
THE 12
th
 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

 

Abstract—This paper presents a methodology for automatic 

allocation of reactors on medium voltage distribution systems in 

order to mitigate energy loss. In Brazil, some feeders are 

distinguished by their long lengths (over 100 km) and very light 

load, which results in a high influence of the capacitance of the 

line on the circuit’s performance, requiring compensation 

through the installation of reactors. The automatic allocation is 

accomplished using and optimization heuristic called Global 

Neighborhood Algorithm. Given a set of reactor models, it 

outputs an optimal solution for a certain feeder in terms of 

reduction of energy loss. The algorithm is also able to verify if the 

voltage limits determined by the user are not being violated 

besides checking for energy quality. The methodology was 

implemented in a software tool and can show the allocation 

graphically. It was tested for four real feeders and the results 

obtained were able to diminish the losses significantly, from 

50.56%, in the worst case, to 93.10%, in the best case.  

 
Index Terms—optimization methods; power distribution; 

reactive power control 

I.  INTRODUÇÃO 

estudo apresentado nesse artigo é parte de um Projeto de 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) desenvolvido em 

conjunto pelo Grupo Energisa e pela Daimon Engenharia e 

Sistemas. O Grupo Energisa é uma das principais empresas 

privadas do setor elétrico brasileiro e opera nas áreas de 

distribuição, geração e comercialização de energia elétrica, 

controlando 13 distribuidoras. O grupo está presente em 788 

cidades e atende a cerca de 6 milhões de clientes, o que 

corresponde a aproximadamente 16 milhões de pessoas. 

A rede de distribuição de média tensão da Energisa possui, 
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em algumas regiões do Brasil, alimentadores caracterizados 

por seu longo comprimento (acima de 100 km) e baixo 

carregamento. Eles estão comumente localizados em áreas 

com propriedades rurais, tendo como consequência uma alta 

relação de potência instalada por consumidor. 

As características mencionadas anteriormente resultam em 

uma operação do circuito quase em vazio com os seguintes 

desdobramentos: alta influência da capacitância da linha; e 

ocorrência do Efeito Ferranti [1], em que a tensão sustentada 

na extremidade de uma rede de distribuição longa é superior a 

da fonte. Essa situação traz, como consequência operacional, 

uma potência atendida de natureza capacitiva (reativo 

circulante de natureza capacitiva), que independe da carga, 

com fator de potência muito baixo e também um aumento 

efetivo das perdas técnicas. Sendo assim, o objetivo principal 

desse Projeto é diminuir essas perdas. 

As ações tradicionalmente empregadas ao longo dos anos 

no setor elétrico a fim de minimizar o reativo circulante 

presente nos alimentadores primários e, consequentemente, 

reduzir as perdas técnicas tratam da alocação de bancos de 

capacitores [2]-[8]. Obviamente, essa alternativa não se aplica 

à situação apresentada, dado que sua aplicação se dá na 

condição oposta, quando o reativo presente é de natureza 

indutiva. 

Existem na literatura alguns materiais que versam sobre a 

alocação de reatores para compensação reativa [9]-[12]. 

Porém, eles têm como objetivo a instalação de reatores em 

barras de subestação, não tendo como meta a redução de 

perdas técnicas em redes de distribuição [9]-[11] ou, ainda, 

não propõem uma ferramenta que indique uma alocação 

automaticamente [12]. 

Dessa forma, o Projeto consiste em uma ferramenta capaz 

de propor, dados um alimentador e um conjunto de modelos 

de reatores, uma solução ótima no que se refere à redução de 

perdas técnicas. Além disso, a ferramenta também é capaz de 

identificar se os limites de tensão desejados pelo usuário estão 

sendo respeitados, assim como analisar a possibilidade de 

ocorrência de ressonância. 

A abordagem utilizada para resolver o problema faz uso do 

Global Neighborhood Algorithm (GNA), um algoritmo de 

otimização aplicado a problemas combinatórios [13]. Esse 

método, proposto em 2013, explora conjuntamente ótimos 

globais e locais a fim de encontrar uma solução ótima. 
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algoritmo. Em seguida, na seção III é descrita a metodologia 

utilizada para a resolução do problema mencionado. A seção 

IV apresenta os resultados obtidos por ela e, por fim, na última 

seção, são tecidos os comentários finais e conclusões.  

II.  GLOBAL NEIGHBORHOOD ALGORITHM 

Os problemas de otimização de natureza combinatória, 

como o do Projeto em questão, possuem um número finito de 

soluções. Sendo assim, a melhor maneira de solucioná-los 

seria avaliando cada solução possível e determinando qual a 

melhor, em um processo exaustivo. Porém, na maioria das 

vezes, esse tipo de abordagem é inviável devido ao grande 

número de soluções, levando a um processo muito custoso em 

tempo de processamento computacional. 

A fim de contornar esse impasse surgem os métodos meta-

heurísticos. Explorando de forma inteligente um subconjunto 

do espaço de soluções, eles são capazes de encontrar uma 

solução ótima em muito menos tempo. 

O Global Neighborhood Algorithm (GNA) é um algoritmo 

de otimização focado em problemas combinatórios. Como 

esse tipo de problema pode apresentar diversos ótimos locais, 

o GNA trabalha com duas ações básicas: exploração e 

investigação. A exploração faz uma busca por todo o espaço 

de soluções enquanto que a investigação busca outras soluções 

ao redor de uma solução específica que, como veremos a 

diante, será a melhor solução encontrada até o momento pelo 

algoritmo. Trata-se também de um método iterativo baseado 

em populações, isto é, a cada iteração, também chamada de 

geração, é criada uma nova população, composta de N 

indivíduos (soluções) [13]. 

Antes de iniciar a execução do algoritmo, define-se uma 

função objetivo que se quer maximizar (ou que se quer 

minimizar). É ela que vai dizer se uma solução é melhor que 

outra, ou seja, a melhor solução é aquela que possui o maior 

(ou menor) valor do resultado da função objetivo, comparado 

ao das outras soluções analisadas [13]. 

Tendo a função objetivo em mãos, é possível dar início ao 

processo de otimização. A primeira população é gerada 

aleatoriamente, o que significa que as N soluções podem estar 

em qualquer lugar do espaço de busca. Em seguida, elas são 

avaliadas e a melhor solução, segundo a função objetivo, é 

guardada [13]. 

Posteriormente, nas iterações seguintes, são criadas novas 

N soluções sendo que metade delas continua sendo gerada 

aleatoriamente e a outra metade é gerada investigando apenas 

o espaço em torno da melhor solução encontrada até então. 

Dessa forma, buscas global e local são feitas 

concomitantemente. O procedimento continua, sempre 

avaliando as soluções geradas e atualizando a melhor solução 

encontrada até o momento. O encerramento se dá quando um 

número pré-determinado de iterações é atingido. A melhor 

solução encontrada durante todo o processo é então escolhida 

[13]. 

III.  METODOLOGIA 

Esta seção descreve como a teoria do GNA foi aplicada a 

esse Projeto para determinar a alocação automática de reatores 

em uma rede de distribuição a fim de reduzir suas perdas 

técnicas. As subseções a seguir serão utilizadas para definir 

alguns conceitos e processos e facilitar o entendimento. São 

elas: (A) modelagem; (B) função objetivo; (C) restrições; (D) 

busca local; (E) lista tabu; (F) dados de entrada do usuário; 

(G) probabilidade de instalação de um reator em uma barra; 

(H) resposta obtida; e (I) algoritmo. 

A.  Modelagem 

O problema começa a ser modelado pela definição de dois 

conjuntos: o conjunto B de barras do circuito e o conjunto R 

de modelos de reatores. Em um exemplo simples, tem-se um 

alimentador com 100 barras e quatro modelos de reatores 

disponíveis, isto é, os conjuntos B = {1, 2, 3, ..., 100} e R = 

{a, b, c, d}.   

Dessa forma, uma possível solução indica as barras em que 

um reator foi alocado e o respectivo modelo. Do exemplo 

anterior, poder-se-ia ter a solução X = {(10, a), (30, c), (81, 

b)}, ou seja, na barra 10 foi alocado um reator do tipo “a”, na 

barra 30, do tipo “c” e na barra 81, do tipo “b”. Nas demais 

barras não foram alocados reatores. 

B.  Função objetivo 

A função objetivo tem o papel de avaliar as soluções a fim 

de poder compará-las, sendo possível dizer, dado um conjunto 

de soluções, qual é a melhor. Para os resultados apresentados 

nesse artigo foi utilizada a quantidade de perda técnica obtida 

após a alocação. 

As perdas são representadas por um valor em MWh/mês. 

Sendo assim, quanto menor o valor da função objetivo, melhor 

é a solução.  

C.  Restrições 

Nem todas as soluções geradas durante o escopo do 

algoritmo são factíveis no sistema elétrico real. Por conta 

disso, são consideradas algumas restrições, que têm o dever de 

determinar a factibilidade de cada solução. 

Nesse Projeto, duas questões precisam ser observadas. A 

primeira delas se refere aos limites de tensão. Uma solução é 

considerada infactível se, após a alocação de reatores, alguma 

barra possuir tensão fora dos limites máximo e mínimo 

estabelecidos, em p.u., pelo usuário. 

A segunda restrição trata de uma questão de qualidade de 

energia. A alocação de um reator em um circuito com reativo 

de natureza capacitiva produz uma amplificação exagerada 

para uma determinada frequência de onda, fenômeno 

conhecido como ressonância e que pode acarretar em graves 

danos à rede e a seus equipamentos. Caso a frequência de 

ressonância, que é função da potência do reator e do 

capacitivo da rede, esteja próxima à frequência fundamental 

(60 Hz, no Brasil) ou a algum de seus harmônicos, a solução 

que propôs a alocação do reator naquele local é considerada 

infactível. 

Sendo assim, a solução que violar alguma das restrições 

mencionadas deve ser excluída do processo. 
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D.  Busca local 

Como descrito na seção II, a partir da segunda iteração do 

algoritmo, as populações geradas são divididas em duas 

partes: metade gerada aleatoriamente e a outra metade gerada 

a partir da melhor solução. Na segunda metade, faz-se uma 

busca (local) ao redor da melhor solução encontrada até o 

momento, ou seja, deve-se encontrar e avaliar soluções 

vizinhas a ela na tentativa de encontrar um ótimo local. Sendo 

assim, dada uma solução, é preciso definir o que significa uma 

solução vizinha. 

Em teoria, uma busca local tem o objetivo de encontrar 

soluções semelhantes a uma solução existente. No caso de 

uma alocação de reatores, uma solução semelhante (vizinha) é 

aquela que: (1) possui reatores nos mesmos locais que a 

solução original, porém de diferentes modelos e/ou (2) possui 

reatores de quaisquer modelos em uma, e apenas uma, barra 

vizinha a cada barra que já possui reator na solução original. 

O intervalo de barras vizinhas também é uma variável 

estipulada pelo usuário. Seu valor define o número de barras a 

seu redor que poderão ser consideradas quando da obtenção de 

uma solução vizinha. 

E.  Lista tabu 

Uma melhoria implementada no algoritmo foi utilizada 

com o objetivo de aprimorar a qualidade das respostas obtidas. 

Ela se trata de uma lista de soluções que não podem ser 

escolhidas novamente, chamada de lista tabu. 

Durante o processo de busca local, algumas soluções 

próximas à melhor solução obtida são geradas e avaliadas. 

Porém, dado que o espaço de busca local não é tão grande 

quanto o de busca global e que algumas soluções podem 

permanecer como a melhor por várias iterações, soluções 

repetidas podem ser geradas, fazendo com que a busca local 

não investigue devidamente esse espaço de busca. 

A lista tabu foi criada justamente para resolver esse 

problema. Logo que uma solução vizinha é gerada ela entra 

para a lista tabu. Assim, quando a próxima solução for criada, 

verifica-se se esta já está presente na lista tabu e, se sim, outra 

solução vizinha é criada em seu lugar. Caso contrário, ela 

permanece na população vigente e também é adicionada à lista 

tabu. A lista só é zerada / reiniciada quando a melhor solução 

encontrada se altera. 

Como existe um número não muito grande de soluções 

vizinhas, quando a lista tabu estiver muito cheia, pode ser 

difícil gerar uma solução que ainda não esteja na lista e o 

algoritmo pode ficar preso e falhar ao tentar gerar uma solução 

diferente. Para evitar isso, foram tomadas duas medidas: (1) 

caso após três tentativas não se consiga gerar uma solução 

diferente das presentes na lista tabu, o algoritmo parte para o 

próximo passo; e (2) caso o número de soluções vizinhas 

possíveis de serem criadas e que estejam fora da lista tabu seja 

menor que metade da população, todas as populações 

seguintes devem ser geradas aleatoriamente até que uma nova 

melhor solução seja encontrada e consequentemente a lista 

tabu seja reiniciada. 

F.  Dados de entrada 

O usuário da ferramenta terá de fornecer alguns dados de 

entrada para dar prosseguimento à alocação. 

Primeiramente, deve definir o alimentador que será 

estudado e, em seguida os modelos de reatores que gostaria de 

alocar. Os modelos devem conter a potência do reator, em 

kVAr, para cada patamar (madrugada, manhã, tarde e noite – 

cada um com seis horas de duração). Isso permite com que 

reatores chaveados (que possuem potências diferentes para 

cada patamar) também possam ser avaliados. 

O usuário ainda deve escolher o número de populações 

(iterações) que quer analisar e a quantidade de indivíduos 

presente em cada população. É importante destacar que quanto 

maior o número de populações e de indivíduos, maior a 

chance de se encontrar uma solução próxima ao ótimo. Porém, 

maior será o tempo computacional necessário para 

processamento. 

Como mencionado anteriormente, o número de barras 

vizinhas e os limites inferior e superior de tensão desejados 

também são inseridos pelo usuário. 

Por fim, ainda é possível dizer o número máximo de 

reatores que se quer alocar. Caso não seja informado nenhum 

valor, o algoritmo ficará livre para colocar um número 

qualquer de reatores. 

G.  Probabilidade de instalação de um reator em uma barra 

A probabilidade de instalação de um reator em uma barra é 

calculada em função do número de barras, dos modelos de 

reatores disponíveis e do capacitivo presente na rede. Ela é 

utilizada na construção de soluções aleatórias. De acordo com 

essa probabilidade, é instalado um reator em cada barra do 

circuito. A Equação (1) a define matematicamente: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 =

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑛𝑒𝑐
𝑃𝑜𝑡𝑚𝑒𝑑𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

⁄

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

                            (1) 

 

em que: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 é a probabilidade de instalação de um reator 

em uma barra; 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑛𝑒𝑐é a maior potência reativa presente na rede, com 

relação aos quatro patamares, em kVAr; 

𝑃𝑜𝑡𝑚𝑒𝑑𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
é a potência média dos modelos de reatores 

dividida pelo número de patamares, em kVAr; e 

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 é o número de barras do circuito. 

H.  Resposta obtida 

Por fim, a solução apresentada pelo algoritmo é a melhor 

encontrada em todo o processo. Nela, são informadas as barras 

em que foram alocados os reatores e os respectivos modelos 

junto com o resultado da função objetivo, isto é, o a perda de 

energia, em MWh/mês. 

A alocação também é apresentada graficamente. 
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I.  Algoritmo 

Tendo definido alguns conceitos nas subseções anteriores, é 

possível explicar passo a passo o algoritmo GNA aplicado à 

alocação de reatores. 

Primeiramente, são definidas pelo usuário suas variáveis de 

escolha: alimentador de estudo; modelos de reatores que 

podem ser instalados; quantidade de populações (iterações) e 

de indivíduos por população; número de barras vizinhas para 

busca local; limites de tensão; e o número máximo de reatores 

(opcional). 

Antes da primeira iteração, é calculada a probabilidade de 

instalação de reatores nas barras, como especificado na 

subseção “G”. Com esse valor em mãos é possível construir 

soluções aleatórias, podendo dar início ao algoritmo 

propriamente dito. 

A primeira iteração se inicia e a primeira população é 

criada aleatoriamente. Para cada solução, todas as barras são 

percorridas e, de acordo com a probabilidade calculada, é 

instalado um reator. As soluções consideradas infactíveis, ou 

seja, que violam os limites de tensão ou causam ressonância, 

são excluídas. As restantes são avaliadas pela função objetivo 

e a melhor delas é guardada. 

A segunda iteração começa e metade da população é criada 

aleatoriamente, como no passo anterior. A segunda metade é 

criada baseada na melhor solução encontrada até o momento, 

como foi descrito na subseção “D”. Nesse processo também 

entra em ação o conceito da lista tabu (subseção “E”), que 

evita que soluções repetidas sejam inseridas na população. 

Depois que a segunda população é criada, novamente verifica-

se qual a melhor solução e, caso ela seja ainda melhor que a 

guardada anteriormente, a melhor solução é atualizada. 

A partir da terceira iteração, duas situações podem ocorrer: 

(1) continuar gerando a população meio a meio; ou (2) gerar a 

população totalmente de forma aleatória. O primeiro caso 

acontece quando a melhor solução é alterada ou quando o 

número de soluções possíveis de serem criadas ao redor da 

melhor solução é maior ou igual à metade da população. Se 

não, o segundo caso é ativado. 

O processo segue até que o número de iterações 

determinado pelo usuário seja atingido. Por fim, a melhor 

solução encontrada é escolhida e mostrada graficamente ao 

usuário, assim como o resultado da função objetivo obtido: a 

quantidade de perda técnica, em MWh/mês. 

IV.  RESULTADOS 

Para mostrar os resultados que podem ser obtidos pela 

ferramenta, foram feitas simulações com quatro alimentadores 

reais do Grupo Energisa, mais especificamente da Energisa-

MS, localizados no estado do Mato Grosso do Sul, no centro-

oeste brasileiro. Devido às características econômicas e 

geográficas da região, seus alimentadores possuem os 

atributos que deram motivação à execução do Projeto: longo 

comprimento e baixo carregamento. 

Os valores obtidos pela nova ferramenta serão comparados 

com valores de perdas técnicas dos alimentadores sem a 

alocação de reatores e também com a configuração atual, na 

qual existem reatores alocados pela própria empresa via outros 

métodos. 

As variáveis de entrada utilizadas foram: 20 iterações 

(populações); 20 indivíduos por população; 10 barras vizinhas 

para busca local; tensões permitidas entre 0,95 p.u. e 1,05 p.u.; 

e o número máximo de reatores não foi determinado, deixando 

o algoritmo livre.  

Os modelos de reatores e seus valores de potência para 

cada patamar estão disponíveis na Tabela I. Nota-se que dois 

reatores são do tipo fixo (mesma potência ao longo do dia) e 

que os outros dois são do tipo variável (potências diferentes 

entre os patamares). 

 
TABELA I 

MODELOS DE REATORES UTILZIADOS 

 

Modelos 

Potência em 

kVAr 

(madrugada) 

Potência em 

kVAr 

(manhã) 

Potência 

em kVAr 

(tarde) 

Potência 

em kVAr 

(noite) 

1 500 500 500 500 

2 1000 1000 1000 1000 

3 500 1000 500 1000 

4 1000 500 1000 500 

 

A Tabela II mostra, para cada alimentador, o valor de 

perdas técnicas antes da alocação, com a configuração atual 

(com o número de reatores entre parênteses – todos do modelo 

1) e com a alocação feita pela nova ferramenta. Também é 

apresentado o tempo de processamento dispendido. A 

máquina utilizada para realizar as simulações possui um 

processador Intel(R) Core(TM) i5-2410M @ 3,30 GHz e 3,00 

GB de memória RAM. 

 
TABELA II 

ALIMENTADORES E SUAS PERDAS ANTES E DEPOIS DA ALOCAÇÃO 

 

Alimenta

dor 

Perdas 

antes 

(MWh/m

ês) 

Perdas 

depois 

(MWh/mês) 

– alocação 

atual¹ 

Perdas depois 

(MWh/mês) – 

alocação 

automática 

Tempo de 

processam

ento (s) 

ACA51 131,27 65,98 (1) 17,81 82 

BON51 291,61 162,01(1) 20,12 160 

CSU52 484,21 307,37 (2) 214,91 247 

NAN51 1191,59 806,25 (2) 589,10 758 

¹Os valores entre parênteses indicam o número de reatores na configuração 

atual, feita pela própria empresa. Todos eles são do modelo 1. 

 

A Tabela III apresenta o percentual de redução de perdas 

obtido pela nova ferramenta com relação aos alimentadores 

sem reatores (redução 1) e às configurações atuais (redução 2). 

 
TABELA III 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PERDAS OBTIDO 

 

Alimentador Redução 1¹ Redução 2² 

ACA51 86,43% 73,01% 

BON51 93,10% 87,58% 

CSU52 55,62% 30,08% 
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NAN51 50,56% 26,93% 

¹Percentual de redução de perdas obtido pela nova metodologia e em 

relação à rede sem reatores. 

²Percentual de redução de perdas obtido pela nova metodologia e em 

relação à configuração da rede atual. 

 

Nas Fig. de 1 a 4, os alimentadores são representados 

graficamente com os locais em que foram instalados os 

reatores e seus respectivos modelos. As figuras servem apenas 

como ilustração e para dar uma intuição espacial. O local 

exato das barras de alocação também é especificado pelo 

algoritmo, porém foram omitidos para simplificação.  

 

 
Fig. 1. Alimentador ACA51 com a proposição de alocação de reatores feita 

pela nova ferramenta. Nota-se que foram instalados um reator do modelo 1 e 
um do modelo 2. 

 
Fig. 2. Alimentador BON51 com a proposição de alocação de reatores feita 

pela nova ferramenta. Nota-se que foram instalados dois reatores do modelo 1 
e um do modelo 2. 

Pela Tabela II, nota-se que a alocação de reatores é capaz 

de reduzir substancialmente a perda de energia nos 

alimentadores estudados. Levando em consideração a redução 

de perdas com relação ao alimentador sem reatores, no pior 

caso obteve-se uma redução de 50,56% e, no melhor caso, 

93,10%. Já com relação à configuração atual da rede, a 

redução foi de 26,93%, no pior caso, e de 87,58%, no melhor 

caso. 

 

 
Fig. 3. Alimentador CSU52 com a proposição de alocação de reatores feita 
pela nova ferramenta. Nota-se que foram instalados um reator do modelo 2 e 

um do modelo 4. 

 
Fig. 4. Alimentador NAN51 com a proposição de alocação de reatores feita 

pela nova ferramenta. Nota-se que foram instalados um reator do modelo 2, 

dois do modelo 3 e um do modelo 4. 

Uma forma alternativa de avaliar as melhorias trazidas pela 

alocação é calcular seus benefícios econômicos. O preço do 

reator de modelo 1 já adquirido pela Energisa-MS foi utilizado 

como base para o preço dos outros modelos, apresentados na 

Tabela IV. O preço do MWh foi considerado igual a R$ 
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171,24 (preço médio da energia paga pela Energisa-MS em 

2017 [14]). 

 
TABELA IV 

MODELOS DE REATORES E SEUS CUSTOS 

 

Modelo Custo (R$) 

1 130.000,00 

2 260.000,00 

3 390.000,00 

4 390.000,00 

 

As Tabelas de V a VIII e as Figuras de 5 a 8 mostram os 

custos, em reais, da empresa nos três cenários: sem alocação; 

com a alocação atual; e com a alocação proposta pela nova 

ferramenta. Os cálculos foram realizados para um intervalo de 

tempo de apenas cinco anos (uma situação bastante 

conservadora, visto que o tempo de vida útil de reatores é de 

36 anos [15]), considerando o carregamento da rede constante 

nesse período para simplificação. Os custos englobam os 

valores das obras mais o preço da energia perdida. Os valores 

das obras foram colocados todos no ano 0. 

A Tabela IX mostra o percentual de redução de custos 

nesse horizonte de cinco anos, tanto com relação à rede sem 

alimentadores (redução 1) como com relação à configuração 

atual (redução 2). 

 
TABELA V 

CUSTOS ACA51 

 

Ano 
Custos sem 

alocação (R$) 

Custos com a 

configuração atual 

(R$) 

Custos com a nova 

metodologia (R$) 

0 269.901,62 265.660,16 426.618,78 

1 269.901,62 135.660,16 36.618,78 

2 269.901,62 135.660,16 36.618,78 

3 269.901,62 135.660,16 36.618,78 

4 269.901,62 135.660,16 36.618,78 

Total 1.349.508,11 808.300,79 573.093,92 

 
TABELA VI 

CUSTOS BON51 

 

Ano 
Custos sem 

alocação (R$) 

Custos com a 

configuração atual 

(R$) 

Custos com a nova 

metodologia (R$) 

0 599.573,49 463.105,52 561.368,33 

1 599.573,49 333.105,52 41.368,33 

2 599.573,49 333.105,52 41.368,33 

3 599.573,49 333.105,52 41.368,33 

4 599.573,49 333.105,52 41.368,33 

Total 2.997.867,44 1.795.527,60 726.841,65 

 

 

 

 

TABELA VII 

CUSTOS CSU52 

 

Ano 
Custos sem 

alocação (R$) 

Custos com a 

configuração atual 

(R$) 

Custos com a nova 

metodologia (R$) 

0 995.574,50 891.977,31 1.091.872,15 

1 995.574,50 631.977,31 441.872,15 

2 995.574,50 631.977,31 441.872,15 

3 995.574,50 631.977,31 441.872,15 

4 995.574,50 631.977,31 441.872,15 

Total 4.977.872,48 3.419.886,55 2.859.360,76 

 
TABELA VIII 

CUSTOS NAN51 

 

Ano 
Custos sem 

alocação (R$) 

Custos com a 

configuração atual 

(R$) 

Custos com a nova 

metodologia (R$) 

0 2.450.004,37 1.917.714,50 2.641.236,73 

1 2.450.004,37 1.657.714,50 1.211.236,73 

2 2.450.004,37 1.657.714,50 1.211.236,73 

3 2.450.004,37 1.657.714,50 1.211.236,73 

4 2.450.004,37 1.657.714,50 1.211.236,73 

Total 12.250.021,84 8.548.572,50 7.486.183,64 

 

 
Fig. 5. Custos das obras mais perdas técnicas no alimentador ACA51, nos três 

cenários ao longo de cinco anos. 

 
Fig. 6. Custos das obras mais perdas técnicas no alimentador BON51, nos três 
cenários ao longo de cinco anos. 
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Fig. 7. Custos das obras mais perdas técnicas no alimentador CSU52, nos três 
cenários ao longo de cinco anos. 

 
Fig. 8. Custos das obras mais perdas técnicas no alimentador NAN51, nos três 
cenários ao longo de cinco anos. 

 

TABELA IX 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

Alimentador Redução 1¹ Redução 2² 

ACA51 57,53% 40,10% 

BON51 75,75% 40,11% 

CSU52 42,56% 31,30% 

NAN51 38,89% 30,22% 

¹Percentual de redução de custos obtido pela nova metodologia e em relação 

à rede sem reatores. 

²Percentual de redução de perdas obtido pela nova metodologia e em 

relação à configuração da rede atual. 

 

Segundo a Tabela IX, a redução de custos em cinco anos 

obtida pela alocação de reatores pela nova metodologia foi de 

38,89%, no pior caso, a 75,75%, no melhor caso, quando 

comparada à rede sem reatores. Já quando comparada à 

configuração atual, a redução de custos ao longo de cinco anos 

foi de 30,22%, no pior caso, a 40,11%, no melhor caso.  

Esses resultados mostram o poder da nova ferramenta, que 

é capaz de levar em consideração todos os modelos de reatores 

disponíveis e encontrar uma alocação ótima para cada 

alimentador, levando ainda em consideração os limites de 

tensão e evitando problemas de ressonância. Além disso, é 

possível selecionar o número máximo de reatores de forma a 

atender a eventuais restrições da empresa.  

Outra importante vantagem é a velocidade e praticidade da 

ferramenta. Em pouco tempo de processamento ela conseguiu 

resultados melhores que os atuais, que foram obtidos por 

estudos variados e que por ventura foram muito mais custosos 

em tempo de planejamento e recursos. 

V.  CONCLUSÕES 

O presente artigo descreveu uma nova metodologia para 

alocação automática de reatores em linhas de média tensão. 

Sua motivação se deve pela existência de alimentadores com 

longo comprimento e baixo carregamento acarretando em uma 

alta influência da capacitância da linha e, por consequência, no 

aumento da perda de energia. A alocação de reatores é capaz 

de compensar esse reativo, diminuindo as perdas técnicas da 

rede. 

Dessa forma, foi proposta uma ferramenta que pudesse 

fazer a alocação de forma automática. Para isso foi utilizado 

um algoritmo de otimização denominado Global 

Neighborhood Algorithm (GNA), que através de uma 

combinação de buscas locais e globais consegue chegar a uma 

solução ótima para o problema.  

A ferramenta leva em consideração algumas opções de 

escolha do usuário. São elas: modelos de reatores, limites 

permitidos de tensão; número máximo de reatores (opcional – 

caso não determinado o algoritmo é livre para determinar o 

número de reatores); além de outros parâmetros específicos do 

GNA. 

Quatro alimentadores da Energisa-MS que apresentam as 

características mencionadas anteriormente foram utilizados 

para mostrar os resultados possíveis de serem obtidos pela 

nova ferramenta. Eles foram comparados com valores de 

perdas e custos presentes nos alimentadores sem alocação e 

com valores atingidos pela configuração da rede atual, que 

possui reatores alocados via outros métodos. 

Analisando somente os resultados de perda de energia e 

comparando com o cenário sem alocação de reatores, a 

redução de perdas foi de 50,56%, no pior caso a 93,10%, no 

melhor caso. Comparado ao cenário atual, a redução também 

foi bastante relevante: de 26,53% a 87,58%. 

Também foi feita uma análise econômica, isto é, 

considerando os custos da obra de alocação e os benefícios 

derivados dela. Em um horizonte de cinco anos, considerando 

como custos a perda de energia e a execução da obra, quando 

comparados à rede sem reatores, os resultados obtidos 

reduziram os custos em 38,89%, no pior caso, e em 75,75% no 

melhor caso. Comparando com o cenário atual, a redução foi 

de 30,22% a 40,11%. 

É importante ressaltar que a nova ferramenta é capaz de 

obter uma solução ótima para a alocação automática de 

reatores, em tempo prático, considerando vários modelos de 

reatores, além de verificar limites de tensão e efeitos de 

ressonância.  Esse conjunto de variáveis e restrições deixa o 

problema impraticável para uma avaliação unicamente 

humana, ressaltando a importância e relevância do Projeto. 

Futuras melhorias do Projeto virão no sentido de readequar 

a função objetivo de forma que ela leve em consideração 

outros aspectos econômicos como custos, além da redução de 

perdas em si. É possível ainda que ela aborde questões como 

previsões de crescimento da rede e seu impacto nas perdas 
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técnicas a fim de poder conseguir calcular com precisão 

satisfatória os benefícios trazidos pela alocação durante todo o 

tempo de vida útil dos reatores. 
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