934 1475,6 101,0 

C10 C34 C15 4716 754 500,7 106,0 

C34 C7 C35 3962 1408 817,5 102,2 

C37 C10 C15 5480 764 528,4 110,1 

C36 - - 200 200 225,6 109,9 

C38 - - 655 655 565,2 103,9 

 

 

 
Fig. 5.  Rede elétrica real após instalação de 5 novas chaves 

 

C. Influência do peso para perdas de energia 

Para demonstrar a influência do peso atribuído para as 

perdas de energia na função objetivo, realizaram-se novas 

simulações considerando M6, da Tabela I, igual a 10. Os 

demais pesos foram mantidos. Utilizando o caso base, Fig. 4, e 

simulando defeito em todos as zonas do alimentador C, os 

novos resultados obtidos são apresentados na Tabela IV. 
 

   
(a)                             (b) 

Fig. 6. Caso base – falta na zona de carga z4 (abertura de C1) - (a) M6 igual a zero (b) M6 igual a 10 
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(a)                             (b) 

Fig. 7. Caso base – falta na zona de carga z2 (abertura de C10) – (a) M6 igual a zero (b) M6 igual a 10 

 

Note que os resultados considerando abertura da chave C1 

e C10 mudaram. Os resultados para C7 e C8 são iguais ao caso 

anterior pois, como informado, essas chaves protegem zonas 

terminais do alimentador. 

No caso de C1, a quantidade de chaveamentos, a 

quantidade de consumidores não atendidos e potência não 

atendida são iguais para ambas soluções. No entanto, o valor 

de perdas é menor (diminuição de 33,2%) quando se atribuiu 

um peso para essa parcela. Na condição de M6 igual a zero a 

carga é transferida para os alimentadores A e E, para a 

condição considerando as perdas (M6=10) a carga é 

transferida para os alimentadores B e D.  A Fig. 6 mostra a 

configuração da rede após a restauração, para ambas as 

soluções, com destaque para as chaves que tiveram seu estado 

alterado após a restauração do sistema. 

No caso de C10, a quantidade de consumidores não 

atendidos e potência não atendida são iguais para ambas as 

soluções, no entanto o número de chaveamentos quando se 

considera as perdas é maior, saindo de dois para quatro 

manobras necessárias. Com M6=0, a carga é transferida para o 

alimentador A. No caso de M6=10, para diminuir as perdas, o 

algoritmo indicou como solução transferir parte da carga do 

alimentador E para o alimentador C e a carga do alimentador 

C para o alimentador B. Entretanto, apesar de apresentar maior 

número de manobras, existe uma diminuição de 17,6% nas 

perdas. A Fig. 7 mostra a configuração da rede após a 

restauração, para ambas as soluções. 

 
TABELA IV 

RESULTADOS PARA O CASO BASE M6=10: CNA – NÚMERO DE CONSUMIDORES 

NÃO ATENDIDOS 

Chave 

aberta 

Abrir 

chaves 

Fechar 

chaves 

CNA 

antes 

CNA 

depois 

kW não 

atendido 

Perdas 

(kW) 

C1 C8,10 C9,C12 9449 2799 2134,5 111,0 

C7 - - 2554 2554 1966,9 90,2 

C8 - - 1934 1934 1475,6 101,0 

C10 C7,C27 C6,C11 4716 2162 1318,2 96,9 

 

Realizaram-se também simulações considerando a 

configuração da rede da Fig. 5, com 5 novas chaves instaladas. 

Simulando defeitos em todas as zonas do alimentador C, tem-

se os resultados apresentados na Tabela V. Comparando esses 

resultados com os resultados obtidos considerando M6 igual a 

zero, apresentados na Tabela IV, verifica-se que houve 

mudança para os casos de defeito nas zonas de carga a jusante 

das chaves C1, C7, C10, C34 e C37, com diminuição das 

perdas. 
 

    
(a)                             (b) 

Fig. 8. Caso alternativo – falta na zona de carga z25 (abertura de C1) - (a) M6 igual a zero (b) M6 igual a 10 
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(a)                             (b) 

Fig. 9. Caso alternativo – falta na zona de carga z30 (abertura de C7) - (a) M6 igual a zero (b) M6 igual a 10 

 

TABELA V 

RESULTADOS COM ALOCAÇÃO DE 5 CHAVES M6 =10: CNA – NÚMERO DE 

CONSUMIDORES NÃO ATENDIDOS 

Chave 

aberta 
Abrir chaves 

Fechar 

chaves 

CNA 

antes 

CNA 

depois 

kW não 

atendido 

Perdas 

(kW) 

C1 C8,C36,C37 C6,C9,C12 9449 1835 1380,5 118,1 

C7 C10,C27,C38 C6,C12,C35 2554 1899 1401,6 91,0 

C8 - - 1934 1934 1475,6 101,0 

C10 C27,C34,C38 C6,C15,C35 4716 754 500,7 103,0 

C34 C7,C27 C6,C11 3962 1408 817,5 99,7 

C37 C10,C27 C6,C12 5480 764 528,4 101,4 

C36 - - 200 200 225,6 109,8 

C38 - - 655 655 565,2 103,9 

 

Na situação de falta na zona de carga z25, abertura da 

chave 1, verifica-se que a quantidade de manobras a serem 

realizadas e as manobras para isolamento da zona de carga 

com defeito são iguais para ambos os casos. No entanto, 

considerando M6 igual a zero tem-se a transferência de carga 

das zonas de carga z3 e z26 para o alimentador E e das zonas 

z28 a 31 para o alimentador B através do fechamento da chave 

C15. Considerando o peso das perdas, tem-se que a zona 3 

passa a ser transferida para o alimentador D, a zona 26 

continua sendo transferida para o alimentador E e as zonas z28 

a z31 continuam sendo transferidas para o alimentador B, no 

entanto através do fechamento da chave C12, conforme mostra 

a Fig. 8. 

No caso da abertura da chave C7, nota-se que para o caso 

com M6 igual a zero, somente são realizadas duas manobras, 

transferindo a carga a jusante da chave C38 para o alimentador 

B através do fechamento da chave C35. Quando se adota o 

peso de 10 para as perdas, verifica-se que além dessas 

manobras, existe um remanejamento de carga entre os 

alimentadores C e E. Sendo que a zona de carga z24, antes 

pertencente ao alimentador E, passa a ser alimentada pelo 

alimentador C e as zonas de carga z28 e z29, antes energizadas 

pelo alimentador C, passam a compor o alimentador B. Nota-

se que, mesmo com essas novas manobras, o número de 

consumidores desenergizados e potência não atendida se 

mantêm o mesmo em ambas as soluções, no entanto as perdas 

diminuem para a segunda solução, considerando o peso para 

perdas na função objetivo. A configuração da rede, após as 

manobras para ambos os casos, é apresentada na Fig. 9. 

Situações similares são vistas nos casos de abertura das 

chaves C10, C34 e C27, em que são realizadas mais manobras 

para diminuição das perdas. 

V.  SEQUENCIAMENTO DE MANOBRAS 

No caso da abertura da chave C10, para a rede do caso 

base, considerando o peso de M6 igual a 10 (Fig. 7b), a 

sequência de ações definida pelo algoritmo é a seguinte: 

 

1. Abrir chave C7 

2. Fechar chave C11  

3. Abrir chave C27 

4. Fechar chave C6 

 

A razão para essa sequência é não permitir operação em 

paralelo (fechar anel) entre os alimentadores C e E. Se essas 

operações forem implementadas, isso faz com que, por alguns 

segundos, a zona de carga z24 fique sem energia 

(normalmente chamado de “pisca”). Caso a operação em 

paralelo fosse permitida, primeiro seria fechada a chave C6 e 

depois aberta a chave C27 e não haveria interrupção, mesmo 

que por alguns segundos, da energia para a zona de carga z24. 

O sequenciamento de manobras, indicando necessidade de 

desenergização de trechos da rede para evitar que o sistema 

opere em anel, também pode ser visto no sequenciamento de 

manobras de outros casos mostrados no artigo, por exemplo na 

abertura da chave C7, com M6 igual a 10, considerando a 

configuração da rede com as novas chaves. 

VI.  COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados mostram que a adoção de self-

healing melhora significativamente o esquema de restauração 

da rede. A função objetivo, como mencionado, é uma soma 

ponderada de critérios, o que permite uma sintonização do 

algoritmo de acordo com o objetivo do usuário/concessionária. 

Isso ficou claro nos testes considerando o peso para perdas 

ativas, alterando o peso de 0 (zero) para 10 (dez), que 

consequentemente, levou a uma alteração na solução do 
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problema. Esse aspecto também pode ser verificado alterando 

os demais pesos da função objetivo. 

O procedimento proposto neste artigo pode ser usado para 

testar topologias de redes de distribuição quanto a sua 

capacidade de restauração. Com isso pode-se antever possíveis 

problemas de desempenho da rede e procurar soluções com 

novos investimentos. No presente projeto isso é feito com a 

alocação de novas chaves ou então realocação de chaves. A 

influência da alocação de chaves telecomandadas no sistema 

ficou evidenciada nos testes apresentados, permitindo que o 

self-healing atue de forma mais efetiva por ter mais 

possibilidades de transferência de carga entre zonas.  

Dessa forma, considerar no processo de alocação de chaves 

na rede distribuição, a influência desse local na restauração do 

sistema, bem como nos indicadores de continuidade permitem 

ganhos para a concessionária e para o consumidor. 
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