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Abstract-- The future and inevitable depletion of non-

renewable energy has boosted research in optimization for other 

energy sources, such as electrical energy from renewable sources.  

Electrical distribution systems have amounts of disconnecting 

device switches sufficient to entail problems of combinatorial 

explosion when wants to modify the system topology to optimize 

it or eliminate contingencies. Reconfiguration of switches is more 

attractive optimization technique when compared to other 

expensive optimization methods, such as capacitive bank, 

rewiring, distributed generation or installation of voltage 

transformers. A heuristic computational method based on 

equation of motion of the firefly is introduced in order to 

optimize the distribution of electric energy, minimizing waste by 

Joule effect. By discretization, the positions of the insects in space 

are related to switches positions in the electrical system, reducing 

the search space. A real electrical system with 110 buses and 114 

lines was employed in computer simulation. Due to your size, it 

becomes practically infeasible your reconfiguration by means of 

exhaustive search methods. The proposed algorithm, by means of 

a reduced search space containing 8000 vectors of switch states, 

located in the solutions which the losses are 53,5% smaller than 

in the original configuration of the system employed. 

Keywords: Electrical Distribution Systems, Firefly, 

Optimization, Reconfiguration. 

I.  INTRODUÇÃO 

istemas de distribuição de energia elétrica operam em 

regime permanente de serviço e são a etapa final do 

processo de fornecimento de eletricidade aos consumidores. A 

eficiência dos sistemas de distribuição decai 

significativamente conforme o efeito Joule torna-se mais 

intenso e, consequentemente, provoca maior queda de tensão. 

Graças às técnicas de otimização, um sistema elétrico pode 

operar em regime de perdas mínimas, tornando-se mais 

econômico e confiável. Dentre as principais técnicas de 

otimização para minimizar as perdas ôhmicas, destacam-se: 

1) alocar geração distribuída. 

2) instalar transformadores para aumentar a tensão ou 

variar o ângulo de fase. 

3) redimensionar os condutores elétricos (recabeamento). 
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4) alocar bancos capacitivos para introduzir reativos na 

rede. 

5) reconfigurar a rede por meio de manobras de abertura e 

fechamento nas chaves seccionadoras. 

A geração distribuída e a reconfiguração são os dois 

métodos mais empregados na otimização [1], porém a 

reconfiguração é mais atraente por ter custos menores e 

permitir reutilização dos equipamentos já existentes no 

sistema, sem demandar grandes investimentos. A 

reconfiguração consiste em manobras de abertura e 

fechamento de chaves seccionadoras que conectam os 

dispositivos da rede, de modo a diminuir as perdas de potência 

ativa por meio do remanejamento dos fluxos de potência de 

linhas sobrecarregadas para outras menos solicitadas. 

Uma chave seccionadora pode assumir somente dois 

estados: aberta ou fechada. Eventualmente alguns modelos 

possuem uma terceira posição, aterrada, que para efeitos de 

reconfiguração é considerada como aberta. Logo, em qualquer 

sistema com n chaves existem 
n2  possibilidades de estados de 

chaveamento. Devido à natureza exponencial e combinatória 

do problema, um pequeno incremento na quantidade de chaves 

acarreta um grande aumento na quantidade de estados de 

chaveamento que formam o espaço de busca das soluções 

otimizadas, demandando o emprego de computação científica 

e técnicas heurísticas para se obter soluções.  

Neste trabalho, inicialmente mostra-se uma visão geral a 

respeito da otimização de sistemas elétricos e de alguns 

trabalhos mais significantes com emprego de diversas técnicas 

de reconfiguração. Em seguida, apresenta-se a equação de 

movimento do vaga-lume, seus parâmetros de ajuste e um 

algoritmo de reconfiguração bioinspirado, com uma heurística 

adequada a sistemas de distribuição e suas restrições 

operacionais. Simulações computacionais e resultados são 

mostrados ao fim deste trabalho, comparando os resultados 

numéricos de diferentes topologias de rede e a economia de 

energia elétrica decorrente de cada estado de chaveamento do 

sistema. 

II.  TRABALHOS ANÁLOGOS EM RECONFIGURAÇÃO 

A literatura especializada apresenta uma grande 

diversidade de trabalhos a respeito de reconfiguração de 

sistemas elétricos de distribuição, muitos dos quais usam 

métodos heurísticos, porém são menos freqüentes os trabalhos 

baseados em algoritmos bioinspirados como, por exemplo, o 
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algoritmo do vaga-lume. Em [2] mostrou-se a aplicação do 

algoritmo do vaga-lume em um sistema de distribuição de 69 

barras com alocação de geração distribuída. Entretanto, neste 

presente trabalho, propõe-se a reconfiguração sem a 

necessidade de instalação de geradores. 

A busca exaustiva é um método que consiste em examinar 

todo o espaço de busca, testando todas as possíveis soluções. 

Embora seja demasiadamente mais dispendioso em relação ao 

tempo computacional gasto na otimização, também é 

empregada, como no trabalho [3]. Nesta referência, um 

sistema realístico de 110 barras e 114 linhas foi reconfigurado 

mediante busca exaustiva. Frisa-se que a maioria dos trabalhos 

nesta área emprega sistemas hipotéticos, de menor porte, 

sendo mais significativo o trabalho supracitado por ter 

reconfigurado um sistema real e de médio porte. 

Apesar de existirem muitos trabalhos de reconfiguração [4] 

por meio de enxames de partículas [5], os algoritmos 

bioinspirados [6] destacam-se em relação aos métodos 

clássicos de reconfiguração como, por exemplo, a troca de 

ramos (branch exchange), devido a sua maior rapidez na 

localização de soluções otimizadas. No presente trabalho, um 

sistema com 114 chaves seccionadoras foi reconfigurado por 

meio de uma heurística de redução no espaço de busca, 

baseada na equação de movimento do vaga-lume, agilizando a 

localização de configurações otimizadas. 

III.  METODOLOGIA 

A. Redução no espaço de busca 

Nas simulações computacionais deste trabalho utilizou-se 

o sistema de distribuição de energia elétrica, de 110 barras e 

114 linhas, modificado, da Yangon Electricity Supply Board 

(YESB), companhia que opera na cidade de Dagon Seikkan, 

Myanmar. No referido trabalho, o autor otimizou o sistema 

por meio de reconfiguração obtida às custas de busca 

exaustiva. Tendo em vista que se trata de um sistema com 
34114 101,22   possibilidades de reconfiguração, neste caso o 

cálculo do fluxo de carga demandaria um grande tempo e 

esforço computacional. Ao reduzir o espaço de busca para um 

conjunto de 8000 vetores de estados, por meio de heurística 

adequada ao problema de reconfiguração, diminui-se também 

o tempo gasto na localização de soluções. 

B.  Algoritmo Bioinspirado 

Diversas heurísticas bioinspiradas são mostradas por [7], 

permitindo aplicação em problemas de otimização em várias 

áreas científicas. Dentre este rol de algoritmos inspirados no 

comportamento da natureza, cita-se o do vaga-lume, baseado 

na emissão de luz por este inseto e em seu comportamento 

coletivo. Os vaga-lumes emitem luz para atrair presas ou para 

acasalamento com seus pares. A distância e a atenuação que a 

atmosfera provoca na luz emitida pelo inseto determinam 

como um vaga-lume enxerga o outro ou como enxergam as 

presas.  

A equação (1) determina o movimento do vaga-lume i em 

direção ao vaga-lume j com intensidade luminosa mais forte, 

situados a uma distância 
ijr  um do outro: 

                   
  iij

r

ii xxexx ij 



 2 

0                  
(1) 

na qual   é o parâmetro de aleatoriedade, cujo ajuste é feito 

pelo usuário, sendo que 
i  é também um parâmetro aleatório, 

entretanto definido automaticamente pelo próprio algoritmo e 

variando no intervalo probabilístico  1,  0  de uma distribuição 

normal de freqüências (curva gaussiana). 

O parâmetro 
0  simboliza a atratividade entre dois vaga-

lumes i e j quando 0ijr  e   é um parâmetro de absorção do 

meio em que a luz se propaga, simulando a atenuação 

atmosférica. De forma genérica, são sugeridos os valores 

10  , 10   e 101,0  , conforme [7]. O espaço no qual 

os insetos se movimentam,  máxmínmáxmín yyxxI ,;  , , é 

delimitado pelo usuário, influenciando na busca de soluções 

do sistema a ser otimizado. No algoritmo proposto neste 

trabalho foi introduzido um parâmetro Z que define o valor de 

corte abaixo ou acima do qual a discretização da terceira 

componente da coordenada do vaga-lume, a cota z, será 

convertida em um número inteiro binário, zero ou um, 

determinando o estado da chave, de modo a abri-la ou fechá-

la. O valor atribuído ao parâmetro Z está relacionado ao 

intervalo I, já que a posição do inseto depende de uma função 

),( yxfz  . 

O algoritmo de reconfiguração de sistemas de distribuição 

baseado na equação de movimento do vaga-lume, ARSD-

BVL, associa a cada vaga-lume uma chave seccionadora no 

sistema elétrico. Logo, a população de insetos é 

invariavelmente equivalente à quantidade de chaves. O 

posicionamento espacial de cada inseto define o estado da 

respectiva chave. Todas as linhas são candidatas ao 

chaveamento, ou seja, há uma chave manobrável em cada 

linha. 

A função objetivo (2) deve ser minimizada, na qual P 

representa a perda de potência ativa em N linhas do sistema 

elétrico: 

                                        



N

n

nniRPf
1

2                                 (2) 

com R  e i  simbolizando, respectivamente, resistência e 

corrente elétrica. Os autores de [8] também utilizaram com 

êxito tal aproximação no cálculo da perda de potência ôhmica 

CC em circuito AC. A função objetivo (2) ainda delimita o 

posicionamento dos vaga-lumes, que ficam confinados em 

uma ogiva formada pela referida função. 

A cada iteração realizada é criado um vetor com n 

elementos, cada qual respectivamente associado à coordenada 

z dos n vaga-lumes. Após a discretização destas coordenadas, 

realizada com referência no parâmetro de corte Z, obtém-se 

um vetor de estado de chaves representando uma possível 

solução de reconfiguração. Cada vetor de estado criado é 

concatenado com o vetor gerado na iteração seguinte, 

formando uma matriz de estados. Assim, a quantidade de 

linhas desta matriz equivale à quantidade de iterações 

realizadas. 
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Depois de obtida a matriz de estados, são detectados e 

excluídos os vetores com restrições operacionais, tais como 

topologias malhadas ou desconexas (ilhamento de barras), 

bem como os estados em que os limites mínimo e máximo de 

tensão foram excedidos. Sob o ponto de vista computacional, 

filtrar e excluir tais vetores de estado significa poupar tempo 

ao não calcular fluxos de potência de estados que não são 

factíveis. Nesta etapa de filtragem, o estabelecimento de 

limites entre 0,95 p.u. e 1,05 p.u. para a tensão e -5º e 5º para o 

ângulo de defasagem satisfaz as restrições operacionais típicas 

dos equipamentos instalados na rede, bem como atende as 

exigências impostas pelas agências reguladoras. 

O fluxo de potência nas linhas do sistema elétrico é então 

calculado computacionalmente por meio do método de 

Newton-Raphson. Em geral, são suficientes no máximo quatro 

iterações para a obtenção das variáveis de estado do sistema 

elétrico. A perda ôhmica em cada linha ligando as barras k e m 

considerando, respectivamente, ,  ,  ,  ,   Vga  como a relação 

do transformador em fase, a condutância, a tensão, o ângulo 

de fase e o ângulo do transformador defasador, é obtida por 

meio da equação (3): 

          kmkmkmmkmkkmperda gVaVVVgaP   cos2222         (3) 

Para sistemas de distribuição, tipicamente ajusta-se     

e    , considerando a inexistência de transformadores em 

fase ou defasadores instalados ao longo da rede primária. 

Em seguida, as melhores topologias candidatas à solução 

têm sua perda ôhmica memorizada com seus respectivos 

chaveamentos. As chaves abertas destes vetores são então 

combinadas para formar novos vetores de estado, sendo 

realizada outra verificação em busca de vetores com restrições 

operacionais. Uma nova pesquisa em busca da solução 

otimizada determina a menor perda ôhmica total encontrada, a 

qual será a solução do problema de reconfiguração. 

C.  Verificação da Sensibilidade dos Parâmetros 

No sistema reconfigurado neste trabalho, empregou-se um 

intervalo de busca compreendido entre
 

   23, 0; 23, 0,;  ,  máxmínmáxmín yyxxI . Para sistemas com 

grande quantidade de chaves, um intervalo demasiadamente 

estreito pode esconder possíveis soluções ótimas locais e até 

mesmo globais, prejudicando a reconfiguração do sistema 

elétrico. O parâmetro de aleatoriedade 45,0  permitiu a 

localização de soluções. Verificou-se experimentalmente que 

as soluções de reconfiguração são encontradas quando 

55,045,0  . O parâmetro de absorção atmosférica da luz 

dos vaga-lumes foi ajustado em 0,2 . Valores mais altos 

de   produzem uma convergência mais lenta dos vaga-lumes 

em direção ao ponto notável da função objetivo, implicando 

em vetores de estado com muitas chaves na mesma posição 

(aberta ou fechada) e, consequentemente, em um aumento 

indesejável das iterações para encontrar a solução. O 

parâmetro de corte Z foi fixado em 2. 

 

 

D.  Fluxograma 

A obtenção da solução otimizada para o problema de 

reconfiguração, por meio do ARSD-BVL, requer o 

cumprimento das seguintes etapas computacionais mostradas 

no fluxograma da Fig. 1, a seguir: 

 

 
 

Fig. 1. Fluxograma do algoritmo proposto. 
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IV.  RESULTADOS 

O sistema elétrico de distribuição da Yangon Electricity 

Supply Board (YESB), companhia que opera na cidade de 

Dagon Seikkan, Myanmar, teve sua configuração original 

otimizada. Na Fig. 2 tem-se o diagrama unifilar deste sistema 

que possui 110 barras e 114 linhas. A barra 1 atua como 

subestação transformadora, abaixando a tensão de 33 kV para 

11 kV. As barras 2 e 4 têm tensão controlada e as demais 

barras são de carga. A potência de base equivale a 10 MVA. A 

configuração radial original, na qual o sistema opera antes da 

reconfiguração ser implementada, possui as linhas 110, 111, 

112, 113 e 114 com as chaves abertas. 

 

 
 

Fig. 2. Sistema de distribuição de 110 barras e 114 linhas, com topologia 

radial original. Linhas tracejadas representam chave seccionadora aberta. 

 

Embora em [3] tenha sido empregada busca exaustiva, o 

que levaria ao encontro da solução ótima global, três 

resultados foram apresentados sem, no entanto, afirmar-se 

nada sobre uma possível solução ótima global. Os dados de 

barra e de linha podem ser encontrados parcialmente em [3]. 

Salienta-se que os dados das linhas de 110 a 114 não estão 

presentes na referência supracitada, impossibilitando a 

reprodução e verificação dos resultados apresentados pelos 

autores. Contudo é possível atribuir valores hipotéticos de 

resistência e reatância a tais linhas, produzindo um sistema 

elétrico de distribuição de tamanho realístico e apto para ser 

usado em simulação computacional. Na tabela I encontram-se 

os valores típicos atribuídos no presente trabalho: 

 

TABELA I 

DADOS DE LINHAS DE INTERCONEXÃO 

 

Linha 
Barra 

(de-para) 

Resistência 

(Ω) 

Reatância 

(Ω) 

110 25-110 0,050 0,025 

111 15-35 0,050 0,025 

112 66-88 0,050 0,025 

113 77-109 0,050 0,025 

114 45-99 0,050 0,025 

 

Mediante 8000 iterações e após a remoção de estados 

restritos de chaveamento, gerou-se uma matriz de estados com 

1287 vetores distintos entre si, dentre os quais se encontram 

vários estados factíveis, inclusive a solução otimizada, com 

topologia radial e as chaves 11, 33, 71, 93 e 103 abertas, 

resultando em perda ôhmica total de 58,97 kW e tensão 

mínima de 0,968 p.u., suficiente para atender aos padrões 

tipicamente estabelecidos pelas agências reguladoras. O 

sistema opera originalmente, segundo Myint (2015), com 

tensão mínima de 0,9 p.u. Na tabela II tem-se uma 

comparação entre diferentes estados de chaveamento, suas 

respectivas perdas ôhmicas e menores tensões encontradas nas 

barras. Salienta-se que o estado de chaveamento nº 1 

representa a configuração original do sistema, com 126,77 kW 

de perdas ativas antes da reconfiguração. 

 
TABELA II 

COMPARAÇÃO ENTRE A PERDA DE POTÊNCIA ATIVA TOTAL E TENSÃO 

MÍNIMA PARA DIFERENTES ESTADOS DE CHAVEAMENTO NO SISTEMA DE 114 

LINHAS DA YESB, DAGON SEIKKAN, MYANMAR 

 

Estado de 

chaveamento 

Chaves 

abertas 

Perda ôhmica 

total (kW) 

Tensão 

mínima (p.u.) 

1 110, 111, 112, 113, 114 126,77 0,939 

2 11, 22, 75, 91, 108 66,60 0,969 

3 8, 16, 79, 98, 103 64,42 0,966 

4 5, 71, 97, 111, 113 63,63 0,967 

5 14, 33, 83, 105, 112 61,71 0,965 

6 11, 34, 71, 77, 90 61,32 0,966 

7 14, 34, 73, 81, 90 60,61 0,966 

8 11, 33, 71, 93, 103 58,97 0,968 

9 nenhuma (malhado) 46,02 0,980 

 

Na Fig. 3 nota-se o percentual de economia de energia 

elétrica decorrente da modificação do chaveamento da rede. 
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Fig. 3. Variação da perda ôhmica comparando a topologia malhada com o 

estado radial original (antes da reconfiguração) e radial após a reconfiguração. 

V.  CONCLUSÃO 

O método heurístico proposto conseguiu reduzir 

significativamente o espaço de busca de 34101,2   para 8000 

possibilidades de chaveamento e ainda localizar soluções 

factíveis para o sistema de distribuição em estudo, mostrando-

se vantajoso em relação a métodos de busca exaustiva. Foi 

obtida uma topologia de rede exequível e que promoveu a 

minoração das perdas energéticas por efeito Joule, em torno de 

53,5% a menos, quando comparada à topologia inicial do 

sistema. A configuração de chaves proposta como solução 

manteve o sistema radial, com todas as barras conectadas e 

melhorando a tensão mínima de 0,939 p.u. para 0,968 p.u., o 

que está dentro de valores aceitáveis para a operação de um 

sistema real. 
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