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Abstract-- For increasing distribution systems reliability and 

optimize its operation, a diverse amount of studies and researches 

are developed with the goal to find solutions for its problems. 

One of the greatest challenges faced, specifically on distribution 

systems, is to find ways to minimize its active losses values and 

improve its voltage levels. To achieve this objective, there are 

some techniques that can be used to solve this problem, being 

these systems reconfiguration, one of the most viable option from 

both economic and technical point of view. In face of the nature 

proposed by the reconfiguration solution, where opening and 

closing of disconnect switches is needed to determine new 

topologies that present better results, computational techniques 

are usually the best option to find these new configurations, since 

the search space is of a 2n order, where n is the number of 

maneuverable switches. These techniques can be basically 

divided in exact and approximate, the last being normally based 

on evolutionary algorithms and artificial intelligence. This paper 

presents a comparative study that initially considers the 

application of an exact technique, based on Branch and Bound 

(B&B) algorithm to solve the problem for the studied systems, 

and after that, applies a bioinspired metaheuristic, the firefly 

algorithm, based on these insect behaviors and its social and 

environmental interaction, for the same systems. Being this an 

optimization problem searching the minimum value, it is subject 

to the following constraints: 1) radiality; 2) load islanding; 3) 

admissible bus voltage levels; 4) bus power balance. The methods 

were initially applied to a 5 buses and 7 branches system and 

after on a 16 buses and 21 branches and 33 buses and 37 

branches systems. Through the obtained results, it is possible to 

analyze the distribution network performance improvement after 

its reconfiguration and compare each methodology behavior, 

pointing out the pros and cons of each one of them. 

 
Keywords-Distribution System Reconfiguration; Optimization; 

Firefly Algorithm; Loss Minimization; Branch and Bound. 

I.  INTRODUÇÃO 

 

ENTRE as áreas de estudo da engenharia elétrica, existe 

uma grande variedade de subáreas à serem contempladas, 

e consequentemente, uma vasta quantidade de problemas que 

apresentam impactos nos seus devidos campos de estudo e 

devem ser analisados e contornados. Este trabalho encontra-se 

                                                           
Este trabalho contou com o apoio da Universidade Federal do ABC. 

C. Gerez, Universidade Federal do ABC, Santo André, SP-Brasil (e-mail: 

cassio.gerez@ufabc.edu.br). 
E. A. Belati, Universidade Federal do ABC, Santo André, SP-Brasil (e-

mail: edmarcio.belati@ufabc.edu.br). 

no grupo dos sistemas elétricos de potência (SEP), focando 

especificamente nas redes de distribuição de energia elétrica e 

no problema das perdas ativas provocadas por Efeito Joule nas 

linhas de distribuição. Para que sejam solucionados problemas 

desta natureza, diversas alternativas são propostas 

objetivando-se um melhor desempenho dos sistemas, com a 

consequente diminuição dos níveis de perdas ativas. 

Comumente, utiliza-se como solução, a reconfiguração de 

sistemas de distribuição (RSD), por tratar-se de um método 

que demanda baixo custo de implementação em face a outras 

alternativas (ex: recabeamento ou troca dos alimentadores, 

instalação de bancos de capacitores). Esta alternativa, leva em 

consideração a abertura e fechamento de chaves seccionadoras 

dos sistemas em estudo, de forma a encontrar um ponto de 

operação (configuração da rede) ótimo, que reduza as perdas 

ativas a um nível aceitável do ponto de vista operacional. 

Devido à natureza do problema, o número de soluções 

possíveis em sistemas de grande porte torna-se elevado, pois é 

regido pela relação 2n, onde n, representa as chaves constantes 

do sistema. Para que se contorne esse conjunto de 

possibilidades, técnicas computacionais normalmente são 

usadas na solução do problema, existindo dentro destas, 

técnicas exatas e técnicas aproximadas. Dentro do primeiro 

conjunto, destacam-se algumas técnicas específicas, tais como 

as apresentadas em [1]–[6]. Já no segundo grupo, existe 

também um universo vasto de técnicas utilizadas, como os 

algoritmos evolutivos e metaherísticas, aplicadas em [7]–[13] 

e metaheurísticas bioinspiradas, estudadas em [14]–[19].  

 Muitos autores justificam a utilização das técnicas 

evolutivas ou metaherísticas na solução do problema de RSD, 

no entanto não apresentam uma análise detalhada, mostrando 

os aspectos positivos e negativos em relação às técnicas 

exatas. Este artigo apresenta uma análise comparativa 

comportamental, entre uma técnica exata, baseada no 

algoritmo de Branch and Bound (B&B), e uma técnica 

aproximada bioinspirada, baseada no comportamento dos 

vaga-lumes e sua interação social e com o meio onde estão 

inseridos. A partir dos resultados encontrados, uma análise dos 

prós e contras de cada técnica, e a viabilidade da utilização de 

uma em detrimento da outra, conforme a necessidade de cada 

caso será exposta.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: a seção II 

apresenta a modelagem matemática do problema de RSD, a 

seção III traz uma análise da dimensão do problema e do 
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espaço de busca, já a seção IV faz uma breve apresentação dos 

algoritmos aqui propostos, a seção V traz as simulações e 

resultados do presente artigo, a seção VI é composta de uma 

análise comportamental das técnicas estudadas, a partir dos 

resultados encontrados e por fim as seções VII, VIII, IX e X 

trazem respectivamente as conclusões, os agradecimentos, as 

referências bibliográficas e uma breve biografia dos autores 

II.  MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA 

 

A RSD visando a minimização de perdas ativas, pode ser 

definida como um problema de otimização dado pelo seguinte: 

 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 → 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠  (1) 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠: Perdas ativas associadas aos sistemas em estudo. 

 

Estando sujeito às seguintes restrições: 

 

• níveis de tensões admitidos em cada nó: limites de tensões 

entre 0,93 p.u e 1,05 p.u; 

 𝑉𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑘 ≤ 𝑉𝑘

𝑚𝑎𝑥 (2) 

• manutenção da radialidade do sistema e ilhamento de 

cargas: Os sistemas de distribuição de energia elétrica, 

normalmente operam de forma radial, ou seja, um 

caminho único entre a subestação ou nó de referência, e 

um nó terminal determinado. Todas as cargas devem 

permanecer alimentadas, evitando ilhamento de carga; 

 𝑑𝑒𝑡(𝐴) = 1 𝑜𝑢 − 1 (3) 

• balanço de potência dos nós: balanço de potências ativas e 

reativas dos nós do sistema em estudo. 

 

 𝑔(𝑥) = 0 (4) 

 

Em que: 

𝑉𝑘: tensão do nó 𝑘; 

𝑉𝑘
𝑚𝑖𝑛  e 𝑉𝑘

𝑚𝑎𝑥: limites inferior e superior da tensão do nó 𝑘; 

𝐴 : matriz de incidência nodal; 
𝑥(𝑉, 𝜃): vetor das variáveis de estado, sendo 𝑉 e 𝜃, 

respectivamente, a magnitude e o ângulo de fase do fasor de 

tensão dos nós. 

III.  DIMENSÃO DO PROBLEMA E ESPAÇO DE BUSCA 

 

Para que haja uma melhor adequação do problema de RSD 

aos algoritmos utilizados, devem ser levadas em consideração, 

algumas condições para determinação da dimensão e do 

espaço de busca do problema, de forma que se respeitem as 

restrições impostas. Uma das condições é dada por (5). 

 

 𝑛𝑜𝑠 = 𝑛𝑠 − 𝑛𝑏 + 1 (5) 

 

Em que: 

𝑛𝑜𝑠: número de chaves que devem ser abertas para que o 

sistema mantenha-se radial; 

𝑛𝑠: número de chaves existentes no sistema em estudo; 

𝑛𝑏: número de nós existentes no sistema em estudo. 

 

A partir de (5) estabelece-se o número de chaves que 

devem ser abertas para que os sistemas mantenham uma 

configuração radial, valor este, que é coincidente à quantidade 

de malhas estabelecidas pelo sistema considerando todas as 

suas chaves fechadas e à dimensão do problema. Para a 

determinação do conjunto de chaves candidatas à abertura, 

uma análise de malha é realizada para os sistemas com sua 

configuração malhada, de forma que se estabeleçam vetores 

compostos pelas chaves da malha em referência. Os vetores 

formados são dados por (6). 

 

 𝑉𝑛 = [𝐶1𝑛, 𝐶2𝑛 … 𝐶𝑥𝑛] (6) 

 

𝑛: indica qual a malha em análise, onde 𝑛 varia de 1 até 𝑛𝑜𝑠; 

𝑉𝑛: vetor 𝑛 referente à malha em análise; 

𝐶𝑥𝑛: indica a última chave candidata à abertura na malha 𝑛. 

 

Para exemplificar a formação do conjunto de chaves 

candidatas, toma-se um sistema de 5 nós e 7 linhas, 

introduzido inicialmente no trabalho de [20] e demonstrado na 

Fig.1. 

 
Fig. 1. Sistema de 5 nós e 7 linhas, baseado no apresentado inicialmente 

em [20]. 

 

Através de (5), é possível determinar para o sistema em 

referência, a dimensão do problema e o número de chaves que 

devem ser abertas para que a condição de radialidade seja 

respeitada: 𝑛𝑜𝑠 = 7 − 5 + 1 = 3. 

É possível determinar então, o conjunto de chaves 

candidatas à abertura para este sistema. Pela análise das 

malhas percebe-se que o sistema é composto por três malhas 

distintas, demonstradas na Fig. 2. 

 
Fig. 2. Malhas formadas no sistema de 5 nós.  
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Portanto, o conjunto de chaves candidatas formados para o 

sistema, pode ser estabelecido por esta análise e através de (6), 

sendo o seguinte:  

𝑉1 = [1 2 3] 
𝑉2 = [3 4 5] 
𝑉1 = [5 6 7] 

Essa análise, permite a diminuição do espaço de busca e 

consequentemente, do número de configurações a serem 

testadas, passando de 128 ou 27, para 27 possibilidades. 

A partir da modelagem matemática, e da determinação da 

dimensão do problema e do espaço de busca, é possível 

escolher qual será a técnica utilizada na resolução do 

problema. 

IV.  BRANCH AND BOUND E METAHEURÍSTICA DO VAGA-

LUME 

 

O presente trabalho propõe a utilização de duas técnicas a 

serem apresentadas para a resolução do problema de RSD, 

sendo uma delas baseada no algoritmo de B&B (técnica exata) 

e a outra baseada na metaheurística do vaga-lume (técnica 

aproximada). 

A.  Algoritmo de Branch and Bound 

 

O algoritmo de B&B é uma técnica de programação exata 

desenvolvida por [21] na década de 60, sendo um método de 

busca em árvore, fundamentado basicamente em programação 

linear para exploração do espaço de busca. A cada um dos 

passos do método suas variáveis inteiras sofrem um 

relaxamento e os subproblemas são resolvidos [22]. 

Os subproblemas gerados formam o gráfico da árvore de 

Branch and Bound, sendo os nós representativos dos 

subproblemas e as arestas, representativos das variáveis 

inteiras determinadas para separar os subproblemas. O 

algoritmo termina sua rotina quando faz a sondagem de todos 

os subproblemas. A melhor solução inteira encontrada 

representa o ótimo global [22]. Por tratar-se de um algoritmo 

genérico, que permite algumas abordagens diferenciadas, 

diversas variações foram propostas ao longo do tempo [23]. 

No presente artigo, o problema de RSD é modelado no 

ambiente AMPL, e solucionado em conjunto com o solver 

KNITRO [24]. A variação do método de B&B, disponível no 

solver, faz o tratamento das variáveis inteiras do problema.  

B.  Algoritmo do Vaga-Lume 

 

O algoritmo do vaga-lume é uma metaheurística bio-

inspirada baseada no comportamento destes insetos, sua 

interação social e sua interação com o meio onde estão 

inseridos. Foi desenvolvido por [25], e possuí três 

características fundamentais em sua formulação: 

 

• a atração entre os insetos independe do seu gênero; 

• a atratividade é proporcional ao brilho, e portanto o 

menos brilhante será atraído em direção ao mais brilhante. 

Quando não houver um vaga-lume com maior brilho, o 

mesmo irá mover-se aleatoriamente; 

• o brilho é definido pela função objetivo.  

 

Baseado nas referidas características, [25] define dois 

parâmetros básicos, que são proporcionais e se correlacionam: 

a variação da intensidade luminosa e atratividade. 

A intensidade luminosa em função de uma distância 𝑟 pode 

ser dada por (7), ao passo que a atratividade, devido à sua 

proporcionalidade à (7), pode ser dada por (8). A referida 

distância 𝑟, refere-se à dois pontos no espaço e é dada por (9). 

 

 
𝐼(𝑟) =  𝐼0 ∙ 𝑒−𝛾𝑟² (7) 

 

 𝛽(𝑟) =  𝛽0 ∙ 𝑒−𝛾𝑟² (8) 

 

 

𝑟 = √∑(𝑥𝑖,𝑘 − 𝑥𝑗,𝑘)²

𝑑

𝑘−1

 (9) 

 

Em que: 

𝐼0: intensidade luminosa na fonte; 
𝛽0: atratividade de um vaga-lume na fonte; 
𝛾: coeficiente de absorção do meio; 
𝑟: distância do ponto de observação até a fonte de iluminação; 

𝑥: é a 𝑘-ésima componente da coordenada espacial 𝑥𝑖 do 𝑖-
ésimo vaga-lume. 

 

A partir dos parâmetros apresentados, e das características 

fundamentais do algoritmo, [25] define uma equação geral 

(10), a qual representa o movimento do vaga-lume, e indica o 

posicionamento de cada inseto em um instante posterior. 

 

 𝑥𝑖
𝑡+1 = 𝑥𝑖

𝑡 + 𝛽0 ∙ 𝑒−𝛾𝑟𝑖𝑗
2

∙ (𝑥𝑗
𝑡 − 𝑥𝑖

𝑡)

+ 𝛼𝑉𝑖 
(10) 

 

A equação (10) apresentada anteriormente, representa o 

posicionamento do vaga-lume no instante atual, ou seja t+1, e 

pode ser dividida basicamente em três termos distintos 

representativos respectivamente da posição do vagalume no 

instante anterior, da atratividade das partículas definida 

anteriormente através de (8), e por fim da aleatoriedade do 

movimento, onde α é um parâmetro aleatório normalmente 

definido entre 0 e 1 e onde 𝑉𝑖 representa um vetor de números 

aleatórios, tirados de uma distribuição Gaussiana ou uniforme, 

normalmente substituído nas aplicações por um gerador de 

números aleatórios dado por 𝑟𝑎𝑛𝑑 −  
1

2
, onde 𝑟𝑎𝑛𝑑 varia 

entre 0 e 1. O valor de 𝛽0 na maior parte dos casos, tem seu 

valor definido como 1. 

O algoritmo aqui desenvolvido baseado na metaheurística 

do vaga-lume e utilizado para as simulações, leva em conta 

uma aproximação binária para sua aplicação à resolução do 

problema de RSD. Este artifício é baseado no apresentado por 
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[26] para o algoritmo particle swarm optimization (PSO) e 

adaptado à técnica aqui proposta, de forma que o 

posicionamento dos vaga-lumes sejam comprimidos em uma 

faixa de valores seletivos d através de uma função sigmóide 

dada por (11) e da relação dada por (12). 

 

 
𝜎(𝑥𝑖

𝑡+1) = 𝑑𝑛

1

1 + 𝑒−𝑥𝑖
𝑡+1 (11) 

  

𝑥𝑖
𝑡+1 {

𝑆𝑑1 𝑠𝑒 𝜎(𝑥𝑖
𝑡+1) < 1

𝑆𝑑2 𝑠𝑒 𝜎(𝑥𝑖
𝑡+1) < 2

⋯
𝑆𝑑𝑛 𝑠𝑒 𝜎(𝑥𝑖

𝑡+1) < 𝑛

 
(12) 

 

Através das definições apresentadas, foi desenvolvido em 

ambiente Matlab, o algoritmo Firefly-RSD utilizado nas 

simulações realizadas. Para a determinação das perdas, foi 

utilizado em conjunto com a técnica aqui apresentada, um 

Fluxo de Carga CA (Método de Newton-Raphson), contido no 

pacote de algoritmos para análise de sistemas elétricos de 

potência MATPOWER, também desenvolvido na plataforma 

Matlab por [27]. 

Basicamente, o Firefly-RSD considera que cada vaga-lume 

representa uma solução (cada coordenada de posição destes 

vaga-lumes é uma chave a ser aberta) e que seu brilho é 

representativo das perdas associadas a ele. Cada vaga-lume é 

aproximado do que possui o menor valor de perdas, e sua 

viabilidade é verificada através das restrições citadas na seção 

II e assim, novas topologias são determinadas, de forma que as 

perdas se encontrem em um valor mínimo ao fim de cada 

execução. O tamanho da população e o número máximo de 

iterações definidos para cada um dos sistemas estudados 

utilizando a técnica do vaga-lume, são respectivamente 2 e 4 

vezes a dimensão dos problemas em estudo, determinada por 

(5). Os parâmetros 𝛼, 𝛽0 e 𝛾 foram mantidos respectivamente 

em 0,95, 1 e 1 para todos os casos aqui estudados.  

V.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

Para realizar a análise comportamental de ambas as 

técnicas propostas, foram considerados três sistemas de 

distribuição. Todos as simulações foram realizadas em um 

computador com processador Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 

T6570 @ 2.1 GHz, com memória RAM de 3 GB e Sistema 

Operacional Windows 7 64 bits. 

Os sistemas são compostos basicamente de 5 nós e 7 linhas, 

16 nós e 21 linhas e 33 nós e 37 linhas, sendo suas 

características descritas em cada uma de suas respectivas 

subseções. 

A.  5 nós e 7 linhas 

 

O referido sistema fictício demonstrado na Fig. 1, possuí as 

seguintes chaves abertas em sua configuração inicial: 2 – 4 – 

6. As perdas ativas nesta configuração são de 15.161 kW. A 

Tabela I apresenta os resultados obtidos a partir da execução 

das duas técnicas aqui propostas ao longo de 10 execuções. 

 

TABELA I – RESULTADOS ENCONTRADOS PARA O SISTEMA DE 5 NÓS E 7 

LINHAS 

 

Execução 

5 nós 

Chaves Abertas Configuração Final 

B&B Firefly-RSD 

1 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

2 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

3 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

4 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

5 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

6 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

7 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

8 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

9 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

10 3 - 4 - 7 3 - 4 - 7 

 

A literatura especializada estudada [20], [28], também 

aponta para a abertura das chaves 3 – 4 – 7 encontradas por 

ambas as técnicas e perdas da ordem de 3.620 kW, validando 

assim os resultados aqui determinados. 

B.  16 nós e 21 linhas 

 

O sistema de 16 nós e 21 linhas ilustrado na Fig. 3, 

inicialmente considera as chaves 6 – 10 – 13 – 15 – 17 – 20 

abertas, e foi apresentado no trabalho de [29]. Suas perdas 

para esta configuração são da ordem de 47.948 kW, levando 

em conta a carga base do sistema. Os resultados encontrados 

ao utilizar as técnicas aqui propostas, ao longo de 10 

execuções, são apresentados na Tabela II. 

 
Fig. 3. Sistema de 16 nós e 21 linhas, baseado no apresentado inicialmente 

por [29]. 
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TABELA II – RESULTADOS ENCONTRADOS PARA O SISTEMA DE 16 NÓS E 21 

LINHAS 

 

Execução 

16 nós 

Chaves Abertas Configuração Final 

B&B Firefly-RSD 

1 10-15-16-17-19-21 10-15-17-18-19-21 

2 10-15-16-17-19-21 10-15-17-18-19-21 

3 10-15-16-17-19-21 12-15-17-18-19-21 

4 10-15-16-17-19-21 10-15-16-17-19-21 

5 10-15-16-17-19-21 2-12-13-15-18-20 

6 10-15-16-17-19-21 10-15-17-18-19-21 

7 10-15-16-17-19-21 2-8-9-15-18-19 

8 10-15-16-17-19-21 10-15-16-17-19-21 

9 10-15-16-17-19-21 12-15-17-18-19-21 

10 10-15-16-17-19-21 10-15-16-17-19-21 

 

Novamente, os melhores resultados encontrados por ambas 

as técnicas, são condizentes entre si e com a literatura 

especializada estudada [28], apontando para a abertura das 

mesmas chaves 10 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21, e perdas da 

ordem de 9.949 kW. O algoritmo B&B sempre aponta para a 

melhor solução, ao passo que o Firefly-RSD apresenta 

algumas soluções ótimas locais, além da melhor encontrada, 

como por exemplo a abertura das chaves 10 – 15 – 17 – 18 – 

19 – 21, com perdas da ordem de 10.417 kW. 

C.  33 nós e 37 linhas 

 

Finalmente foram realizadas simulações em um sistema de 

33 nós e 37 linhas, demonstrado na Fig. 4. conhecido da 

literatura e apresentado inicialmente em [3]. A configuração 

inicial para este sistema indica a abertura das chaves 33 – 34 – 

35 – 36 – 37, e nível de perdas 202,68 kW considerando seu 

carregamento base. Na Tabela III ilustram-se os resultados 

encontrados para ambas as técnicas aqui propostas, ao longo 

de 10 execuções. 

 

 
Fig. 4. Sistema de 33 nós e 37 linhas [30]. 

 

TABELA III – RESULTADOS ENCONTRADOS PARA O SISTEMA DE 33 NÓS E 37 

LINHAS 

 

Execução 

33 nós 

Chaves Abertas Configuração Final 

B&B Firefly-RSD 

1 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

2 7-9-14-32-37 6-11-14-32-37 

3 7-9-14-32-37 7-14-32-35-37 

4 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

5 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

6 7-9-14-32-37 14-20-28-32-35 

7 7-9-14-32-37 7-14-32-35-37 

8 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

9 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

10 7-9-14-32-37 7-9-14-32-37 

 

 Mais uma vez, os melhores resultados são condizentes entre 

ambas as técnicas, apontando para a abertura das mesmas 

chaves da literatura especializada estudada [28], [30]–[32] 7 – 

9 – 14 – 32 – 37 e apresentando perdas da ordem de 139,55 

kW. Novamente, o algoritmo Firefly-RSD apresentou outras 

soluções, além da melhor apontada, como por exemplo a 

abertura das chaves 6 – 11 – 14 – 32 – 37, com perdas da 

ordem de 145,30 kW.  

VI.  ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

 

Verificou-se que ambas as técnicas, obtiveram resultados 

condizentes entre si e com os apresentados pela literatura 

especializada estudada. Porém alguns prós e contras podem 

ser levantados em relação à cada uma das proposições aqui 

efetuadas. 

A Tabela IV apresenta uma análise do ponto de vista da 

determinação do melhor resultado de ambas as técnicas, para 

os sistemas aqui estudados. 

 
TABELA IV – PORCENTAGEM DE EXECUÇÕES APRESENTANDO O MELHOR 

RESULTADO 

 

Sistema 
Execuções apresentando o melhor resultado (%) 

B&B Firefly-RSD 

5 nós 100 100 

16 nós 100 30 

33 nós 100 60 

 

Percebe-se que o algoritmo de B&B, como esperado, 

apresentou 100% de acerto em todos os casos, demonstrando 

assim, uma maior taxa de assertividade sobre o melhor 

resultado já demonstrado na literatura, em relação ao 

algoritmo do vaga-lume. Isso se deve ao fato da primeira, 

tratar-se de uma técnica exata. Já a segunda, sendo um método 

aproximado, apresentou como solução, não apenas os pontos 
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de ótimo global, mas também alguns ótimos locais. Entretanto, 

há um peso atrelado a esta característica, que impacta 

fundamentalmente no tempo e número de iterações necessárias 

para que os algoritmos apresentem seus resultados.  

A referida análise pode ser inferida através da Tabela V, a 

qual apresenta uma análise temporal para a melhor execução 

de cada uma das técnicas para os três casos aqui estudados, e 

dos gráficos apresentados nas Fig. 5 a 8, que apresentam a 

convergência dos algoritmos para os melhores resultados dos 

casos de 16 nós e 33 nós, em função do número de iterações. 

 
TABELA V – ANÁLISE TEMPORAL MELHOR RESULTADO B&B E FIREFLY-RSD 

POR SISTEMA 

 

 
5 nós 16 nós 33 nós 

 

B
&

B
 

F
irefly

-R
S

D
 

B
&

B
 

F
irefly

-R
S

D
 

B
&

B
 

F
irefly

-R
S

D
 

Total de 

iterações 
12 24 281 48 825 40 

Iterações 

até o 

melhor 

resultado 

12 2 281 7 825 3 

Tempo 

médio 

por 

iteração 

(s) 

0,014 0,208 0,065 0,344 0,113 0,476 

Tempo de 

encontro 

do 

melhor 

resulltado 

(s) 

0,163 0,417 18,4 2,406 92,87 1,427 

Tempo 

execução 

total do 

algoritmo 

(s) 

0,163 5 18,4 16,5 92,87 19,02 

 

A Tabela V, traz o total de iterações necessárias para que o 

algoritmo atinja a parada (no caso do algoritmo Firefly-RSD, 

definido conforme a seção IV e sendo o critério de parada), o 

tempo médio por iteração, o tempo transcorrido para ambos os 

algoritmos determinarem o mesmo resultado e o tempo total 

até atingir o critério de parada. 

Para o caso específico do sistema teste de 5 nós, apesar de 

o algoritmo de B&B apresentar uma resposta em tempo 

computacional mais rápida para realizar todas as iterações em 

comparação ao algoritmo Firefly-RSD, foram necessárias 12 

iterações para atingir a convergência, e determinar o resultado. 

Já a técnica do vaga-lume necessitou de apenas 2 iterações 

para encontrar o melhor resultado. 

A partir dos sistemas de 16 e 33 nós, já é notável a 

diferença do número de iterações entre uma técnica e outra, 

conforme demonstram as Fig. 5 e 6 e as Fig. 7 e 8. 

 
Fig. 5. Convergência do algoritmo B&B para o melhor resultado do sistema 

de 16 nós. 

 

 
Fig. 6. Convergência do algoritmo Firefly-RSD para os três melhores 

resultados do sistema de 16 nós. 

 

 
Fig. 7. Convergência do algoritmo B&B para o melhor resultado do sistema 

de 33 nós. 
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Fig. 8. Convergência do algoritmo Firefly-RSD para os três melhores 

resultados do sistema de 33 nós. 

 

Para o sistema de 16 nós, o algoritmo de B&B necessitou 

de mais de 280 iterações para atingir sua convergência e obter 

o melhor resultado, alcançado especificamente após 281 

iterações. O algoritmo Firefly-RSD por outro lado, alcançou o 

mesmo resultado em sua melhor execução por volta da 7ª 

iteração, com um tempo de 2,406 segundos. O tempo 

computacional para executar todas as iterações, no presente 

caso mostrou-se levemente maior para o algoritmo de B&B, 

em comparação à técnica do vaga-lume. 

No caso específico do sistema de 33 nós, a diferença torna-

se ainda maior, sendo necessárias mais de 800 iterações, para 

que o algoritmo de B&B atinja a convergência e 

consequentemente o melhor resultado, sendo este encontrado 

na 825ª iteração, ao passo que a técnica do vaga-lume 

alcançou o mesmo resultado em sua melhor execução, por 

volta da 3ª iteração e com um tempo de 1,427 segundos. Para 

o presente caso, o tempo computacional de execução total do 

algoritmo (todas as iterações) e consequentemente, o tempo 

para encontrar o melhor resultado, foram consideravelmente 

maiores para o algoritmo de B&B, em comparação com o 

algoritmo do vaga-lume, como pode ser visto na Tabela V. 

VII.  CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho permitiu a comparação entre duas 

abordagens de solução para o problema de RSD, sendo uma 

baseada em técnicas exatas (B&B) e uma baseada em 

metaheurísticas bioinspiradas (algoritmo do vaga-lume).  

A análise individualizada de ambas as técnicas, permitiu 

encontrar os mesmos resultados do ponto de vista das chaves 

abertas e perdas ativas, indo de encontro aos resultados 

apresentados pela literatura especializada. 

Já a análise comportamental, permite apontar alguns prós e 

contras das técnicas. A técnica de B&B, permitiu encontrar 

sempre o melhor resultado procurado, isso devido à sua 

característica, que busca o encontro do ótimo global. Porém a 

técnica apresentou um custo computacional mais alto (tempo e 

iterações) para que esse resultado fosse determinado, o que 

acaba dificultando sua implementação em sistemas reais.  

No caso do algoritmo Firefly-RSD, em algumas execuções, 

são apresentados outros resultados que não o melhor, mas que 

também proporcionam um valor menor de perdas em 

comparação ao estado inicial considerado, fato este que 

também provém da natureza da técnica, que busca explorar 

ótimos locais dentro do espaço de busca definido. Em 

comparação à técnica de B&B o custo computacional (tempo e 

iterações) torna-se menor, o que acaba por favorecer o uso 

deste tipo de técnica em sistemas maiores. 

Outro ponto a destacar, é que a técnica de B&B não 

necessita de parâmetros de calibragem, como é caso do 

Firefly-RSD, em que o número da população e os parâmetros 

associados à equação de movimento, necessitam de uma 

análise e um ajuste, para que se adequem ao problema em 

estudo. 

A determinação então, de qual técnica deve ser aplicada em 

detrimento da outra, depende majoritariamente da natureza do 

problema (sistemas de grande porte), e do objetivo 

(assertividade × tempo computacional) buscado, de forma a 

obter o melhor desempenho do ponto de vista esperado pelo 

operador. 
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