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Abstract—This work is the result of a Research and 

Development Project, carried out by Daimon Engineering and 

Systems, in partnership with Energisa Group, which is one of the 

main private groups in the Brazilian electricity sector, controlling 

13 distribution utilities in Brazil. It is present in 788 cities, 

meeting around 6.5 million consumers, which corresponds to 

about 16.3 million inhabitants. In order to improve the efficiency 

in the electric energy distribution, as well as to promote a better 

satisfaction in the service provided to the consumers, the usage of 

automated switches has become more and more common in 

electric distribution utilities to reduce the impact of unplanned 

interruptions. For that reason, a computer tool called Quality 

Indices Planning (QualiPlan) has been proposed in this project, 

whose main objective is to produce an optimized set of works that 

will improve the reliability indices of the medium voltage systems 

of Energisa Group through feeder interconnection and/or 

extension works. The complete set of the QualiPlan computer tool 

(four modules) comprises the Diagnosis, Works Proposition, 

Prioritization of Works and Reliability Indices Prediction 

Modules. This article presents the ongoing computer tool of the 

second module (Proposition of Works). 

 

Index Terms—reliability indices, sustained interruptions, 

works plan, proposition of works, automatic sectionalizing 

switches. 

I.  INTRODUÇÃO 

O artigo proposto apresenta a metodologia utilizada pela 

Daimon Engenharia e Sistemas para auxiliar a área de 

Planejamento de Obras do Sistema de Distribuição de Média 

Tensão do Grupo Energisa. O Grupo ENERGISA é um dos 

principais grupos privados do setor elétrico brasileiro e opera 

nas áreas de distribuição, geração e comercialização de 
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energia elétrica, controlando 13 concessionárias de 

distribuição. 

Com o advento de [1], que regulamentou a prorrogação dos 

contratos de concessão das empresas de distribuição de 

energia elétrica, há um incentivo maior para o atendimento das 

metas anuais dos indicadores de Continuidade, além dos 

inconvenientes para a concessionária por transgressão dos 

indicadores individuais de qualidade (compensações 

regulatórias). Uma das soluções para minimizar o impacto das 

interrupções pode ser o uso de chaves automáticas, as quais 

transferirão cargas entre blocos, que podem ou não pertencer 

ao mesmo alimentador, num período inferior a 3 minutos em 

caso de faltas, diminuindo-se a abrangência e 

consequentemente, o valor do DEC (SAIDI – System Average 

Interruption Duration Index) [2]. O emprego dessas chaves 

melhorará a confiabilidade do sistema, principalmente em 

áreas urbanas longe das sedes de manutenção e/ou de difícil 

acesso, ou seja, áreas que normalmente possuem tempos de 

atendimento muito elevados. 

Devido ao alto custo de cada chave automatizada, não é 

viável economicamente a alocação generalizada desse tipo de 

equipamento e, dentro de um orçamento muitas vezes 

restritivo, a alocação de chaves automatizadas deve ser 

realizada de forma criteriosa. 

II.  METODOLOGIA 

A.  Considerações Gerais 

A ferramenta computacional em desenvolvimento no 

projeto de P&D é chamada de QualiPlan (Quality Indices 

Planning), cujo objetivo é o de melhorar os índices de 

confiabilidade das redes elétricas de média tensão do Grupo 

Energisa através de investimentos baseados em 

recondutoramento de circuitos, para melhorar o índice FEC 

(SAIFI – System Average Interruption Frequency Index) [2] e 

na interligação e extensão de circuitos, instalando-se chaves de 

manobra automáticas, para melhorar o índice DEC. O 

conjunto completo da ferramenta QualiPlan é formado pelo 

Módulo de Diagnóstico, Módulo de Proposição de Obras, 

Módulo de Priorização e Módulo de Previsão de Índices de 

Confiabilidade, conforme apresentado no diagrama da Figura 

1. 
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Figura 1.  Estrutura modular do QualiPlan 

 

O presente artigo apresenta a metodologia implementada no 

segundo módulo. Assim sendo, o Módulo de Proposição de 

Obras (estágio atual do QualiPlan) utiliza as informações de 

diagnóstico fornecidas pelo módulo anterior (Módulo de 

Diagnóstico) para proporcionar soluções semelhantes a 

alimentadores semelhantes, que serão submetidos a estudos 

mais detalhados. O módulo propõe uma solução viável para 

cada alimentador para se reduzir os índices FEC e DEC. Esses 

objetivos podem ser realizados através do uso de tecnologia de 

novos condutores à jusante de dispositivos de proteção críticos 

(religadores de linha, seccionalizadores e chaves-fusíveis) e/ou 

através da conexão e instalação de chaves automáticas (chaves 

de manobra normalmente abertas) com outras fontes (a partir 

do mesmo alimentador, de outros alimentadores da mesma 

subestação ou até mesmo através de outras subestações). 

A metodologia desenvolvida pelo projeto no Módulo de 

Proposição de Obras, que visa propor as alternativas 

mencionadas anteriormente, consiste em se utilizar técnicas de 

otimização baseadas no Algoritmo Genético (AG) adaptado, 

apresentado em [3] 

Em caso de falta no alimentador, em primeiro lugar, os 

blocos do alimentador a serem socorridos devem ser 

identificados. Ressalte-se que os blocos socorridos, 

localizados à montante do defeito serão reenergizados após o 

religamento da proteção, uma vez realizado o isolamento da 

falta. Serão objetos de remanejamento, portanto, os blocos 

localizados à jusante do defeito. Assim, sob o ponto de vista 

de otimização das possibilidades de socorro duas categorias a 

serem qualificadas: os blocos socorridos e os blocos 

socorristas.  

Posteriormente, a ferramenta AG do Módulo de Proposição 

de Obras do QualiPlan seleciona as barras que serão usadas 

para se conectar os blocos socorristas aos blocos socorridos. A 

inovação do AG consiste em incluir um operador de migração 

cuja função é diversificar as possíveis soluções. 

A ferramenta QualiPlan foi concebida para que, além dos 4 

módulos mencionados anteriormente, haja também, dentro do 

Módulo de Proposição de Obras, a opção para o usuário 

elaborar as obras de interligação de alimentadores, tanto pelo 

modo automático, quanto pelo modo manual. Todas as obras 

elaboradas pelo método automático para a melhoria dos 

indicadores de Continuidade irão concorrer entre si dentro do 

Módulo de Priorização, quando algumas outras variáveis, além 

daquelas utilizadas no Módulo de Proposição de Obras, serão 

utilizadas para elencar as obras que pertencerão ao Plano de 

Obras de um determinado ano. Ressalte-se que no Módulo de 

Priorização de Obras, quando os diversos alimentadores, das 

diversas subestações concorrerão entre si, uma das variáveis 

que será considerada para a otimização de recursos será o 

orçamento (budget) disponível para aquele ano. Observe-se 

que nesta fase do projeto de P&D, ainda não foi definida a 

forma com que as obras propostas de forma manual irão 

concorrer com aquelas propostas pelo modo automático: Se 

serão avaliadas através de um peso específico ou se serão 

avaliadas através das mesmas variáveis que aquelas obras 

geradas pelo modo automático. Dessa forma, será apresentada 

neste artigo técnico, apenas a opção de proposição de obras 

elaborada pelo modo automático. 

 

B.  Premissas Utilizadas 

É importante mencionar algumas premissas utilizadas que 

são relevantes para se tenha o entendimento adequado de 

como a ferramenta QualiPlan está sendo desenvolvida: 

a) Para a elaboração dos blocos de carga serão 

contemplados apenas religadores telecomandados, cujo 

comando e supervisão serão realizados através do COD 

(Centro de Operação da Distribuição) da concessionária; 

b) Não foi considerado neste estudo, a instalação de 

equipamentos do tipo IntelliRupter (religadores automáticos 

tripolares inteligentes), com tecnologia Pulse Closing, e que 

atuam em conjunto, formando uma equipe de dispositivos de 

proteção e manobra, como se fossem um COD independente. 

Estes equipamentos têm a capacidade inclusive, de eliminar 

(isolar) um defeito, através da detecção e manobra de cargas, 

em tempo inferior a 3 minutos, não resultando do ponto de 

vista regulatório em uma interrupção de longa duração [2], a 

exemplo do conceito também empregado neste projeto de 

P&D. Entretanto, a proposição do QualiPlan reside no 

remanejamento de cargas através da construção de trechos 

para a realização de manobras; 

c) Dispositivo de proteção relevante: Dispositivo de 

proteção de rede (idealmente um religador) que pela 

relevância das cargas que atende, será o elemento inicial na 

prospecção de alternativas de socorro, por ocasião de sua 

interrupção, no âmbito deste projeto de P&D. A caracterização 

da proteção relevante está descrita no item C.2 a seguir; 

d) Foram utilizados os conceitos de: 

Bloco de cargas socorrido: Conjunto de cargas que 

sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica e 

serão objeto de remanejamento; 

Bloco de cargas socorrista: Conjunto de cargas que não 

sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica e que 

absorverão cargas de outros circuitos elétricos (bloco de 

cargas socorrido). Para os propósitos deste projeto de P&D, os 

blocos de cargas socorrista poderão ser delimitados tanto por 

chaves-fusíveis quanto por chaves de manobra; 

Bloco do defeito: Conjunto de cargas que sofreram 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, limitadas por 

2 chaves de manobra telecomandadas NF que serão instaladas 

pelo QualiPlan e que permanecerão desligadas até a chegada 

das turmas de manutenção de emergência; 

DIC: Duração de interrupção individual por unidade 

consumidora (horas) [2]; 

SOMADIC: Somatória de tempo das unidades 

consumidoras interrompidas (horas); 

e) Com relação às alternativas de remanejamento de cargas, 

Módulo de 
Diagnósticos 

Módulo de 
Proposição 
de Obras 

Módulo de 
Priorização  

Módulo de 
Previsão dos 
Indicadores 
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as seguintes premissas serão utilizadas: 

 Serão considerados inicialmente, para a busca de 

alternativas de trajeto para socorro de 

alimentadores com falta, a menor distância 

retilínea entre o bloco socorrido do alimentador 

com falta, para o bloco socorrista; 

 Posteriormente, após determinada a menor 

distância entre o bloco socorrido e o bloco 

socorrista, será determinado a menor distância 

para o ponto (poste) de conexão do circuito 

socorrista; 

 Será considerado um adicional de 30% no trajeto 

para incluir eventuais desvios de rota, devido à 

falta de leito carroçável, transposição de 

obstáculos naturais, edificações, etc.; 

 Mesmo as alternativas de socorro onde haja 

intersecção de alimentadores (cruzamento de 

redes) serão consideradas. 

C.  Metodologia Utilizada 

    1)  Introdução 

Para a determinação das alternativas de socorro será 

necessária a caracterização do local do defeito de forma 

prévia, pois é esta localização que determinará o 

sequenciamento de operações de chaveamento e a locação dos 

dispositivos de manobra NF e NA envolvidos no socorro das 

cargas. Ressalte-se que pelas considerações apresentadas em 

[4], sempre haverá alternativas de socorro à montante e à 

jusante do local do defeito. Desta forma, somente o bloco de 

cargas conectadas no bloco do defeito sofrerá o tempo total do 

atendimento, ou seja, a soma do tempo de espera, da 

localização e do reparo. Os demais blocos situados à montante 

e à jusante do bloco de defeito serão restabelecidos 

idealmente, em tempo inferior a 3 minutos, através dos 

dispositivos de manobra telecomandados. 

Sabe-se que, entretanto, a variável, “local do defeito” é uma 

informação de difícil obtenção, principalmente sob forma 

estruturada. Em geral, nas empresas de distribuição do Brasil, 

está informação, quando disponível, é apresentada no campo 

“Observações” da planilha de ordens de serviço, descrita pelas 

equipes de plantão (atendimento de emergência). Assim 

sendo, o primeiro desafio encontrado pela Daimon foi a 

determinação do “local do defeito”, que é a informação 

primordial para o início dos estudos. 

Adicionalmente, após inferir-se o local do defeito, é 

necessário determinar-se o isolamento do bloco do defeito, ao 

qual serão utilizadas chaves NF telecomandadas para tal 

função. Inicialmente serão utilizadas as já existentes em 

campo e agregadas outras, em virtude de sua necessidade. 

Finalmente, após localizar-se o defeito e instalarem-se as 

chaves que isolam o bloco com a falta, será necessária a 

interligação com outros circuitos para o socorro dos blocos de 

carga que ficaram desenergizados em virtude da abertura do 

dispositivo de proteção. 

 

    2)  Dispositivo de Proteção Relevante 

Para a melhoria do indicador FEC, a providência inicial 

será encontrar o dispositivo de proteção relevante (idealmente 

o RL de rede, quando houver) que cause: 

 A maior contribuição para o FEC da empresa; 

 A maior contribuição para o DEC da empresa; 

 Número de interrupções do alimentador; 

 Possua a maior quantidade de consumidores VIP´s 

à jusante; 

 Poder discricionário do usuário (alocação manual). 

 

Esta busca será parametrizada em função das necessidades 

do usuário (para cada circuito ou de forma global). 

Após determinar para cada alimentador, o dispositivo de 

proteção relevante, a primeira estratégia para a diminuição do 

FEC será o recondutoramento à jusante do mesmo. No caso da 

Figura 2, a proteção PX (proteção relevante) foi escolhida, por 

exemplo, devido à sua maior contribuição para o FEC da 

empresa.  

Desta forma, no caso de PX ser uma chave-fusível, a 

primeira providência seria convertê-la num religador 

telecomandado. Observe-se que PY seria o próximo 

dispositivo de proteção localizado à jusante de PX. 

 
 

Figura 2. Exemplo de alimentador com falta aplicada no ponto C 

 

Ressalte-se que, uma vez determinado a proteção relevante 

do alimentador, ficará a cargo do usuário, o nível de 

recondutoramento à jusante da proteção PX. No caso do bloco 

entre dispositivos de proteção ser de grande extensão (por 

exemplo, dezenas de quilômetros), o poder discricionário do 

usuário deverá levar em conta esta intervenção. 

 

    3)  Local da Falta 

Através de subsídios e esclarecimentos coletados com a 

Área de Operação de uma das empresas do Grupo Energisa, 

chegou-se a duas possibilidades para a obtenção do local da 

falta: 

 O software QualiPlan irá inicialmente, locar o 

ponto da falta no ponto médio entre os 

dispositivos de proteção PX e PY, quando não 

houver nenhuma informação disponível sobre o 

defeito; 

 O usuário escolherá a seu critério, o local da falta 

entre dois dispositivos de proteção contíguos, 

sendo aquele situado à montante, o dispositivo de 

proteção relevante (PX). 

 

    4)  Isolamento da Falta 

No modo manual, o usuário determinará os locais das 

chaves NF para realizar o isolamento da falta. No modo 

automático, o software QualiPlan irá percorrer a rede à 
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montante a partir do ponto de defeito (ponto médio do 

segmento AE, no caso o ponto C da Figura 2). Se houver uma 

chave de manobra existente, esta será uma das chaves para 

isolar o defeito e será automatizada. Caso contrário, será o 

próprio dispositivo de proteção que abriu o defeito. Deverá 

haver uma distância de busca, que no caso urbano esta 

distância seria de, por exemplo, 100 m; enquanto que na área 

rural, de 200 m, por exemplo. Ressalte-se que no software 

estas distâncias serão parametrizadas pelo usuário. As 

distâncias aqui mencionadas são meramente ilustrativas. 

O mesmo procedimento será realizado à jusante do ponto 

de defeito. Se houver uma chave já existente, a mesma será 

automatizada. Senão, será o próximo dispositivo de proteção à 

jusante do defeito. Supondo-se uma distância entre 

dispositivos de proteção de cerca de 5 km, esta situação está 

representada na Figura 3. 

 
 
Figura 3. Alternativa automática de locação do defeito (ponto médio das 

proteções) 

 

Supondo-se que o sistema de análise esteja totalmente na 

área urbana (com distâncias relativamente curtas entre os 

dispositivos de proteção), o isolamento do defeito está 

representado na Figura 4. 

 
 

Figura 4. Alternativa automática de  alocação do defeito (instalação das 

chaves telecomandadas CH2 NF e CH3 NF) 

 

Desta forma, o isolamento da falta seria efetuado abrindo-

se a chave CH2 telecomandada e pela instalação de uma nova 

chave telecomandada CH3 NF (ponto F). O socorro será 

realizado por uma interligação localizada próxima à jusante do 

dispositivo de proteção PY, por exemplo, no ponto G, onde 

seria alocada uma CH4 NA para interligação a um circuito 

adjacente, conforme ilustrado pela Figura 5. 

Após o isolamento do bloco do defeito, as cargas à 

montante do mesmo (ET1) seriam reenergizadas pelo 

fechamento do dispositivo de proteção PX. As cargas situadas 

à jusante do defeito seriam reenergizadas pelo fechamento da 

chave CH4 NA. Neste caso, o bloco do defeito seria 

constituído apenas pela unidade consumidora EP2. 

 

 
 

Figura 5. Alternativa automática de locação do defeito (instalação da chave 
telecomandada CH4 NA) 

 

Desta forma, garante-se que apenas o bloco do defeito 

ficará desenergizado. As demais cargas (à montante e à 

jusante do defeito) seriam socorridas. Está sendo 

implementada no Módulo de Proposição de Obras do 

QualiPlan, uma opção para que o usuário coloque uma falta 

em qualquer ponto entre as proteções PX e PY, de forma a se 

ter situações mais realistas. 

Assim, de forma conservativa, considerando-se faltas 

localizadas entre os dispositivos de proteção PX e PY, seja por 

alocação automática (no meio do trecho), seja por intervenção 

manual do usuário, as providências a serem adotadas no 

QualiPlan seriam: 

 Instalação de 2 (duas) chaves telecomandadas NF; 

 Instalação de 1 (uma) chave telecomandada NA; 

 Necessidade de se automatizar as proteções PX e 

PY; 

 Necessidade de verificar se a proteção PY suporta 

o carregamento do fluxo inverso, por ocasião do 

socorro. 

 

    5)  Socorro dos Blocos Interrompidos (Remanejamento de 

Cargas) 

Para a exploração do espaço amostral das possibilidades de 

interligação de alimentadores, serão criados cenários 

possíveis, a priori, sem considerar as restrições de caráter 

técnico-econômicas, de forma a contemplar todas as 

alternativas de interligação de alimentadores. Assim, será 

considerado para a criação do espaço de possibilidades de 

interligações para efeito de socorro por ocasião de defeitos, os 

seguintes critérios: 

 Socorro interno das cargas situadas à montante da 

falta: Este socorro ocorrerá após o isolamento do defeito 

e com a reenergização da própria proteção PX; 

 Socorro interno das cargas situadas à jusante da 

falta: Este tipo de socorro deverá ser realizado por 

blocos do próprio alimentador com falta, desde que se 

situem à montante do dispositivo PX (que abrirá por 

ocasião do defeito). A Figura 6 a seguir apresenta o 

modelo deste tipo de transferência de carga; 

 Socorro externo das cargas situadas à jusante da 

falta: Interligação para blocos de carga de alimentadores 

da mesma subestação que não estejam submetidos à 
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falta, ou para circuitos de outra subestação adjacente. 

 

 
 
Figura 6. Alternativa automática de socorro interno das cargas situadas à 

jusante da falta 

 

De forma genérica, o objetivo inicial da transferência de 

cargas é a obtenção do bloco socorrido e as alternativas de 

blocos socorristas. Posteriormente, após determinado este 

espaço amostral de blocos socorridos e socorristas, é realizado 

uma otimização destas alternativas, desta feita, observando-se 

alguns critérios técnicos e econômicos, além do ponto exato 

de conexão entre os blocos socorrido e socorrista. 

 

          a)  Metodologia de Definição dos Blocos de Carga 

Socorrido e Socorristas 

A definição de blocos socorridos e socorristas ocorre em 3 

etapas: 

1ª Etapa - Definição dos blocos socorridos: Blocos de carga 

localizados à jusante do defeito e iniciado por uma chave de 

manobra são considerados blocos socorridos. Desse modo, um 

bloco socorrido “A” pode conter outros blocos socorridos, 

conforme apresentado na Figura 7 a seguir. 

 
 

Figura 7. Conjunto de blocos socorridos 

 

2ª Etapa - Parametrização da busca por blocos socorristas: 

através de um raio de busca definido pelo usuário, serão 

considerados elegíveis, os blocos socorristas que tiverem o 

trecho de maior suportabilidade dentro deste raio, conforme 

exemplificado na Figura 8 a seguir. Outra restrição é a 

limitação dos cruzamentos entre trechos no trajeto de 

interligação, que não pode ser superior a um certo valor 

definido previamente pelo planejador. 

 
 
Figura 8. Raio de busca dos blocos socorristas 

 

3ª Etapa - Definição dos blocos socorristas: A partir das 

informações de carregamento e potência nominal do 

transformador da subestação, corrente admissional do tronco e 

corrente nominal do disjuntor do alimentador, serão 

determinados os possíveis blocos socorristas. 

 

          b)  Algoritmo de Otimização para Interligação dos 

Blocos de Carga Socorrido e Socorristas 

O Algoritmo evolutivo proposto baseia-se nas técnicas de 

elitismo apresentadas pelo Algoritmo Genético Chu-Beasley 

(AGCB) [3], adicionando um novo operador de migração. A 

metodologia é apresentada no fluxograma da Figura 9 e 

descrita nos subtópicos a seguir. 

 

 
 
Figura 9. Fluxograma do algoritmo evolutivo proposto 

 

(1) Codificação: O sistema de codificação das soluções é 

composto por dois vetores binários (cromossomos), sendo o 

primeiro vetor representante das barras de maior 

suportabilidade do bloco socorrido e o segundo do bloco 

socorrista, conforme a Figura 10. 
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Figura 10. Sistema de codificação 

 

A primeira posição de cada cromossomo tem o gene 

“Recond”, que indica se haverá recondutoramento no bloco ou 

não. Os demais genes do cromossomo representam as barras 

do bloco que poderão ou não realizar interligações, 

dependendo de seu valor, onde “0” representa uma 

impossibilidade de ligação e “1” representa a barra que poderá 

ser ligada a outro cromossomo. 

(2) População inicial: A população inicial é gerada a partir 

de duas listas advindas do item 5.a., cuja primeira contém os 

blocos socorridos e a segunda, os blocos socorristas factíveis.  

Assim, sorteia-se um bloco da primeira lista e um bloco da 

segunda lista e utiliza-se de um processo heurístico para 

definir quais serão as barras que interligarão os circuitos, 

formando um indivíduo. Repete-se o processo até que se atinja 

o número de soluções iniciais desejadas e que todas sejam 

únicas. 

(3) Seleção: O processo de seleção consiste em selecionar 

os pares de indivíduos que irão se recombinar. Esta seleção é 

baseada no método do torneio, onde são realizados um número 

n de jogos, sendo n o tamanho da população a ser gerada. Em 

cada torneio são selecionados aleatoriamente três indivíduos 

diferentes da população corrente e, entre os três selecionados, 

é escolhido o indivíduo com o melhor índice de mérito.  

Ao escolher todas as soluções que irão participar da 

recombinação, há separação deles em pares e então a 

submissão de cada par a uma taxa de recombinação (tr) que 

determina se o par irá ou não se recombinar. 

(4) Recombinação: O operador de recombinação irá 

recombinar os pares de cromossomos, trocando os vetores 

socorristas entre os indivíduos para formar outras duas novas 

soluções. A Figura 11 ilustra o operador. 

 
 

Figura 11. Operador de recombinação 

 

(5) Migração: Utiliza-se o operador de migração apenas 

quando os indivíduos não realizam a recombinação. Ao invés 

de duplicar as soluções e mantê-las para a próxima geração, 

realiza-se um processo de criação de novos indivíduos, porém 

sem o processo heurístico de definição de barras. 

(6) Mutação: Após ocorrer a recombinação, aplica-se, em 

cada cromossomo do descendente gerado, uma taxa de 

mutação (tm) que irá determinar se a mutação ocorrerá ou não. 

O processo de mutação baseia-se em diversificar os 

descendentes para que o algoritmo não convirja 

prematuramente para um ótimo ponto local. No algoritmo 

proposto, o operador de mutação realiza a alteração das barras 

de interligação essas por barras vizinhas. Após a mutação e 

inspirado no AGCB, realiza-se o processo de “factibilização” 

da solução, através da mudança do gene “Recond” para 1 em 

caso de 0. 

(7) Atualização da população corrente: Na atualização da 

população corrente, decidiu-se adotar o conceito do AGCB, o 

qual mantém as melhores soluções e que todas as 

configurações sejam diferentes. 

(8) Critério de parada: Por fim, o término do AG ocorre 

quando o critério de parada é satisfeito e, dentre os critérios 

utilizados estão: o número máximo estabelecido de iterações e 

o numero máximo de iterações em que o melhor individuo não 

se altera. 

 

    6)  Índices de Mérito e Função Objetivo 

A Figura 12 ilustra as alternativas de remanejamento de 

carga de um determinado bloco Ai para possíveis soluções de 

blocos de carga Bj. 

 

 
 

Figura 12. Alternativas de remanejamento de carga 

 

Considerando-se todos os critérios e restrições explicitadas 

anteriormente, o equacionamento da alternativa de 

remanejamento de carga do bloco socorrido (i) para o bloco 

socorrista (j) será dado pelo Índice de Mérito (IMij), conforme 

(1): 

 

𝐼𝑀𝑖,𝑗 =
1

𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑖,𝑗
∗ 𝑓𝑖,𝑗 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑗(R$)

-1
      (1) 

Onde: 

 

IMi,j= Índice de Mérito da alternativa de remanejamento do 

bloco Ai para o bloco Bj; 

CTOTALij= Custo total = (CMODij – CCOMPij); 

CMODi,j= Custo modular referente à alternativa de 

remanejamento do bloco Ai para o bloco Bj, através da 

construção de trechos de rede que serão instalados com 

condutores da rede compacta spacer na área urbana e 

condutores de alumínio na área rural: 
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 Adequações (remanejamento puro, remanejamento com 

reforço no bloco socorrido, remanejamento com reforço 

no bloco socorrista e remanejamento com reforço 

bilateral; 

 Extensões realizadas com condutores spacer na área 

urbana ou condutores nus na área rural com bitolas 

adequadas, sujeitos a majoração de 30% em suas 

extensões. Ressalte-se que a extensão real das 

alternativas serão avaliadas pela utilização do aplicativo 

[5]. 

 Chave de manobra telecomandada instalada em local 

adequado (preliminarmente, no ponto médio da 

extensão); 

 Cruzamentos com rede aérea nua existente: Serão 

considerados acréscimos nos custos das redes onde 

houver interseção com rede nua (necessidade de se 

instalarem postes maiores). 

CCOMPi,j= Diminuição nas compensações por 

transgressões nos indicadores individuais de Continuidade 

devido ao remanejamento do bloco Ai para o bloco Bj; 

fi,j= Fator de disponibilidade da alternativa de 

remanejamento do bloco Ai para o bloco Bj, avaliando-se a 

disponibilidade do(s) condutor(es) socorrista(s), comparando-

se a demanda máxima da alternativa com a demanda permitida 

do(s) condutor(es). Haverá 3 (três) possibilidades de acordo 

com a capacidade nominal do condutor: 

 Faixa adequada (cor verde): Carregamento até 67%; 

 Faixa crítica (cor vermelha): Carregamento acima de 

100%; 

 Faixa precária (cor amarela): Carregamentos 

compreendidos entre as condições de contorno 

estabelecidas pelas faixas adequada e crítica. 

No caso do fator de disponibilidade, o peso é dado através 

de uma matriz, que varia com a existência de consumidores 

VIP´s no bloco socorrido e socorrista, de acordo com a 

Tabela1. 
TABELA1 

MATRIZ DO FATOR DE DISPONIBILIDADE 
 

fd (Socorrido - Socorrista) 

Condição VIP - Não VIP VIP -VIP 

Não VIP -

VIP 

Não VIP - Não 

VIP 

Ruim 1 0,8 0,5 0,8 

Média 1,2 1 0,75 1 

Boa 1,5 1,2 1 1,2 

 

Impactoi,j= Soma dos benefícios técnicos sob o ponto de 

vista da Continuidade (melhoria no DEC do alimentador ou no 

caso, diminuição da variável SOMADIC) referente à 

alternativa de remanejamento do bloco Ai para o bloco Bj. É a 

relação do SOMADIC sem obras (somatória atual do DIC da 

empresa) pelo SOMADIC da empresa com obras no 

alimentador em estudo, conforme (2). 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =  
𝑆𝑂𝑀𝐴𝐷𝐼𝐶𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

(𝑆𝑂𝑀𝐴𝐷𝐼𝐶𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑆𝑂𝑀𝐴𝐷𝐼𝐶𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠𝑠𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠)
     (2) 

 

Desta forma, a alternativa vencedora será o objeto da 

maximização da equação (1), sujeito às seguintes restrições: 

 Restrição de carregamento do transformador da 

subestação do alimentador socorrista; 

 Restrição da capacidade das chaves de manobra existente 

nos blocos socorrido e socorrista. 

 

Ressalte-se que, posteriormente, no Módulo de Priorização 

do QualiPlan (que não será objeto deste artigo técnico), haverá 

a necessidade de se implementar uma outra restrição, 

relacionada ao orçamento disponível da empresa. Por ora, faz-

se a otimização alimentador por alimentador, não se 

verificando eventuais restrições globais. 

Observa-se que, a rede elétrica com a solução encontrada, 

na região elétrica em estudo ficará a com a topologia 

apresentada na Figura 13, supondo-se que a solução otimizada 

redundasse em um remanejamento de cargas interno. 

 

 
Figura 13. Topologia final da região em estudo, com socorro interno 

III.  RESULTADOS 

A.  Considerações Iniciais  

A fim de mostrar os resultados capazes de serem 

produzidos pela metodologia apresentada, foram utilizados 

alimentadores da empresa Energisa-EBO, na região de 

Borborema, no estado da Paraíba. Os casos foram separados 

por duas características distintas: Socorro urbano e socorro 

rural. O socorro urbano é feito com a utilização do API 

Google Maps [5], que permite seguir as limitações de vias 

terrestres, tais como a existência de edifícios e casas, 

obstáculos naturais, além de permitir uma consideração para 

cruzamento com outras linhas de rede. No caso rural, devido à 

falta de dados sobre as possíveis ligações, são consideradas as 

ligações diretas entre o bloco socorrido e o bloco socorrista. 

B.  Caso Rural 

Para o caso rural, os códigos dos alimentadores escolhidos 

são ABR-V1, ABR-V2, ABR-V3, mostrados na Figura 14 a 

seguir. Inicialmente, definiu-se o dispositivo relevante através 

do critério de número de interrupções do alimentador ABR-V1 

e, também se optou pela determinação da falta de forma 

automática, de acordo com a Figura 15. 
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Figura 14. Redes selecionadas para o estudo de caso rural 

 

 
 

Figura 15. Seleção do dispositivo relevante para o estudo de caso rural 

 

Dessa forma, o Algoritmo Genético ordenou todos os 

trechos do bloco à jusante do dispositivo relevante e 

selecionou o trecho que apresentava a metade da distância 

total. Através das distâncias parametrizadas, são inseridas uma 

chave à jusante do defeito, e outra à montante. 

Desta forma, iniciou-se o processo de busca dos blocos 

socorristas pelos parâmetros inseridos na Figura 16 e pelo 

bloco que necessita ser socorrido, que são insumos para o 

Algoritmo Genético. Por fim, utilizou-se o Algoritmo 

Genético para a otimização das possíveis alternativas, 

obtendo-se a solução apresentada na Figura 17. A matriz que 

está apresentada na Figura 16 representa o fator de 

disponibilidade, que leva em consideração a presença de 

clientes VIP’s, tanto do bloco a ser socorrido, bem como nos 

possíveis blocos que o socorrem. A aplicação desta matriz 

altera uma constante que serve como peso para a decisão de 

qual ligação deverá ser proposta.  

 

 
 

Figura 16. Configurações para interligação automática 

 

Assim sendo, o exemplo de remanejamento de carga foi 

realizado, transferindo-se os blocos socorridos do alimentador 

ABR-V1 para o próprio alimentador (socorro interno, que 

provou ser a solução otimizada). 

 

 
 

Figura 17. Interligação proposta  

 

Nesta proposição, o fator de disponibilidade usado seguiu a 

primeira linha da matriz, uma vez que não são encontrados 

clientes VIP’s, em ambos os blocos. 

 

C.  Caso Urbano 

Para o caso urbano, os alimentadores selecionados são o BVT-

M1 e o BVT-M2, mostrados na Figura 18 a seguir. 

Inicialmente, definiu-se o dispositivo relevante através do 

critério de número de interrupções do alimentador BVT-M1 e, 

também se optou pela determinação da falta de forma 

automática, de acordo com a Figura19. 

 

 
 
Figura 18. Seleção das redes para o estudo de caso urbano 

 

Assim sendo, o Algoritmo Genético ordenou todos os trechos 

do bloco à jusante do dispositivo relevante e selecionou o 

trecho que apresentava a metade da distância total, assim 

como no caso rural. Através das distâncias parametrizadas, são 

inseridas uma chave à jusante do defeito, e outra à montante. 

Desta forma, iniciou-se o processo de busca dos blocos 

socorristas pelos parâmetros inseridos na Fig. 16 (mesmos 

parâmetros do caso rural) e pelo bloco que necessita ser 

socorrido, que são insumos para o Algoritmo Genético. 
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Figura 19. Seleção do dispositivo relevante para o estudo de caso urbano 

 

Por fim, utilizou-se o Algoritmo Genético para a otimização 

das possíveis alternativas, obtendo-se a solução otimizada 

final mostrada na Figura 20. 

 

 
 

Figura 20. Interligação proposta  

 

D.  Resultados 

A Tabela 2 a seguir apresenta os valores dos índices CTOT, fd, 

Impacto e I.M., calculados pelo QualiPlan, dos casos rural e 

urbano. Assim, as propostas de obras do alimentador rural 

ABR-V1 e do alimentador urbano BVT-M1, além de outras 

obras de outros alimentadores e subestações, com os 

respectivos I.M´s deverão concorrer entre si, no Módulo de 

Priorização de Obras, na sede Central do Grupo Energisa. 

 
TABELA 2 

ÍNDICES DE MÉRITO DOS ALIMENTADORES ABR-V1 E BVT-M1 

 

Alternativa CTOTAL (R$) Impacto fd I.M. (R$)-1 

Rural  356.804,81  1,020879443 1 2,86117E-06 

Urbano  344.459,64  1,002584214 1 2,9106E-06 

IV.  CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou uma nova metodologia para a 

proposição de obras a ser realizada em alimentadores de média 

tensão, utilizando-se de conceitos de bloco de carga socorrido 

e bloco de carga socorrista. 

As melhorias sugeridas têm o intuito de reduzir os valores 

dos indicadores de qualidade DEC e FEC, gerando, entre 

outros benefícios, retorno econômico para as distribuidoras. 

As propostas apresentadas contemplam medidas como o 

recondutoramento de circuitos e a extensão de alimentadores, 

bem como a utilização de recursos de automação, como 

chaves telecomandadas, onde necessárias e para a otimização 

das possíveis alternativas reais de socorro por ocasião de 

defeitos provocados na rede de média tensão da 

concessionária. Adicionalmente, está sendo implementada 

uma ferramenta auxiliar de apoio, baseada em Algoritmo 

Genético para a seleção das alternativas, bem como um 

aplicativo do Google Maps [5], para a visualização das 

soluções reais. 

A fim de mostrar a funcionalidade do software elaborado 

(Módulo 2 do QualiPlan), foram apresentados dois casos 

exemplos, um na área rural e outro na área urbana, de como 

são avaliadas as alternativas produzidas pelo Algoritmo 

Genético, apresentando-se os seus respectivos índices de 

mérito. 

Ressalte-se que: 

 Como a elaboração da ferramenta computacional está 

ainda em uma fase intermediária, possíveis melhorias nos 

motores de cálculo e na interface gráfica ainda poderão 

ser implementadas; 

 Eventualmente, por alguma necessidade não prevista que 

possa surgir nas etapas posteriores do projeto, alguns 

conceitos, regras, premissas ou mesmo variáveis 

adotadas até o presente momento poderão ser revistas 

para a adequação de novos cenários. 

 

Observa-se que no atual estágio do projeto de P&D, a 

otimização do Módulo de Proposição de Obras leva em 

consideração a diminuição do impacto no DEC, ou seja, tenta 

transferir a maior quantidade possível de consumidores 

quando uma determinada falta ocorre no alimentador. Isso é 

feito, ou diminuindo-se a quantidade de consumidores 

atingidos, ou o tempo em que os mesmos ficam 

desenergizados, através da consulta aos dados históricos. No 

Modulo de Priorização de Obras (próxima etapa), a alternativa 

selecionada pelo AG deverá competir com outras propostas de 

obras de outros alimentadores e subestações. Desta forma, a 

fim de atender a restrição orçamentária, deverá ser 

contemplado também o impacto daqueles consumidores que 

permaneceram desligados (A alternativa da obra escolhida de 

um determinado alimentador poderia ter socorrido muitos 

consumidores, deixando apenas um desligado - um hospital, 

por exemplo). Assim sendo, a ferramenta QualiPlan, 

posteriormente no Módulo 3, deverá avaliar este tipo de 

situação, para que seja contabilizada a consequência de um 

consumidor VIP desligado (por exemplo, um hospital, no 

caso). Uma possível solução será a implementação de um 

filtro, de forma que não seja permitida a existência de um 

consumidor VIP dentro do bloco do defeito. 

V.  REFERÊNCIAS 

 

Brazilian Legislation: 
[1] Federal Decree # 8.461/2015, June 2nd, 2015. 

 

ANEEL´s Regulatory Decree: 



THE 12
th
 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 10 

[2] Normative Resolution # 728/2016: Procedures for Distribution of 

Electric Energy in the National Electric Systems, Module 8 (Revision 
8.0)- Quality of Electric Energy. ANEEL-PRODIST Std., 2016. 

 

Paper: 
[3] Alencar, M. P. L.; Romero, R.. “Análise Crítica do Algoritmo Genético 

de Chu-Beasley para o Problema Generalizado de Designação”. XXXVI 

Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2004, São João Del Rei. 
 

Commercial Contract: 

[4] R&D Commercial Contract # 0405-1507/2015, dated Nov 3rd, 

2015, between Energisa Group and Daimon Engineering and 

Systems. 

  

Programable Interface: 
[5] API Application Programming Interface (Interface de Programação de 

Aplicativos) do Google Maps. 

 

VI.  BIOGRAPHIES 

 
Alden Uehara Antunes was born in IlhaSolteira, 

Brazil, on March 10th, 1971. He graduated in 
Electrical Engineering at the Politechnic School of 

São Paulo University in 1996. He received his MSc 

at the Politechnic School of São Paulo University in 
1999 and his PhD at the Politechnic School of São 

Paulo University in 2004. Nowadays, he is with 

“Daimon Engenharia e Sistemas”, a company 
specialized in developing engineering software, 

R&D projects and consultancy projects. He has 

experience in the area of Electrical Engineering with emphasis on the 

Distribution of Electricity acting mainly on the following topics: Electrical 

distribution system planning, methodologies for calculating technical losses, 

protection of primary feeders, service quality and smart grids. 
 

André Meffe was born in São Paulo, Brazil, on 

April 23th, 1976. He graduated in Electrical 
Engineering from University of São Paulo in 1998. 

He received his MSc in Electrical Engineering from 

University of São Paulo in 2001 and his PhD in 
Electrical Engineering from University of São Paulo 

in 2006. He has been with the Department of 

Electrical Engineering at the University of São 
Paulo from 1999 to 2004, where he worked with 

researches related to electric distribution systems. 

Nowadays, Mr. Méffe is with “Daimon Engenharia Sistemas”, a company 
specialized in developing engineering software, R&D projects and 

consultancy projects His current research interests include electrical power 

distribution planning, methodologies for calculating technical losses and 
technical losses’ targets, service quality and smart grids. 

 

Dário Takahata was born in São Paulo, Brazil. He 
graduated in Electrical Engineering at the University 

of São Paulo, São Paulo, Brazil, in 1985 and 

received the M.S. degree at the University of São 
Paulo, São Paulo, Brazil, in 1997. He has been 

working in the electricity industry since then, in 
Brazil and abroad. His experience as an electrical 

engineer comprises a period with Kennedy & 

Donkin, a consultancy company in England, Themag 
Engineering (one of the leading consultancy 

companies in Brazil) and ARSESP (São Paulo State Regulatory Agency of 

Energy and Sanitation). Currently he is Coordinator of Research & 

Development (R&D) Projects of Daimon Engineering & Systems. 

 

 
 

 

 
 

 

João Castilho Neto graduated in Electrical 

Engineering at Paulista State University of Ilha 
SolteiraEngineering College. He iscurrentlywith 

Daimon Engineering & Systems, a company 

specialized in developing Software Engineering, 
R&D projects and consultancy projects. He held 

scientific initiative with funding from FAPESP in 

allocation of feeders. His current researches interest 
includes power electric systems, distribution energy 

systems, smart grid, and distributed generation. 

 
Leonardo Sobreira de Sousa was born on February 

19th, 1990. He is currently studying Electrical 

Engineering at the São Paulo State. Before joining 
the university he graduated as a computer technician 

at Paula Souza Center, in 2008. He iscurrently a 

trainee of Research & Development (R&D) Projects 
Department at Daimon Engineering & Systems. 

 

 
 

 

Tiago Milagres Miranda was born on December 
5th, 1992. He graduated in Electrical Engineering at 

the University of São Paulo in 2017. During 

graduation he worked at the University doing 
software development for the school’s 

administration, where he could contribute to a 
project concerning the engineering teaching quality. 

He also studied at the Australian National 

University for one year as an exchange student in 
2014. Since 2016, he has been working as a 

researcher and software developer at Daimon Engineering & Systems 

producing applications for power distribution systems. 
 

Ademálio de Assis Cordeiro was born in Campina 

Grande, Paraíba, Brazil. He obtained the titles of 
Electrical Engineer (1992) and Specialist in 

Distribution Systems (1995) at the Federal 

University of Paraíba. He is currently the Director of 
Strategy, Planning, Control and Management of 

Energisa Group. 

 

 

 

 

Gustavo Paiva Guedes was born in Campina 

Grande, Paraíba, Brazil. He graduated in Electrical 

Engineering at the Federal University of Campina 
Grande, Paraíba, Brazil, and received the M.B.A. 

degree in 2017 from the Getúlio Vargas Foundation. 

He currently works as a Planning Engineer at 
Energisa Group.His area of interest in research 

includes energy quality, electricity distribution 

systems, energy planning and renewable energies. 

 

 

Marcelo Cerqueira wasborn in João Pessoa, 
Paraíba, Brazil. He obtained the titles of Electrical 

Engineer (1994) and M.S. degree (2014) at the 

Federal University of Paraíba. He is currently a 
Corporate Planning and Budget Manager at Energisa 

Group. He has 20 years of experience in the 

Brazilian electrical sector, occupying several 
leadership roles in the areas of operation, 

maintenance, commercial management, mitigation 

of commercial losses, expansion planning, quality 

improvement, elaboration and control of investments and expenses budget. 

 

 
 

 


